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uż za moment Święta Bożego Narodzenia. Te – jak to mówią –
najbardziej rodzinne święta, to zwykle czas serdeczności, życzliwych uniesień, dzielenia się z bliskimi radością i wspólnego przeżywania… No właśnie, czego?
Skoro obchodzimy Boże Narodzenie, to czy w tych naszych spotkaniach jest obecny Dostojny Jubilat? Czy jest dla Niego miejsce
w naszych myślach, rozmowach? Jeśli nie, to zwyczajnie sami siebie
oszukujemy, a to nie jest wcale ani radosne, ani zabawne.
W tym roku odgórnie zarządzono, że święta mają być inne niż dotąd. Mamy zachować dystans i najlepiej nie spotykać się z innymi,
bezwzględnie unikając wspólnych radosnych celebracji. Ale przecież:
Bóg się rodzi, moc truchleje!
Cóż, gdy zgodnie z wytycznymi to my mamy teraz truchleć i najlepiej w samotności. Słowa innej kolędy można odnieść do tej całej
sytuacji:
Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.
Ojczyzna nasza, gdy była jeszcze wierna świętej wierze katolickiej,
przez wieki opierała się takim i innym spiskom. W Polsce okrojonej
już przez pierwszy rozbiór śpiewano jeszcze:
Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
Ufność w Bożą Opatrzność nie opuszczała nas i pod zaborami,
i podczas obu wojen XX w., i nawet jeszcze w PRLu. To teraz, w tzw.
wolnej Polsce mamy dać się zastraszyć i upaść na duchu? Nie może to
być! Przykładem niech nam będą owi Trzej Królowie:
Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.
Takiej właśnie prawdziwej nadziei i wielkiej radości z Bożego Narodzenia życzę wszystkim Państwu w imieniu zespołu Projektowania
i Konstrukcji Inżynierskich!

Przemysław Zbierski
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Autonomiczny traktor z Kalifornii
8 grudnia odbyła się premiera autonomicznego ciągnika rolniczego
o napędzie elektrycznym, opracowanego przez amerykańską firmę
Monarch Tractor. Nie ulega wątpliwości, że uprawa roli, obejmująca szereg powtarzalnych zabiegów
wykonywanych na ograniczonym
terenie, stanowi idealne pole do zastosowania rozwiązań autonomicznych, o czym pisaliśmy na łamach
lutowego wydania Projektowania
i Konstrukcji Inżynierskich z 2019
roku. Monarch Tractor, wykorzystując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie systemów autonomicznych
w pojazdach, jak też rozwiązania
typu machine learning, stawia sobie
za cel zwiększenie wydajności prac
rolnych przy jednoczesnej redukcji
kosztów eksploatacji.
Zaprezentowany ciągnik ma
funkcjonować w oparciu o zaprogramowane scenariusze, jednocześnie wykonując zadane prace
i gromadząc dane na temat upraw.
Napęd elektryczny o mocy 40 KM
(z możliwością krótkotrwałego

osiągnięcia maksymalnie 70 KM)
wraz z instalację hydrauliczną o wydatku 45 l/min i wałem odbioru
mocy (450 rpm) pozwala na obsługę podstawowych urządzeń o masie
do 1 t. Akumulatory wystarczają
na 10 godzin pracy ciągłej, a ich naładowanie zajmuje 4 do 5 godzin,
przy napięciu 220 V. Do układu
elektrycznego traktora można także podłączać urządzenia zewnętrzne, wówczas pełni on rolę polowego generatora prądu. Monarch jest
wyposażony w systemy monitoringu, umożliwiające automatyczne
zliczanie roślin i zwierząt, jak też
gromadzenie dziennie nawet 240
GB danych diagnostycznych, wykorzystywanych do prognozowania
plonów w komputerowym systemie
rolnictwa precyzyjnego.
Ciągnik przystosowano do pracy autonomicznej w każdych warunkach pogodowych, w dzień
i w nocy, zarówno pojedynczo, jak
i we współpracy z innymi maszynami tego typu. Nad bezpieczeństwem operacji czuwa układ kamer

i czujników w zakresie 360°, zatrzymujący pojazd przy napotkaniu
przeszkody. System zdalnie powiadamia operatora o zdarzeniu, wysyłając raport ze zdjęciem. Monarch
jest opcjonalnie sterowany przez
operatora z kabiny, bądź przy pomocy gestów. Z kolei w trybie cienia
ciągnik podąża za człowiekiem, zatrzymując się za każdym razem, gdy
ten przystaje. To dobry przykład sytuacji, w której przy użyciu traktora
można samemu wykonać czynności
wymagające normalnie dwóch osób
(np. kierowcy i operatora sprzętu).
Monarch ma kosztować 50 tysięcy dolarów, a jego zakup, zdaniem producenta może zwrócić się
już w ciągu trzech lat (przy takich
czynnikach jak stawka godzinowa
kierowcy 20 $ i czas pracy 1000 h
rocznie). W przyszłym roku mają
zostać przeprowadzone próby testowego ciągnika u pierwszych klientów, a w tzw. międzyczasie trwa już
przedsprzedaż pierwszej serii produkcyjnej.
monarchtractor.com
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Ciche loty inspirowane naturą

SZCZELINA

Jednym z problemów transportu lotniczego, zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej, jest generowany przez statki powietrzne hałas.
Zespoły profesora Christopha Brueckera z Uniwersytetu Londyńskiego i Richarda Olivera z BAE System opracowują sprawne i ciche
rozwiązania skrzydeł oraz wirników inspirując się mikrostrukturami występującymi na piórach skrzydeł sów. Badane są przepływy
i przeprowadzana kontrola laminarna za pomocą krzywizny 3D ząbkowanych krawędzi czołowych skrzydeł.
Miniaturowe tzw. finlety krawędzi zmieniają kierunek przepływu,
utrzymują przepływ dłużej i – co najbardziej zdziwiło naukowców
– eliminują turbulencje. Zamiast wytwarzać zawirowania działają
jak cienkie łopatki, zmieniając kierunek przepływu i optymalizując
go. Na razie stworzono model cyfrowy. Następnym krokiem będzie
budowa skośnego płata i jego próby w bezechowym tunelu aerodynamicznym. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi nie tylko poprawa
własności aerodynamicznych lecz również znaczne obniżenie generowanego przez statki powietrzne hałasu.
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takie samo dopasowanie
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są łatwiejsze w montażu
i demontażu i nie wymagają
użycia narzędzi specjalnych.
Dostępne części standardowe
ze stali nierdzewnej (302 i 316)
i stali węglowej. Dostarczamy
właściwy pierścień wykonany
z odpowiedniego materiału
jako rozwiązanie standardowe
lub niestandardowe do
określonych zastosowań.
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Samonaprawiająca się folia na ekrany
Ekrany dotykowe spotykane są
w wielu urządzeniach, poczynając od smartfonów, na kokpitach
samolotów kończąc. W przypadku ich uszkodzenia koszty naprawy często przekraczają wartość
samego urządzenia, a w wielu wypadkach awaria zagrozić
może bezpieczeństwu ludzi lub
drogich urządzeń technicznych.
Dotąd opracowano folie umożliwiające naprawy ekranów, lecz
można je było zastosować tylko
raz, a ponadto zawierają one niebezpieczne i szkodliwe materiały, eliminujące ich zastosowanie
np. w urządzeniach medycznych.

Niedawno zespół Yu-Chi-Changa z American Chemical Society
opracował rozwiązanie oparte na
powszechnie dostępnych i tanich
komponentach. Uzyskano folię
z żelatyny i glukozy. Materiał ma
zdolność samonaprawy, a przy
tym zachowuje funkcjonalność
elektryczną ekranu.
Podczas testów okazało się, że
pęknięcia w warstwie żelatyna-glukoza znikają po trzech godzinach w temperaturze pokojowej. Wystarczy jednak wzrost
temperatury aby reakcja zaszła
w dziesięć minut. Odwracalne
wiązania pomiędzy składnikami

umożliwiają im wielokrotne samonaprawianie i przekazywanie
sygnału elektrycznego. Materiał
również nadaje się do pokrywania ekranów elastycznych.
acs.org

Sprawniejsze systemy chłodzenia elektroniki
Wiele urządzeń elektronicznych,
a szczególnie urządzenia wykorzystywane przez centra danych, wymagają
intensywnych układów chłodzenia.
W USA ocenia się, że sumaryczna
emisja ciepła przez centra danych
jest wyższa nawet niż przemysłu
lotniczego. Obecnie stosowane rury
chłodzące zbudowane są z miedzi,
aluminium i jego stopów. Mają one
dużą gęstość i ograniczoną zdolność
przewodzenia ciepła.
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Zespól profesora Johana Liu
z Uniwersytetu Technologicznego
Chalmers opracował rurki zawierające połączone warstwy grafenu
w włóknie węglowym. Okazało
się, że specyficzny współczynnik
przenikania ciepła nowej konstrukcji jest 3,5 razy lepszy niż
dotąd używanych rurek na bazie
miedzi. Testowano rurki o średnicy 6 mm i długości 150 mm. Obok
znacznie lepszej przewodności
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cieplnej charakteryzowały się
znacznie niższą masą i odpornością na korozję. Łatwo można było
również poprawić ich parametry,
instalując na tzw. zimnej części
radiatory lub wentylatory. Nie nastręcza również większych trudności nadanie im kształtu wymaganego w urządzeniu, do którego
są przeznaczone.
chalmers.se

NOWOŚCI

Nowy ZWCAD 2021
We wrześniu ukazała się nowa
wersja programu ZWCAD. Zawiera ona szereg ulepszeń i rozwiązań usprawniających proces
projektowania inżynierskiego.
Wersja 2021 ma ulepszony
silnik graficzny, umożliwiający
szybszy odczyt rysunków oraz
płynniejsze wyświetlanie obiektów. Zmiany w silniku graficznym zostały wprowadzone także pod kątem przezroczystości
obiektów. Możliwe jest przypisanie wartości (od 0 do 90) przezroczystości obiektów, kreskowania, odniesienia, warstwy itp.
W nowym ZWCAD wygodnie można zarządzać wszelkiego
rodzaju podkładami. Lista wstawionych plików DWG, DWF,
PDF oraz rastrów umieszczona
jest w jednym oknie. Dzięki temu

łatwo jest na przykład zmienić
ścieżkę dostępu do plików na
względną lub podmienić ścieżkę. Ponadto, dla każdej rzutni
można już też ustawić osobne

właściwości linii np.: kolor, rodzaj linii czy grubość.
Więcej – na www.zwcad.pl

Przezroczystość wszystkich obiektów na warstwie można ustawić
zbiorczo w oknie ustawienia warstw (jak na rysunku) lub w oknie
właściwości.

Czysty wodór z amoniaku
Wodór jako czyste paliwo przyszłości cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Rozwój ogniw paliwowych sprawił,
że wiele firm produkujących
nie tylko środki transportu coraz bardziej interesuje się tym

10

gazem. Okazuje się, że największym problemem jest brak infrastruktury i trudności techniczne
przy jej budowie, jak również
przy samym transporcie wodoru.
Naukowcy z Northwestern
University rozwiązali ten problem prezentując urządzenia
wykorzystujące amoniak do
produkcji czystego wodoru. Dystrybucja amoniaku jest znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza.
Istnieją rurociągi do jego transportu. Związek ten wykorzystywany jest w wielu dziedzinach,
również jako nawóz.
Opracowana na uniwersytecie
Northwestern konwersja przebiega przy użyciu elektrycznej
energii odnawialnej, przy temperaturze nie przekraczającej
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250 °C, a nie jak dotąd z wykorzystaniem energii cieplnej, pozyskiwanej w sposób tradycyjny
przy temperaturach pomiędzy
500 a 600 °C. Amoniak trafia do
katalizatora, a uzyskany z niego
wodór – do ogniwa elektrochemicznego. Katalizator rozdziela
amoniak na wodór i azot. Uzyskany w czystej formie wodór
może być sprężany, magazynowany i użyty do zasilania ogniw,
silników itp. Stosunkowo tanie
i niewielkie urządzenia mogą
być instalowane nawet w bardzo rozproszonej sieci odbiorców
amoniaku. Nie są też konieczne
duże i kosztowne zbiorniki do
przechowywania wodoru.
northwestern.edu

NOWOŚCI

ROBOTY
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oprogramowanie
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spawanie
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lat doświadczenia
w produkcji
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Nowa metoda badań komponentów z tworzyw
sztucznych
Badania wytrzymałości elementów z tworzyw sztucznych,
wykonywane w ekstremalnych
temperaturach, stanowią ważny etap procesu badawczo-rozwojowego podczas opracowywania nowych rozwiązań
materiałowych dla motoryzacji. Standardowo takie badania
przeprowadzane są komorach
termicznych, co zdaniem inżynierów z Fraunhofer LBF stanowi pewne ograniczenie. Dla wykorzystywanych w badaniach
próbek materiałowych systemów wizyjnych problem może
stanowić oddzielenie próbki
od kamery, która przy dużej
różnicy temperatur między

wnętrzem komory a temperaturą pokojową ma tendencje do
pokrywania się parą lub nawet
kryształkami lodu. Z kolei zastosowanie ekranów złożonych
z wielu warstw szkła skutkuje powstawaniem refleksów,
a podgrzewanie ekranu – powstawaniem efektu migotania,
co w każdym przypadku pociąga za sobą redukcję jakości obrazu, od której przecież zależy
dokładność samego badania.
Jako że badania dynamiczne
nie wymagają długiego czasu
ekspozycji na niską temperaturę, alternatywne rozwiązanie
zaproponowane przez Fraunhofer LBF zamiast komory termicznej wykorzystuje strumień
sprężonego powietrza zmieszany z ciekłym azotem o temperaturze –195 °C. Opracowana
aparatura umożliwia szybkie
schłodzenie różnej wielkości
próbek do temperatury rzędu –40 °C. Zaletą tej metody
jest możliwość bezpośredniego monitorowania przeprowadzanych testów przez systemy

wizyjne, bez oddzielenia szybą.
Nie ma też ograniczeń w zakresie rozmiarów oprzyrządowania testowego. Z kolei zastosowanie metody cyfrowej
korelacji obrazu DIC pozytywnie wpływa na jakość pomiaru
naprężeń, obserwowanych na
powierzchni badanych próbek
podczas dynamicznych testów
wytrzymałościowych. Obecnie
trwają prace nad wdrożeniem
tej metody badawczej na potrzeby producentów z sektora
OEM.
lbf.fraunhofer.de

Starożytne materiały do produkcji ogniw słonecznych
Odkrycie działania perowskitów
w ogniwach fotowoltaicznych
w 2009 roku wywołało lawinę
badań. Początkowo ogniwa te
miały sprawność nie przekraczającą 4%. Obecnie sięga ona 25%.
Niestety, nie powstrzymano procesu ich szybkiej degradacji.
Profesor Biwu Ma ze Stanowego Uniwersytetu Florydy sięgnął po organiczne pigmenty,
stosowane już w starożytności.
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Wykorzystał ogniwo oparte na
jodku ołowiu metyloamoniowym, które wykazywało sprawność 18,9%. Dodał warstwę
pigmentu nierozpuszczalnego,
stosując typowe przetwarzanie
roztworu, a następnie wyżarzanie termiczne. Okazało się,
że uzyskał materiał hydrofobowy. Ogniwo wykazało sprawność 21,1%. Poddano je testom
bez hermetyzacji w warunkach
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otoczenia. Po tysiącu godzin
pracy sprawność ogniwa spadła
zaledwie do 19%.
Pasywacja powierzchni perowskitu takimi pigmentami
organicznymi może być drogą
do uzyskania tanich, sprawnych
i nieskomplikowanych w produkcji ogniw fotowoltaicznych.
news.fsu.edu

NOWOŚCI

Materiał przechowujacy ciepło
Metalowo-organiczna struktura
MOF została opracowana przez
naukowców z uniwersytetu
w Kioto, jako składnik kompozytów. Naukowcy z Uniwersytetu Lancaster zbudowali z jej wykorzystaniem materiał DMOF
1, który potrafi magazynować

i uwalniać energię w formie ciepła.
DMOF 1 składa się z sieci jonowej metali połączonych cząsteczkami na bazie węgla. Podobnie jak materiały MOF jest
porowaty i tworzy strukturę 3D.
Po naładowaniu cząsteczkami

azotobenzenu ma zdolność pochłaniania światła. Azotobenzen
jest powszechnie używany jako
fotoprzełącznik. Uzyskany materiał ma zdolność magazynowania energii zaabsorbowanej, np.
po wystawieniu go na działanie
promieni słonecznych. Po upływie dowolnego czasu wystarczy
go ogrzać, aby rozpoczął emisję
zgromadzonego ciepła zaabsorbowanego z energii słonecznej.
Cząsteczki azotobenzenu wracają
wówczas do pozycji wyjściowej.
Nowy materiał może mieć szerokie zastosowanie w systemach
grzewczych, jako zewnętrzne
powloki budynków, szyb samochodowych itp.
lancaster.ac.uk

•REKLAMA

Kompletna linia robotów i peryferii do zautomatyzowanego spawania i cięcia
Kompletne systemy zautomatyzowango spawania i cięcia. Roboty, oprogramowanie, sensoryka i pozycjonery wszystko rozwijane i tworzone przez jednego dostawcę. Integracja komponentów systemu z pełnym
dopasowaniem do wymagań produkcyjnych użytkowników.
Cloos Polska Sp. z o.o.| ul. Stawki 5 | 58-100 Świdnica |
tel: +48 (74) 851 86 60 | dystrybucja@cloos.pl | www.cloos.pl
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Zrobotyzowane

stanowiska
spawalnicze

Współczesny przemysł wykorzystuje mnóstwo przeróżnych robotów do bardzo
różnych zastosowań, od małych, o udźwigu np. 3 kG w wersji Hygienic Machine,
stosowanych w bezpośrednim kontakcie z artykułami spożywczymi i substancjami
medycznymi, do super ciężkich, handlingowych, o wadze 7 ton i udźwigu ponad
700 kG, używanych w przemyśle ciężkim do przenoszenia większych i cięższych
korpusów, czy zespołów spawanych. Ich konstrukcje zależą od przeznaczenia
i środowiska pracy. Budowa, a później odpowiedni dobór i wyposażenie robota, ale
też jego otoczenie, muszą być dostosowane do charakteru jego pracy.

Aleksander Łukomski

W

przemyśle metalowym roboty przemysłowe bardzo często zastępują
spawacza. Spawanie łukowe należy
do czynności uciążliwych i szkodzących zdrowiu.
Poza tym występują tu nieergonomiczne pozycje
spawania, dymy spawalnicze i szkodliwe dla wzroku promieniowanie, co powoduje, że szczególnie
tu dąży się do zastąpienia spawacza robotem. Klasyczne stanowisko spawania robotem składa się
ze stanowiska obsługi, gdzie pracownik-operator
składa i mocuje w przyrządzie poszczególne detale
korpusu, po czym przyrząd zamocowany w obrotowym stole o osi obrotu pionowej lub poziomej
i obrocie o 180°, podjeżdża na stanowisko spawania, gdzie zainstalowany jest jeden lub niekiedy
więcej robotów, i tam odbywa się spawanie. W tym
czasie drugi przyrząd zamontowany na tym stole
o 180° z pospawanym już korpusem podjeżdża na
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stanowisko obsługi, gdzie pracownik-operator wyjmuje z przyrządu pospawany korpus, składa i mocuje następne detale korpusu do spawania, w trakcie gdy robot wykonuje spawanie drugiego zespołu,
i cykl powtarza się. Takie klasyczne stanowisko
spawalnicze jest niekiedy bardziej rozbudowane
w przypadku, gdy korpus jest ciężki. Wówczas wyposaża się stanowisko obsługi w urządzenie transportowe, nieraz w magazyn części gotowych, a niekiedy w podajniki drobnych części, podawane
automatycznie w strefę spawania np. nakrętki,
śruby, bolce itp. Niekiedy dodaje się drugiego robota tzw. handlingowego (obsługowego).
Inne operacje technologiczne (poza wszelkimi
odmianami spawania, podawania czy odkładania) trudniej poddają się robotyzacji. Do obróbki skrawaniem roboty raczej się nie nadają,
chociaż stosuje się je np. w meblarstwie, gdzie
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wykorzystuje się roboty wyposażone w głowicę frezarską do frezowania różnych wzorów
w drzwiczkach szaf, czy szuflad, wg zadanego
programu. Przeciętny robot ma udźwig w granicach kilkudziesięciu kG, a siła poosiowa wiercenia czy siła obwodowa frezowania jest znacznie
większa. Robotyzacja procesów obróbki udaje się
tylko w frezowaniu drewna, czy tworzyw sztucznych, gdzie siły te są mniejsze. Roboty znajdują niekiedy zastosowanie w odlewnictwie, gdzie
również występują trudne warunki pracy. Bardzo często roboty wykorzystywane są w lakierniach, gdzie poza trudnymi warunkami zdrowotnymi wystąpić może atmosfera wybuchowa.
Robot przemysłowy pozwala znacznie przyśpieszyć i zoptymalizować proces produkcji. Przemieszczanie
się jego elementów
roboczych jest zapewnione przez zespoły
napędowe. Każdy stopień swobody robota ma oddzielny napęd, który umożliwia
zmiany
współrzędnych położenia części roboczej (kiści).
Występują trzy główne rodzaje napędów
robotów:
• napędy elektromechaniczne,
• napędy
elektrohydrauliczne,
• napędy pneumatyczne lub elektropneumatyczne.
Typ zastosowanego
napędu wynika głównie z przeznaczenia
robota. Przy wyborze
napędu zwraca się
uwagę na charakter
i wielkość obciążenia
napędu,
parametry
kinematyczne robota,

np. prędkość, dokładność pozycjonowania, przyśpieszenie, i warunki pracy robota, np. strefa
zagrożona wybuchem, czy wysoka temperatura
pracy.

Robot
z aplikacją
do
zgrzewania
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Ogólny widok stanowiska od strony operatora

Większość współczesnych robotów wyposażona jest w napędy elektromechaniczne. Cechują
się one wysoką sprawnością przetwarzania energii, zwłaszcza napędy z wysokomomentowymi
silnikami prądu stałego. Spotyka się też inne
rodzaje silników elektrycznych, takie jak napędy
prądu przemiennego z silnikami asynchronicznymi i synchronicznymi, oraz napędy z silnikami krokowymi.
W środowisku zagrożonym wybuchem znajdują zastosowanie roboty z napędami elektrohydraulicznymi, a tam, gdzie potrzebne są bardzo
duże szybkości ale stosunkowo małe siły, wykorzystywane są napędy pneumatyczne.
Większość robotów używanych do spawania umożliwia pozycjonowanie z dokładnością
0,1 mm. Oczywiście są też roboty dokładniejsze,
ale podczas spawania nie jest to jedyny ważny
parametr. Przy spawaniu dłuższych spoin dużą
rolę odgrywa rzeczywista trajektoria spawania.
Rozbieżność pomiędzy trajektorią zadaną w programie sterowania robota, a trajektorią rzeczywistą wynika z wielu elementów, np. związanych z budową przyrządu i jego zdolnością do
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zachowania dokładności i powtarzalności. Ale
nie tylko. Ważne są też wcześniejsze technologie
wykonania detali i w związku z tym – zapewnienie powtarzalnych i zacieśnionych tolerancji ich
wykonania. Wpływ może tu mieć także przyjęty
sposób tzw. „zerowania” robota, który co jakiś
czas (np. co kilka cykli, a nieraz co każdy cykl)
musi dotknąć ustalonej bazy technologicznej
dla wyzerowania (skorygowania) układu sterowania robota. W związku z tym stosuje się tu
odpowiednie systemy śledzenia spoiny i naprowadzania palnika w trakcie spawania na właściwą, rzeczywistą trajektorię spawania. Niekiedy
śledzi się tzw. jeziorko spoiny, a niekiedy wystarczy, że robot przy prostych długich spoinach
(przed wykonaniem spawania) zlokalizuje i skoryguje w programie początek i koniec spawania.
Problem ten nie jest prosty i mimo istniejących
systemów korygowania trajektorii spoiny nie zawsze udaje się rozwiązać go poprawnie.
Ważną częścią zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego jest również zespół czyszczenia palnika z odprysków spawalniczych. Co
jakiś czas konieczne jest usunięcie odprysków
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spawalniczych z palnika,
gdyż w miarę użytkowania
na końcówce palnika tworzy
się narośl z odprysków, co
przeszkadza w prawidłowym
spawaniu, a w skrajnym wypadku wręcz uniemożliwia
spawanie. Wykorzystuje się
do tego (w uproszczeniu)
prostą frezarkę z ostrzami
z miękkiego stopu, przypominającą większy młynek do
kawy, w którą robot wkłada
palnik i która bardzo skutecznie usuwa przyklejone na
palniku odpryski (zarówno
w środku, jak i na zewnątrz
palnika). Niekiedy łączy się
funkcje frezowania odprysków z zerowaniem robota.
Konstruowanie i budowanie
przyrządów
spawalniczych
jest trudne. Podlega znanym
zasadom bazowania, ustalania
i mocowania, jednak trudność
polega na tym, że trzeba wg
tych zasad zamocować każdy
detal spawanego zespołu oddzielnie. Ponadto, w zależności od przyjętych technologii
przygotowania
poszczególnych detali zespołu, występować mogą pewne problemy
z dopasowaniem tych części
w przyrządzie np. z ustaleniem właściwych szczelin dla Na górnym rysunku – widok z góry stanowiska zrobotyzowanego. Po lewej
spoin. Problemy te występują stronie na górze rzutu – stanowisko obsługi. Po przekątnej – określone
najczęściej na skutek oszczę- położenie stanowiska od słupa hali. Na dolnym rysunku – przekrój stanowiska
A-A odwrócony o 90°.
dzania na dokładności obróbki
poszczególnych detali. Bardzo często z tego powo- jakość, a także na pracę przyrządu. W skrajnym
du detale w przyrządzie układa i mocuje pracow- przypadku, nie tylko utrudniają wyjmowanie ponik (operator), choć czynność ta mogłaby być też spawanego zespołu z przyrządu ale wręcz mogą
zautomatyzowana. Dodatkowo występują pro- zakleszczyć zespół w przyrządzie lub uszkodzić
blemy ze skurczami spawalniczymi, które zawsze przyrząd. Skurcze spawalnicze szczegółowo opisatrzeba brać pod uwagę projektując stanowisko zro- liśmy w jednym z wcześniejszych numerów naszebotyzowane. Skurcze spawalnicze mają wpływ na go czasopisma (wydanie 3/2014).
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Nieodłącznym zespołem zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego jest wygrodzenie. Może to być
np. rama aluminiowa wypełniona płytami z niepalnego makrolonu.

Na dokładność wykonania spawania przez robota ma wpływ pozycjoner, w którym umieszczony jest przyrząd z zamocowanymi detalami
spawanego korpusu. Jest to rodzaj obrotnika
o poziomej osi obrotu z możliwością albo zatrzymywania obrotu co kilka lub kilkanaście stopni,
albo w każdym położeniu kątowym – bezstopniowo. Służy on do ustawienia spawanego zespołu w najkorzystniejszym położeniu do spawania,
najlepiej w pozycji podolnej. Dokładność i powtarzalność pozycjonera musi być wysoka, gdyż
może to mieć bardzo duży wpływ na trajektorię
spawania, a zatem na jakość procesu. Pozycjoner najczęściej sterowany jest programem robota
i ściśle z nim współpracuje dla uzyskania optymalnego położenia przedmiotu spawanego podczas spawania. Najczęściej producent (dostawca)
robota oferuje także pozostałe zespoły, w tym
pozycjonery, do budowy kompletnego stanowiska zrobotyzowanego.
Na dokładność spawania może mieć także
wpływ przyjęty sposób budowy i zainstalowania
poszczególnych zespołów stanowiska zrobotyzowanego i ich posadowienie. Ostatnio jest tendencja do oszczędzania na ramie (podstawie lub
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płycie stalowej), na której montuje się pozostałe
zespoły stanowiska, i do montowania ich bezpośrednio na posadzce betonowej. Trzeba jednak mieć świadomość, że beton podlega rozszerzalności termicznej w granicach 1‰. Przy
5000 mm może więc być to nawet 5 mm różnicy, w zależności od temperatury w hali. Dochodzą tu jeszcze inne możliwe odkształcenia
betonu – trwały skurcz betonu oraz pełzanie betonu, występujące wraz z upływem czasu. Oczywiście, że w hali fabrycznej nie występują takie
skrajne warunki dla rozszerzalności betonu, jednak zawsze warto to sprawdzić i przeliczyć, bo
nawet 1 mm pływającej posadzki może stwarzać
poważny problem w uzyskaniu dokładności spawania. Zalecane jest ominięcie tego problemu
i stosowanie podstawy pospawanej z kształtowników stalowych lub wykonanie jej z grubszej
blachy, i zamontowanie jej w odpowiedni sposób do posadzki, z wypoziomowaniem. Stal ma
znacznie większą odporność na te zjawiska niż
beton, zwłaszcza gdy nic o nim nie wiadomo,
o jego zbrojeniu, czy choćby fibrowaniu.
Niekiedy podczas zgrzewania zrobotyzowanego występuje potrzeba zmiany zgrzewadła
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Przyrząd spawalniczy

w trakcie operacji, gdy jedno zgrzewadło daje
ograniczone możliwości dojścia do trudnodostępnych zgrzein. Zgrzewadła mają często skomplikowane kształty właśnie z tego powodu, a i tak
zdarza się, że nie można zgrzać nimi wszystkich
zgrzein. Na specjalnym stojaku wykonane jest
miejsce do automatycznej zmiany zgrzewadeł
w trakcie operacji. Są dostępne takie rozwiązania
konstrukcyjne, które to umożliwiają. Stosowane
są też inne jeszcze rozwiązania, np. wyposażenie
stanowiska w zgrzewarki garbowe, pod które robot handlingowy podkłada wstępnie zgrzany zespół dla wykonania pozostałych zgrzein. Niekiedy zabudowuje się w przyrządzie spawalniczym
dodatkowo specjalne zgrzewarki lub nawet bardziej rozbudowane zespoły do automatycznego
wykonania szeregu zgrzein, występujących np.
liniowo, w celu wspomożenia robota i skrócenia
czasów operacji spawania.

W dawniejszych czasach, gdy nie było jeszcze
rozbudowanych programów umożliwiających projektowania kształtu zgrzewadła, stosowano często
modele wykonywane z miękkiego drutu do ustalania i sprawdzania wielkości i kształtu zgrzewadeł,
oraz możliwości dojścia do trudnych miejsc zgrzewania. Ta metoda, kiedyś bardzo skuteczna, może
być niekiedy przydatna i dzisiaj.
Ważnym elementem zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego jest odciąg dymów spawalniczych. Dymy te są niezwykle szkodliwe dla
zdrowia pracowników, zwłaszcza gdy spawane
lub zgrzewane są elementy z blachy ocynkowanej. W wielu dużych spawalniach jest najczęściej
centralny system odciągu dymów spawalniczych,
zawierający odpowiednie filtry do oczyszczania
dymów i ich wyrzut poza halę. W pojedynczych
stanowiskach stosuje się niekiedy miejscowy system odciągu dymów spawalniczych. Z takiego
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urządzenia po filtrowaniu dymów wyrzut powietrza następuje bezpośrednio do hali.
W przyrządzie stosuje się odpowiednie ssawki do odciągania dymów w miejscu spawania
lub zgrzewania, które odpowiednimi przewodami podłączone są do urządzenia odciągającego
dymy. Niekiedy stosuje się okapy nad całą strefą
spawania lub gdy jest to stanowisko zabudowane
w postaci kabiny z blachy, to przewód odciągający dymy umieszczony jest w suficie kabiny.
Nieodłącznym zespołem zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego jest wygrodzenie. Roboty,
ze względu na ich dynamikę pracy oraz duży zasięg
ramion, muszą być odizolowane od otoczenia. Dokonuje się tego w programie sterującym, ograniczając
ich ruch do niezbędnych ruchów pracy oraz ruchów
przestawnych, też w postaci wygrodzenia, tak aby
zapewnić maksymalne bezpieczeństwo operatorom
i osobom postronnym. Wygrodzenia mogą być wykonane jako rama aluminiowa wypełniona płytami
z niepalnego makrolonu, siatki drucianej o odpowiednich oczkach lub z blachy, jako zamknięta kabina. Najczęściej w wygrodzeniu oprócz dojścia obsługowego dla operatora wykonuje się jeszcze drzwi
inspekcyjne ze specjalnym zamkiem, połączonym ze
sterowaniem – dla wejścia w przestrzeń stanowiska
serwisantów, a niekiedy operatora. Drzwi te można
otworzyć dopiero po zatrzymaniu robota i jest to sterowane z programu robota. Niekiedy możliwe jest
wykorzystanie istniejących w hali nisz lub załamań
powierzchni, które mogą stanowić jakby naturalną
część wygrodzenia. Można je do tego celu wykorzystać i trochę oszczędzić na kosztach. Trzeba jednak pamiętać o dojściach dla operatorów i serwisu.
Warto jeszcze wspomnieć o sterowaniu. Sterowanie robotów przemysłowych może być realizowane w różny sposób: od prostego NC po
bardzo rozbudowane układy PLC, z użyciem
kontrolerów oraz dużą liczbą zaawansowanych
wejść i wyjść, dzięki którym robot może sterować np. chwytakiem, pozycjonerem, kurtynami
bezpieczeństwa, zamkami drzwi oraz innymi zewnętrznymi narzędziami.
W uproszczeniu można powiedzieć, że programowanie robotów może obejmować:
• programowanie sterownika PLC, sterującego pracą
zrobotyzowanego stanowiska (gniazda robotów)
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i koordynującego współpracujące z robotem urządzenia transportowe czy pozycjonery;
• uczenie robotów trajektorii, po jakich muszą się
poruszać, oraz czynności, jakie muszą wykonywać;
• projektowanie systemu sterowania nadrzędnego,
który stanowi interfejs na stanowisku i współpracuje z systemami sterowania produkcją;
• programowanie działania zewnętrznych urządzeń, np. pomiarowych, wizyjnych, czujników
laserowych, urządzeń bezpieczeństwa, a także
wykonywania operacji technologicznych;
• parametryzowanie urządzeń aplikacyjnych zintegrowanych z robotem, np. głowice zgrzewające,
malujące, chwytające, systemy pozycjonowania
przedmiotów, obróbki, kontroli jakości wykonywanych przez roboty procesów obróbczych.
Sterowania robotów w większości współpracują z sieciami przemysłowymi: PROFIBUS, DEVICENET, CCLINK, INTERBUS.
Przykładem klasycznego spawalniczego stanowiska zrobotyzowanego, chociaż trochę bardziej
rozbudowanego (raczej jest to małe zrobotyzowane gniazdo technologiczne; niekiedy używana jest też nazwa – stacja zrobotyzowana), może
być stanowisko do zgrzewania zespołów belki
wzdłużnej, lewej i prawej, kadłuba karoserii samochodu, w którym to stanowisku wykonywane
jest zgrzewanie punktowe, klejenie i znakowanie
(stanowisko to przedstawione jest na zdjęciach
i rysunkach na stronach: 16, 17 i 19).
Załadunek detali i odbiór gotowych zespołów
belek odbywa się w sposób ręczny. Stanowisko
wyposażone jest w stół obrotowy o pionowej osi
obrotu, na którym zamontowane są w pozycjonerach dwa podwójne przyrządy do bazowania
i mocowania detali za pomocą docisków elektropneumatycznych, jednocześnie dla belki prawej
i lewej. Przyrządy, ustawione na stole naprzeciw
siebie, umożliwiają montaż detali do spawania
przez operatora na jednym przyrządzie, podczas
gdy drugi przyrząd po przeciwnej stronie o 180°
za kurtyną automatycznie opuszczaną i podnoszoną, znajduje się już po obrocie w strefie pracy
robotów. Operator układa w przyrządzie tylko
część detali. Pozostałe detale do spawania transportowane są za pomocą przenośnika, z którego

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | listopad-grudzień 2020

MASZYNY I URZĄDZENIA

Detale zespołu belki wzdłużnej klejone i zgrzewane w opisanym stanowisku zrobotyzowanym

pobierane są przez robota handlingowego z chwytakiem i przenoszone na stanowisko klejowe
z fotokomórką, na którym jest też stół odkładczy na detale odrzucone podczas automatycznej
kontroli wizualnej, ze względu na złej jakości
ścieżkę klejową. Jeżeli ścieżka jest dobra, to robot odkłada pokryte klejem detale do przyrządu,
do pozostałych detali spawanego zespołu, które
wcześniej włożył tam operator. Za stołem obrotowym znajduje się robot wyposażony w zgrzewadło, którym wykonywane są zgrzeiny punktowe, montażowe. Poza klejeniem i zgrzewaniem
w stanowisku jest też wykonywane znakowanie
gotowego wyrobu. Proces produkcyjny odbywa
się w sposób półautomatyczny, ponieważ operator odpowiada za załadunek detali i odbieranie
wykonanego zespołu i musi po wykonaniu swojej operacji nacisnąć przycisk gotowości. Zajmuje
się też znakowaniem zmontowanych zespołów.
Wejście do stanowiska zabezpieczone jest bramą
rolowaną oraz poziomą kurtyną świetlną. Wygrodzenie wykonano z blachy i tworzy ono dosyć
szczelnie zamkniętą kabinę. Wszystkie ważne
zespoły stanowiska zamontowano na wspólnej
ramie (podstawie), z kształtowników pokrytych
blachą. Na zewnątrz stanowiska zainstalowane
są szafy sterowania elektrycznego oraz zespół

przygotowania mediów HIP, dla sprężonego powietrza.
Wydaje się, że przez wiele już lat budowy zarówno pojedynczych stanowisk, gniazd i linii
zrobotyzowanych wypracowano wystarczającą
ilość różnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych. Jednak okazuje się, że tak nie jest.
Pojawia się mnóstwo nowych rozwiązań zespołów spawanych przez robota, które mają przeróżne kształty oraz różne, niekiedy nowatorskie
technologie łączenia. Z uwagi na to, do projektowania zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych należy każdorazowo podchodzić nowatorsko i kreatywnie. Oczywiście uwzględniając
jednocześnie opisane powyżej uniwersalne zasady budowy stanowisk spawalniczych, będące
sumą doświadczeń wielu firm zajmujących się
robotyką.
Aleksander Łukomski

Rysunki i fotografie pochodzą z archiwum firmy TASKOPROJEKT S.A.
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Rekordowy

Zephyr
W listopadzie 2020 pomyślnie zakończyła się druga seria testów bezzałogowego
samolotu zasilanego energią słoneczną – Zephyr. Przeprowadzono pełny program
lotów, mający na celu wykazanie zdolności operacyjnej. Szczególnie zwracano
uwagę na zachowanie maszyny podczas lotu na małych wysokościach oraz płynne
przejścia do stratosfery, a także na starty, fazy zejścia i lądowania.

Ryszard Romanowski

T

rwający trzy tygodnie program testowy
2020 potwierdził założone przez konstruktorów zalety samolotu, który już
miał na koncie rekord uznany przez Federation
Aeronautique Internationale (FAI). Ustanowiono go podczas pierwszej serii testów, która odbyła się w lipcu 2018 roku. Krótko przed
nią Airbus Defence and Space prezentował
w kwietniu, podczas ostatniej berlińskiej wystawy lotniczej ILA 2018, maszynę z charakterystycznie skierowanymi w dół wingletami
(lecz z uniesionymi końcami skrzydeł) oraz jej
założenia konstrukcyjne, w które trudno było
uwierzyć. Trzy miesiące później samolot spędził w powietrzu 25 dni 23 godziny i 57 minut
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na średniej wysokości 60 tys. stóp (18.288 m)
osiągając najwyższy pułap 71.140 stóp (tj. około 21.683 m).
Podczas następnej sesji testowej, w marcu
i wrześniu 2019 roku, zdarzyły się dwa wypadki podczas manewrów startu, wywołane silnymi turbulencjami. Ich efektem były uszkodzenia płatowca.
Tegoroczne loty testowe obyły się bez podobnych niespodzianek. Kolejna i prawdopodobnie ostatnia seria testów odbędzie się w roku
2021. Jej program będzie symulacją normalnej
eksploatacji maszyny.
Latający tygodniami, bez potrzeby uzupełniania paliwa i ładowania, na pułapie około
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Zephyr podczas przygotowań
do ostatnich testów; Arizona,
listopad 2020.
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artykuł dostępny w wydaniu płatnym

21 km samolot bezzałogowy uzupełnia lukę
pomiędzy satelitami a samolotami. Odbywa loty znacznie powyżej normalnego ruchu
lotniczego, a poniżej orbit satelitów. Od tych
ostatnich jest znacznie tańszy i może dostarczać obrazy znacznie wyższej jakości.
Projekt i pierwszy prototyp powstał w 2003 r.
w międzynarodowej firmie technologii obronnych QuinetiQ, z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
Niemal równolegle realizowano tam program

QinetiQ Mercator, mający na celu utworzenie
systemu teledetekcji, służącej zarządzaniu
podczas klęsk żywiołowych.
W roku 2008 kolejny Zephyr (6) wzbudził
ogromne zainteresowanie armii brytyjskiej
i USA. Wykonano również lot trwający 82 godziny na pułapie 19 tys. m. Był to nieoficjalny rekord. Nieuznany, ponieważ lotu nie obserwowali urzędnicy FAI. W lipcu roku 2010
poprawiono ten błąd i urzędnicy FAI mogli
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Problemy z chłodzeniem wypraski
w formie z gorącym kanałem

Przedmiotem analizy jest forma dwugniazdowa gorącokanałowa na łyżkę do butów.
Wypraska o masie 60 gr i długości 640 mm produkowana jest w czasie cyklu 32 s,
na maszynie o sile zwarcia 200 ton, z PP o wskaźniku płynięcia MVR = 6. Grubość
ścian wypraski jest rzędu 2-2,5 mm.

Jerzy Dziewulski
FORMA
Forma dwugniazdowa gorącokanałowa. Przekrój przez formę przez gniazdo formujące pokazuje położenie kanałów chłodzących i dysz GK
zasilającej wypraskę.

Problem: długi czas cyklu, deformacje wypraski, szczególnie w obszarze przewężki; konieczny odbiór wyprasek przez obsługę. Wypraska
po wyrzuceniu z formy wygina się w sposób
nadmierny. Pracownik układa wypraski w prostym przyrządzie i po ostatecznym ostygnięciu
pakuje do kartonu. Przy próbie skracania cyklu
w obszarze przewężki powstają zapadnięcia dyskwalifikujące wyrób.
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Przyczyną takiego zróżnicowania czasu chłodzenia są różnice temperatury wypraski w momencie jej
wyrzucenia z formy. Jak widać na rysunku, obszar
przewężki ma temperaturę powyżej 72 °C, natomiast reszta wypraski ma temperaturę 32 °C i niżej.

Typ dyszy wykorzystanej w systemie GK zabudowanym w formie.

ANALIZA PRZYCZYN NADMIERNYCH
DEFORMACJI I ZAPADNIĘĆ
W programie symulacyjnym zostało przeanalizowane aktualne zasilenie wypraski i aktualne
chłodzenie. Dla skrócenia czasu obliczeń analizie poddano jedno gniazdo.
Eksperyment 1

Właśnie taki rozkład temperatury powoduje
przegięcie wypraski, największe w okolicy przewężki. Przy chłodzeniu jw. i czasie cyklu 32 s
całkowite przegięcie wypraski wynosi ~12 mm.
Eksperyment 2
Skracamy czas cyklu do 20 s.

Czas chłodzenia przy zasileniu stempla i matrycy przez wodę o temp. 13 °C. wynosi ~18 s,
natomiast w obszarze dyszy wzrasta do 40 s.

Widzimy, że obszar przewężki ma temperaturę powyżej 75 °C, natomiast reszta wypraski ma
temperaturę 40 °C i niżej.
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Przy czasie cyklu 20 s całkowite przegięcie
wypraski jest prawie dwa razy większe i wynosi
~20 mm.
Propozycja na dodatkowe kanały chłodzące.

Prawie dla całej wypraski temperatury spadły
poniżej 45 °C natomiast wokół wlewka dalej
utrzymuje się wysoka temperatura.

Po skróceniu cyklu poniżej 30 s, dodatkowo
w obszarze przewężki pojawiają się zapadnięcia, które dyskwalifikują wypraskę. Należy zatem zadać sobie pytanie, co jest główną przyczyną przegrzewania okolicy przewężki. Jak
wynika z eksperymentu 1, obliczeniowy czas
chłodzenia dla wypraski wynosi ~18 s, poza
przegrzanym obszarem środkowym. Stąd powstała propozycja aby wokół dyszy zintensyfikować chłodzenie.
Eksperyment 3
Dołożymy dodatkowe kanały chłodzące i wykonamy obliczenia dla czasu cyklu 20 s.
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W dalszym ciągu możemy spodziewać się dużych deformacji i wad w obszarze przewężki.
Part Quality pokazuje nam spodziewane zapady
wokół przewężki.
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Eksperyment 4
Dlatego żeby skrócić czas cyklu podjęto radykalną decyzję: system GK zostanie zlikwidowany, a wypraska będzie zasilona przez zimny kanał z przewężką szczelinową.

Tendencje do powstawania zapadów praktycznie nie występują.

Efekt końcowy, jaki uzyskano, przekroczył
oczekiwania. Dla porównania pokazano dwie
wypraski; zielona, wtryśnięta przez GK w czasie
cyklu poniżej 30 s (nie nadaje się do sprzedaży)
i czarna, wtryśnięta przez zimny kanał w czasie
cyklu 16 s. Likwidacja GK pozwoliła dwukrotnie
skrócić czas cyklu i uzyskać wzorową estetykę
wyrobu. Konkurencyjność wyrobu po wprowadzonych zmianach zdecydowanie poprawiła się.

WNIOSKI
Przy czasie cyklu 20 s i zasileniu wypraski
przez zimny kanał, jej temperatury w momencie wyrzucenia z formy są teraz na poziomie
40 °C, a maksymalna temperatura nie przekracza 46 °C.

Stosowanie dysz typu otwartego z czołem dyszy
wchodzącym w gniazdo formy w ciasny obszar zamknięty (wchodzimy dyszą w środek ceownika,
patrz: rysunek na górze następnej strony) ogranicza możliwość odbioru ciepła i wydłuża czas chłodzenia, a zatem i cykl.
Powoduje również powstawanie wad powierzchniowych wokół czoła dyszy. Tego typu dysza wymaga wysokich temperatur aby utrzymać drożność
przewężki. Wyższe temperatury dyszy powodują
wzrost przekazywania energii, czyli wzrost temperatury formy w tym miejscu. Koło się zamyka,
konieczność utrzymania wyższej temperatury dla
dyszy powoduje wzrost czasu chłodzenia/cyklu
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i wprowadza wady estetyczne. Dlatego z jednej
strony powinniśmy unikać lokalizacji wlewka
w takich miejscach, a z drugiej – należy stosować
dysze z komorą izolacyjną.
Dysza z komorą izolacyjną i tzw. przewężką
pierścieniową, jak na rysunku poniżej, pozwala

na spełnienie wysokich wymagań estetycznych dla przedmiotów codziennego
użytku, AGD, obudów dla elektroniki itp.
Jednocześnie taka dysza pozwala na utrzymanie niższej temperatury wokół przewężki, co poprawia estetykę tego obszaru.
Jeśli klient oczekuje najwyższej estetyki to
należy stosować dysze z komorą izolacyjną
zamykane mechanicznie igłą. Albo zrezygnować ze stosowania GK, tak jak to uczyniono w tym przypadku.
Niestety, konieczność ręcznego odcinania
wlewka nieco psuje nam ten idylliczny obraz.
Mimo wszystko sporo zyskaliśmy rezygnując ze
źle dobranego gorącego kanału.
Jerzy Dziewulski

Powyższy artykuł pochodzi z nowej książki p. Jerzego Dziewulskiego pt. „Formy wtryskowe –
integracja konstrukcji i technologii”. Publikacja zawiera szereg konkretnych przykładów rozwiązywania problemów konstrukcyjnych i technologicznych z praktyki przemysłowej, liczy blisko 200
stron i jest do pobrania (nieodpłatnie) w postaci pliku pdf (30 MB).
Jest także dostępna na naszych stronach internetowych www.konstrukcjeinzynierskie.pl
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artykuł reklamowy

Pierścienie specjalistyczne
•samoblokujące
•wyważone
•mocowanie ID/OD

Pierścienie ustalające serii Smalley Spirolox są sprawdzonym rozwiązaniem
przemysłowym, cenionym ze względu na unikalną konfigurację, niezawodność
i wygodę montażu w szerokiej gamie zastosowań.

W

firmie Smalley mamy pięć typów
standardowych pierścieni, podzielonych dalej na 30 kategorii
według różnych konfiguracji. Jednak zdajemy
sobie sprawę, że tak naprawdę każde zastosowanie ma unikalny charakter. Jeśli więc któryś z naszych standardowych pierścieni nie
spełnia dodatkowych wymagań, niezbędnych
w Państwa zastosowaniu, możemy zaproponować niestandardowe rozwiązania konstrukcyjne, wychodzące naprzeciw różnym potrzebom
w zakresie stosowania pierścieni w złożeniach
wymagających wysokich parametrów obrotowych, wyważenia i mocowania obracających
się elementów.
Chcielibyśmy przybliżyć Państwu niestandardowe rozwiązania konstrukcyjne, takie jak
pierścienie samoblokujące, wyważone i z mocowaniem ID/OD.

przystosowania do wysokoobrotowych parametrów, Smalley kontynuuje wsparcie prowadzonych badań i rozwoju w tym zakresie.
Jeśli wysokoobrotowe właściwości mają kluczowe znaczenie w Państwa projektach, a wymagane parametry są większe niż w przypadku
standardowych pierścieni ustalających, rozwiązaniem mogą okazać się pierścienie niestandardowe lub samoblokujące.
Jako że wysokoobrotowe właściwości pierścieni
wynikają z kilku czynników, takich jak grubość,
szerokość i przyleganie (np. w połączeniu wciskowym), właściwości te mogą zostać zwiększone
poprzez zastosowanie szerszego pierścienia lub
przez wzrost przylegania pierścienia w rowku.
Jeśli jednak parametry wysokoobrotowe pierścieni wciąż nie są wystarczające dla danego zastosowania, możliwe jest zastosowanie w pierścieniu
funkcji samoblokującej.

ZASTOSOWANIA WYSOKOOBROTOWE

Jak działają pierścienie samoblokujące?
Samoblokujące pierścienie to rodzaj niestandardowych pierścieni ustalających z mechanizmem zwiększającym właściwości wysokoobrotowe. Mechanizm blokujący składa się
z wypustki, która po umieszczeniu pierścienia
w rowku, zaskakuje na otwór, znajdujący się na
przylegającym zwoju pierścienia.

Działanie wszystkich pierścieni ustalających
umiejscowionych na obracającym się wale
jest ograniczone siłą odśrodkową. Przy czym
defekt następuje w momencie, kiedy siła odśrodkowa jest na tyle duża, że rozszerza pierścień i wypiera go z rowka. W odpowiedzi
na rosnącą liczbę zastosowań wymagających
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Elementy mechanizmu blokującego mogą być umieszczone po zewnętrznej lub wewnętrznej stronie
pierścienia albo w jego linii centralnej.

Ta funkcja umożliwia poprawne działanie
pierścieni przy wartościach prędkości obrotowej znacznie przekraczających możliwości
standardowych pierścieni ustalających. Mechanizm blokujący sprawia, że pierścienie nie
tylko sprawdzają się przy dużych prędkościach
obrotowych, ale też wytrzymują drgania,
gwałtowne przyspieszenia, a także pochłaniają
część obciążeń udarowych.
Elementy mechanizmu blokującego mogą być
umieszczone po zewnętrznej stronie pierścienia (dla zewnętrznych pierścieni ustalających),
po stronie wewnętrznej (dla wewnętrznych
pierścieni ustalających) lub w linii centralnej
pierścienia.
Instalacja pierścieni samoblokujących przebiega według tej samej procedury jak w przypadku standardowych pierścieni ustalających
serii Spirolox. Należy upewnić się, że obie
wypustki zaskoczyły w odpowiednie rowki
w przeciwległej końcówce pierścienia. Poprawność montażu można stwierdzić na podstawie
inspekcji wizualnej.

ZASTOSOWANIA WYMAGAJĄCE
WYWAŻENIA
Jeśli wyważenie elementów ma zasadnicze znaczenie w Państwa produkcie (np. w przypadku
wirników), możemy zaproponować wyważone
pierścienie ustalające.
Jak działają pierścienie wyważone?
Pierścienie wyważone to rodzaj niestandardowych pierścieni ustalających z ograniczonym
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niewyważeniem. Redukcja niewyważenia samego pierścienia przyczynia się do ograniczenia niewyważenia całego złożenia. Szereg
otworów po przeciwległej stronie pierścienia
względem uchylnych końcówek sprawia, że
środek ciężkości pierścienia jest statycznie
zrównoważony względem osi obrotu.

Pierścień wyważony

ZASTOSOWANIA WYMAGAJĄCE
MOCOWANIA
Jeśli potrzebują Państwo mechanizmu mocującego w Państwa projekcie, możemy zaproponować pierścienie mocujące ID/OD.
Jak działają pierścienie mocujące ID/OD?
Pierścienie mocujące ID/OD są umieszczane
zarówno w wewnętrznym, jak i zewnętrznym
rowku, tworząc osłonięte, zabezpieczone złożenie. Blokada ID/OD przydaje się wszędzie tam,
gdzie wymagane jest utrzymanie dwóch przylegających komponentów w złożeniu, w sposób
umożliwiający swobodne obracanie się. Pierścień zapada w rowki obydwu komponentów,
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mocując się zarówno w pozycji wewnętrznej
(na średnicy wewnętrznej, ang. inner diameter
– ID), jak i w pozycji zewnętrznej (na średnicy
zewnętrznej, ang. outer diameter – OD). Stąd
też nazwa mocowania ID/OD. Nie da się usunąć pierścienia ani odjąć żadnego z komponentów bez zniszczenia całego złożenia.
W typowym zastosowaniu, średnica rowka
na pierścień w elemencie zewnętrznym jest
zwiększona w celu pomieszczenia pierścienia,
kiedy ulega rozszerzeniu po nałożeniu na wał.

Najpierw instaluje się pierścień w sposób swobodny w rowku osłony, która następnie jest
wciskana na odpowiadający komponent typu
wał. Średnica ID pierścienia ulega rozszerzeniu do wymiaru wału, a następnie zaskakuje
w rowku na wale, gdzie przylega ściśle, jak na
rysunku powyżej.
Zwiększony rowek w elemencie zewnętrznym
umożliwia swobodne obracanie się elementów
względem siebie, podczas gdy pierścień utrzymuje je zablokowane w pozycji wzdłużnej.
Pierścień pozostaje niewidoczny,
mocując elementy złożenia w niedrogi i estetyczny sposób.
Dokładnie jak to działa – można
zobaczyć na filmie, klikając na obrazek obok.
Oferowane rozwiązania sprawdzają się w wielu zastosowaniach
konstrukcyjnych.
Zapraszamy do kontaktu z inżynierami firmy Smalley w celu omówienia specjalistycznych rozwiązań dla Państwa potrzeb.
☐

Jak to działa można zobaczyć na filmie...
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Jak testować
przemysłowe systemy
sterowania
w oparciu o symulacje SiL i HiL?

Żyjemy w dobie globalizacji, poszukiwania sposobów na optymalizację wyników
finansowych, czy też zaspokojenie specyficznych wymagań niektórych rynków.
Zarówno duże koncerny, jak i mniejsze firmy otwierają biura, nawiązują współpracę
w krajach o niższych kosztach produkcji, bądź zlokalizowanych bliżej klienta
końcowego. Państwa takie jak Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie
wręcz wymagają od potencjalnego kontrahenta posiadania biura na ich terenie
oraz zaangażowania lokalnych firm.

Rafał Cop

W

wyniku opisanych powyżej czynników
coraz częściej elementy systemu sterowania (np. szafy sterownicze, rozdzielnice niskiego i średniego napięcia) wykonywane są
w kilku, często bardzo oddalonych od siebie miejscach. Utrudnia to proces testowania oraz zaprezentowanie i odbiór systemu przez klienta, w ramach
tzw. FAT (Factory Acceptance Test).
Co zrobić w sytuacji, gdy dostępna jest tylko główna cześć systemu (sterowniki PLC lub DCS i wizualizacja HMI lub SCADA)? Jako profesjonaliści nie
załamujemy rąk, lecz działamy.
Opcji jest kilka, choć nie zawsze możliwe jest zastosowanie każdej z nich:
• przepisać wyjścia na wejścia, wplatając pomiędzy
jakieś proste symulacje w głównym programie sterownika,
• przygotować symulacje sprzętowe, wykorzystując
przełączniki, potencjometry, przekaźniki, lampki
itp.,
• zastosować symulację przy użyciu innego sterownika,
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• użyć dedykowanego środowiska symulacyjnego:
Hardware in the Loop (HiL) lub Software in the
Loop (SiL).
Opcja pierwsza czasem wystarcza, ale ingerujemy
wtedy w docelowy program i możemy zapomnieć
usunąć wprowadzone modyfikacje. W niektórych
branżach (np. w farmaceutyce) kolejne wersje programu są bardzo restrykcyjnie kontrolowane i przechowywane. Wszelkie odstępstwa muszą być odnotowane, co utrudnia użycie tego sposobu.
Opcja druga jest całkiem niezła, bowiem za pomocą przełączników możemy symulować wejścia
cyfrowe, a za pomocą potencjometrów – wejścia
analogowe. Stan wyjść można zobrazować przy pomocy lampek lub innych indykatorów. Pewną automatyzację testowania daje przygotowanie mniej
lub bardziej skomplikowanej logiki na przekaźnikach. Opcja ta nie wystarcza jednak, gdy chcemy
w sposób w miarę wierny symulować zachowania
w czasie rzeczywistym. Chyba, że mamy na podorędziu większą grupę osób, która niczym orkiestra
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pod batutą dyrygenta będzie odtwarzać symulacyjną symfonię…
Opcja trzecia jest niejako rozwinięciem drugiej,
z tym że symulacja realizowana jest przy użyciu dodatkowego sterownika z kartami wejść/wyjść lub komunikującego się po magistrali danych. Rozwiązanie
dobre, jeśli mamy całą konfigurację sprzętową systemu. Możemy połączyć wejścia systemu testowanego
z wyjściami sterownika symulacyjnego i vice versa,
oraz napisać zaawansowane symulacje działające
w czasie rzeczywistym. Dodatkowy panel HMI będzie dobrym rozwiązaniem, pozwalającym obsługiwać system testowy oraz wizualizować jego stan.
Wszystkie powyższe rozwiązania nie zdadzą jednak egzaminu w sytuacji, gdy brakuje elementów
konfiguracji sprzętowej systemu sterowania. W takim przypadku do gry wchodzi opcja czwarta. Dzięki użyciu dedykowanego środowiska symulacyjnego
możemy pokusić się o symulowanie brakującej części
systemu, a nawet obiektu regulacji, w sposób niewykrywalny dla głównego sterownika.
Na rynku dostępne są dedykowane rozwiązania
dla przemysłowych systemów sterowania. Niektóre z nich, rozwijane przez wiodących producentów
z branży automatyki przemysłowej, kierowane są

wyłącznie do zastosowania w połączeniu z ich systemami sterowania. Inne, oferowane przez niezależne
firmy, mogą być stosowane w konfiguracji z systemami wielu dominujących na rynku firm. Istnieje
ponadto szereg modułów pozwalających na symulowanie urządzeń komunikujących się przy pomocy
protokołów: OPC, Modbus, RS-232, RS-485, czy też
Profinet. Poszerza to możliwości symulacyjne o produkty kolejnych producentów, które wykorzystują
np. protokół Modbus TCP do łączenia wysp wejść/
wyjść z głównym sterownikiem.
Niekiedy, aby móc symulować brakującą cześć systemu kontroli, potrzebny jest dodatkowy sprzęt, np.
do symulowania urządzeń na magistrali Profibus
używany jest produkt o nazwie Simulation Unit.
Mamy wtedy do czynienia z tzw. Hardware in the
Loop (HiL), czyli dodatkowym urządzeniem w pętli
sterowania. Oprócz tego potrzebny jest oczywiście
komputer z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem. W innym wypadku wystarczy sam
komputer z zainstalowanym środowiskiem symulacyjnym, np. do symulowania urządzeń komunikujących się przy pomocy protokołu Modbus TCP. Mówimy wtedy o tzw. Software in the Loop (SiL), czyli
o programie w pętli sterowania.

artykuł dostępny w wydaniu płatnym

Rys. 1 Konfiguracja sprzętu
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Niepewność pomiaru
Dokonując jakiegoś pomiaru aparaturą pomiarową, urządzeniem pomiarowym lub
narzędziami pomiarowymi wysokiej jakości, jesteśmy przekonani o prawdziwości
i dokładności uzyskanego wyniku. Jednak w przyrodzie, w fizyce, nie ma
w rzeczywistości prawdziwych i pewnych pomiarów. Pojęcie wartości rzeczywistej
jest pewną abstrakcją i w zasadzie nie występuje w praktyce. Można jedynie
wyznaczyć przedział, w którym wartość wyniku pomiaru się znajduje. Z wszelkimi
wykonywanymi pomiarami związana jest niepewność ich wyników – niepewność
pomiaru.

Aleksander Łukomski

W

1999 roku Główny Urząd Miar
wydał polską wersje normy ISO:
„Wyrażanie niepewności pomiaru
– Przewodnik”, w której zawarto definicję niepewności pomiaru: „Niepewność pomiaru jest
to parametr związany z wynikiem pomiaru,
charakteryzujący rozrzut wartości, który można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej”. Norma ISO podaje rozróżnienie między pojęciami „niepewność pomiaru”,
a „błąd” oraz podaje jednolitą terminologię
i metody określania niepewności pomiaru. Dotąd słowo „błąd” miało dwa znaczenia: pierwszym z nich była nazwa dla przypadku, gdy
wynik pomiaru przyjmuje wartość różną od
wartości prawdziwej. Drugim znaczeniem słowa „błąd” była jego liczbowa miara.
Znaczenia te przedstawia się w postaci:
• ilościowej, będącej różnicą, także nieznaną, między wartością zmierzoną a wartością
prawdziwą;
• jakościowej, która często używana jest
w terminach: błąd systematyczny, błąd przypadkowy oraz błąd gruby.
W uproszczeniu, wyniki pomiarów wielkości fizycznych i chemicznych wraz z informacją ilościową o jakości pomiarów, są
niepewnością pomiaru. Pozwala ona na porównanie ich z wartościami odniesienia podanymi
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w specyfikacjach lub normach lub do oszacowania ich wiarygodności w porównaniu z wynikami uzyskanymi przez inne laboratoria.
Niepewność jest związana z wynikami pomiarów i badań. Wyniki pomiarów pozbawione oceny ich dokładności są w zasadzie tylko
wskazaniami.
Podając wyniki pomiarów wielkości fizycznych powinno się podawać również informację ilościową o dokładności tych pomiarów.
Jest to konieczne dla tego, kto wykorzystuje te
pomiary w swojej pracy, po to aby oszacować
ich wiarygodność. Bez tej informacji wyniki
pomiarów nie mogą być porównywane ze sobą,
ani z wartościami odniesienia podawanymi
w specyfikacjach lub normach.
Zagadnienie pomiarów i ich niepewności
występuje w wielu dziedzinach, poczynając od
nauki i wszelkich badań naukowych, a zwłaszcza laboratoryjnych, w technice w kontroli
wymiarowej, parametrycznej, badaniach prototypów, wszelkich analizach projektowych
i badawczych (także eksploatacyjnych), ekspertyzach i opiniach technicznych, ale też np.
w wycenach, gdzie wartości są szacowane. Ale
nie tylko nauka i technika borykają się z problemem niepewności pomiarowej. Problem ten
występuje bardzo powszechnie we wszelkiej
statystyce i sprawozdawczości dotyczącej także
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spraw społecznych i ekonomicznych. Używane
są tu jednak inne narzędzia pomiarowe. Jest
to obszerne zagadnienie, dosyć dobrze rozpoznane i opisane. Wiele instytucji przez lata
wypracowywało metodykę, procedury i formalizowało sporządzanie sprawozdań z różnego
rodzaju badań, pomiarów i dopuszczalnych
wartości ich niepewności. Przykładem może
tu być Główny Urząd Statystyczny. Pewne elementy metodyki, procedur i sprawozdawczości
zostały sformalizowane też prawnie.
W ostatnim czasie zaczęto przywiązywać
większą wagę do niepewności pomiarów, w odniesieniu do typowych pomiarów laboratoryjnych i przemysłowych.
Niepewność pomiaru można przedstawić
w postaci formuły:

kategorie, zgodnie ze sposobem obliczania ich
wartości liczbowych :
• niepewność typu A – która została obliczona
metodami statystycznymi na podstawie serii
pojedynczych obserwacji lub pomiarów,
• niepewność typu B – która została obliczona
innymi sposobami.
Rozróżnia się jeszcze :
• Niepewność złożoną oznaczaną jako u – na
którą składa się połączona niepewność typu
A i typu B. W praktyce występuje zazwyczaj
niepewność złożona. Zdarzają się jednak
przypadki, kiedy cała analiza niepewności
sprowadza się do typu B.
• Niepewność rozszerzona – U to wielkość
przedziału wartości wokół wyniku pomiaru,
który może obejmować dużą część rozkładu
wartości, przypisywanych w sposób uzasadniony wielkości mierzonej.
Do określania niepewności rozszerzonej stosuje się współczynnik k. Współczynnik rozszerzenia k jest współczynnikiem liczbowym,
stosowanym jako mnożnik złożonej niepewności standardowej, dla otrzymania niepewności
rozszerzonej. Powszechnie stosowanym współczynnikiem k jest wartość liczbowa 2, odpowiadająca poziomowi ufności 95%.

artykuł dostępny w wydaniu płatnym

X = x ± Δx
Δx

x - Δx

Δx

x

x + Δx

gdzie:
X – wielkość mierzona
x – wartość zmierzona
Δ x – niepewność pomiaru, rozszerzona

U=k·u

Wielkość przedziału zależy od założonego poziomu ufności, który jest wynikiem wnikliwej
analizy wszystkich składowych niepewności.
Źle przeprowadzona analiza składowych niepewności może doprowadzić do sytuacji, w której zostanie zaakceptowany wynik niezgodny lub
może zostać odrzucony wynik zgodny.
Dobra metoda szacowania i wyrażania niepewności pomiaru powinna być uniwersalna,
tak aby mogła być stosowana do wszystkich
rodzajów pomiarów i do wszystkich typów danych wejściowych używanych w tych pomiarach.
Na niepewność pomiaru składa się szereg
składników, które można podzielić na dwie

Niepewność względna pomiaru, mieszcząca
się w granicach od 0,1% do 10%, jest typowa
dla doświadczeń w laboratoriach uczelnianych. Niepewność rzędu kilkudziesięciu procent powinna spowodować zmianę metodyki,
zmianę narzędzia lub przyrządu pomiarowego,
albo odrzucenie któregoś z pomiarów, wyraźnie odbiegającego od pozostałych. Wartość
niepewności poniżej 0,1% też nie jest dobra,
gdyż taki lub lepszy poziom dokładności można uzyskać w najlepszych laboratoriach naukowych. Dlatego warto wtedy zweryfikować prawidłowość obliczeń.
Jest wiele podejść do oceny niepewności
pomiaru, polegających na wyznaczaniu niepewności standardowej, opartej na odchyleniu standardowym pomiaru, albo bardziej
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Co to jest
CONNECTED
ENGINEERING?

Pełna moc platformy
3DEXPERIENCE
dla użytkowników
CATIA V5
Andrzej Wełyczko

3DEXPERIENCE: CONNECTED
ENGINEERING
To angielskie określenie nie jest łatwo zgrabnie
przetłumaczyć na język polski, bo czy POŁĄCZONA INŻYNIERIA generuje odpowiednie
skojarzenia?
Jeśli INŻYNIERIA oznacza wszystko to, co
jest związane z procesami tworzenia lub modyfikacji istniejących wyrobów, to jest to właściwa
interpretacja dla słowa ENGINEERING. Tu należałoby podkreślić znaczenie słowa wszystko,
bo nie chodzi tylko o projektowanie (3D, 2D)
czy definiowanie technologii wykonania lub
montażu. Wszystko oznacza realizację zadań
różnych specjalistów począwszy od marketingu,
analizy rynku i wymagań, przez projektowanie,
definiowanie technologii wykonania, serwisowania, aż do recyklingu. Nic nowego, bo takie
lub podobne zadania są realizowane przez każdą
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firmę. Na czym w takim razie polega problem?
Większość z tych zadań jest realizowana za pomocą specjalistycznych narzędzi (programów,
systemów informatycznych), których rezultaty
(plany, modele przestrzenne, rysunki, specyfikacje, listy materiałowe, itd.) trudno ze sobą zintegrować lub inaczej POŁĄCZYĆ.
Przymiotnik POŁĄCZONA generuje natychmiast pytania typu: POŁĄCZONA z kim? POŁĄCZONA z czym? Poprawna interpretacja
słowa CONNECTED jest odpowiedzią na te
pytania. CONNECTED oznacza, że wszyscy zapisują rezultaty swojej pracy w taki sposób, aby
każdy (zgodnie z uprawnieniami oraz potrzebami) miał dostęp do informacji (danych, modeli
3D, rezultatów symulacji, procesów montażu,
itd.) zdefiniowanych przez innych. Jeśli tak,
to CONNECTED oznacza, że wszyscy pracują
w jednym środowisku, w którym udostępniają
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to, nad czym pracują lub to, co ich zdaniem
warto zrobić, aby zespół (wszyscy) osiągnął
sukces. Tak rozumiane środowisko pracy generuje kolejne skojarzenie: platforma współpracy
jako rezultat zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych. W tym kontekście
CONNECTED oznacza połączenie z platformą
współpracy i w taki sposób połączenie wszystkich użytkowników tej platformy.
Przez lata, a nawet dekady, przywykliśmy do różnych aspektów współpracy, wymiany danych lub informacji pomiędzy zespołami technicznymi. Dlaczego tylko technicznymi? Dlatego, że informacje były
definiowane w formatach dostępnych tylko z licencją
na specjalistyczne oprogramowanie (na przykład
CAD/CAM/CAE), a to było/jest dostępne tylko nielicznym. Jak taka współpraca była/jest realizowana?
W dobie wszechobecnych komputerów stosujemy
dyski sieciowe, konta FTP, a czasami także załączniki poczty elektronicznej. Takie narzędzia to jednak
za mało, bo potrzebne jest środowisko efektywnej
współpracy z dostawcami, kooperantami czy klientami i jednocześnie dostępne dla poziomu biznesowego
firmy (czyli menedżerów poszczególnych grup, działów czy zakładów).
• Dlaczego dostawcy lub kooperanci? To oczywiste. Nie możemy sami projektować, produkować czy serwisować. Globalizacja (niekoniecznie rozumiana jako współpraca pomiędzy
firmami z różnych kontynentów) nie jest przecież tylko „trendy”, ale jest rezultatem spełnienia wymagań biznesowych. To się po prostu
opłaca.
• Dlaczego klienci? Jeśli klient jest zaangażowany na wczesnym etapie rozwoju produktu,

to może zgłosić swoje uwagi lub zasugerować
zmiany konstrukcyjne, które wdrożone przez
zespół definiujący nowy produkt zwiększą
prawdopodobieństwo sukcesu realizowanego
projektu.
• Dlaczego poziom biznesowy firmy? Jeśli menedżerowie różnego poziomu i różnych specjalności mają dostęp do tych samych danych oraz
możliwość takiej ich wizualizacji, która w sposób zrozumiały przedstawi aktualny stan realizacji zadań firmy, zespołu lub pojedynczego
pracownika, to mogą łatwiej zarządzać, podejmować decyzje, nadzorować realizację zadań
i projektów oraz zatwierdzać lub sugerować zastosowanie alternatywnych rozwiązań.
Czy platforma współpracy jest rozwiązaniem dla każdej firmy? Wspomaganie procesów
współpracy oraz wymiany informacji ma wartość dla każdej firmy i dlatego odpowiedź na takie pytanie jest twierdząca. Nie można jednak
stanowczo powiedzieć, że wdrożenie platformy
współpracy z dnia na dzień zastąpi wszystkie
programy lub systemy informatyczne stosowane
dzisiaj w każdej firmie, bo każda firma jest inna.
Nie jest przecież łatwo zamienić dzisiejsze środowisko pracy na nawet najlepszą platformę współpracy, bo to wymaga czasu, nakładów, a czasami
jest to niemożliwe lub utrudnione, zwłaszcza
w przypadkach stosowania bardzo specjalistycznych programów komputerowych, dla których
integracja z platformą jeszcze nie istnieje. Ale…
Jeśli platforma współpracy może być zintegrowana (czyli POŁĄCZONA) z innymi narzędziami
(programami), to CONNECTED nabiera nieco
innego znaczenia.

Na stronie https://discover.3ds.com/pl/smart-working-on-cloud-catia-users
dla użytkowników systemu CATIA V5 – dostępne są webinaria omawiające
możliwości pełnego korzystania z platformy 3DEXPERIENCE:
– Analiza rozkładu mas, symulacje kinematyczne oraz optymalizacja topologiczna kształtu
– Zaawansowana wizualizacja, VR oraz inżynieria odwrotna
– Ciągłość oraz swoboda dostosowania procesów projektowania
– 3D Product Architect
– Collaborative Designer for CATIA V5
– CATIA CONNECTED ENGINEERING
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Rys. 1

Tyle tytułem wstępu – czas wyjaśnić jak rozwiązania oferowane przez Dassault Systèmes wspierają inicjatywę CONNECTED ENGINEERING.
Wspomniana wyżej platforma współpracy jest
w tym przypadku platformą 3DEXPERIENCE, do
której dostęp jest gwarantowany za pomocą ról.
Każda rola platformy 3DEXPERIENCE role jest
zestawem aplikacji i usług wspomagających pewien zakres aktywności. Fundamentem platformy
3DEXPERIENCE jest rola Collaborative Business
Innovator. Każdy użytkownik platformy korzysta z aplikacji dostarczanych przez tę rolę, czyli
ma zapewnione wszystko to, co jest potrzebne do
interakcji z platformą i jej użytkownikami. Użytkownikiem może być każdy: pracownik firmy,
dostawca, a nawet klient. Istotne jest to, że dostęp
do danych jest kontrolowany za pomocą administracyjnie zdefiniowanych uprawnień i oczywiście
wynika z roli (licencji) jaką posiada użytkownik.
Definiowanie nowych lub modyfikacja istniejących wyrobów są zawsze realizowane przez
tych, którzy pracują z systemami/aplikacjami
inżynierskimi (CAD/CAM/CAE) i tych, którzy
„konsumują” dane/informacje, zdefiniowane
w tych systemach (modele 3D, rysunki 2D, symulacje MES, listy materiałowe, procesy technologiczne, itd.).
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Dla niektórych „konsumentów”, czyli tych,
którzy potrzebują tylko efektywnego środowiska
współpracy, zakres funkcji oferowany przez rolę
Collaborative Business Innovator może być wystarczający. Może być, ale nie musi, bo ten bardzo podstawowy zestaw funkcji (aplikacji) nie
musi spełniać wszystkich wymagań użytkownika. Istotne jest to, że ta rola (licencja) zapewnia
POŁĄCZENIE z platformą 3DEXPERIENCE,
oferując wspomaganie podstawowych procesów
współpracy (Rys. 1), czyli definiuje infrastrukturę podstawową dla kolejnych, nadrzędnych ról
takiego środowiska współpracy.
1. Dostęp do zasobów oraz aplikacji platformy
3DEXPERIENCE jest realizowany w przeglądarce internetowej za pomocą spersonalizowanego przez każdego użytkownika pulpitu
nawigacyjnego (dashboard). Informacje gromadzone na takim pulpicie (każdy użytkownik może zdefiniować nieograniczoną liczbę
własnych pulpitów) mogą pochodzić z internetu lub z zasobów wewnętrznych firmy.
2. Aplikacja 3DSwym umożliwia definiowanie
i zarządzanie otwartymi lub dedykowanymi
do realizowanych projektów grupami dyskusyjnymi (portalami współpracy), które umożliwiają efektywną wymianę informacji i przez
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Rys. 2

to ułatwiają nie tylko zdobywanie wiedzy, ale
także inspirują innowacyjność.
3. Wspólna dla wszystkich baza danych, w której użytkownicy zapisują i tym samym udostępniają dane w różnych formatach, wymaga
zastosowania mechanizmów poszukiwania
właściwej informacji. Rezultat poszukiwania jest prezentowany w postaci listy, która
w kolejnych krokach może być filtrowana za
pomocą mechanizmu 6WTag (Who, What,
When, How, Where, When). Dzięki temu
szybko można zidentyfikować poszukiwaną
informację (obiekt, plik, model 3D, itd.), która pozwoli wykonać przydzielone użytkownikowi zadanie.
4. Uniwersalna przeglądarka (aplikacja 3DPlay)
umożliwia przeglądanie informacji zapisanej
w niemal dowolnym formacie, w tym także
wizualizację modeli 3D bez licencji systemu
CAD, w którym ten model został zdefiniowany.
5. Pliki mogą być współdzielone za pomocą
dysku internetowego i dostępne z aplikacji
3DDrive, Google Drive czy Dropbox.
Inicjatywa CONNECTED ENGINEERING
jest oczywiście także, a może przede wszystkim
skierowana do użytkowników systemu CATIA
V5. Mam nadzieję, że każdy kto dzisiaj pracuje
z CATIA V5 wie, że następcą tego systemu jest

3DEXPERIENCE CATIA. My (Dassault Sys
tèmes) wiemy, że zmiana (upgrade) systemu nie
jest sprawą trywialną. Z powodu różnych ograniczeń lub preferencji nie jest możliwa realizacja
takiej zmiany w jednym kroku i dlatego proponujemy transformację wieloetapową – oczywiście w kierunku platformy 3DEXPERIENCE
(Rys. 2).
Pierwszy krok tej transformacji to Jesteś połączony, czyli połączenie wszystkich użytkowników (także tych, którzy pracują z CATIA V5)
z platformą 3DEXPERIENCE, jest realizowany za pomocą omówionej wcześniej roli Colla
borative Business Innovator.
Kolejny Krok (Jesteś gotowy na rysunku 2) jest
realizowany za pomocą roli Collaborative Industry Innovator oraz Collaborative Designer for
CATIA V5. Druga z tych ról sugeruje, że poza integracją z CATIA V5 są dostępne także dedykowane
integracje do innych systemów CAD. To prawda,
bo platforma 3DEXPERIENCE umożliwia zarządzanie strukturami produktów, których komponenty (pojedyncze części lub zespoły) zdefiniowano w innych systemach CAD. Bez wchodzenia
w szczegóły takiej integracji można powiedzieć, że
platforma 3DEXPERIENCE łączy narzędzia zewnętrzne i zarządza hybrydową definicją struktury produktu. Komponenty takiej struktury mogą
być zdefiniowane za pomocą 3DEXPERIENCE
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Rys. 3

CATIA, CATIA V5, SolidWorks lub innych systemów CAD. A wszystko to bez konieczności upgradu
z CATIA V5 lub innego systemu CAD do 3DEXPERIENCE CATIA (czyli bez konwersji z formatu
xCAD do natywnego formatu platformy), bo integracja systemu CAD z platformą 3DEXPERIENCE
oznacza możliwość zapisu modeli przestrzennych
i/lub rysunków na dysku lokalnym lub do bazy
danych i w konsekwencji możliwość zarządzania
lub przeszukiwania tej bazy w celu zdefiniowania
właściwego dla wykonywanego zadania kontekstu
projektowego (Rys. 3).
Organizacja dostępu do zasobów platformy
3DEXPERIENCE jest realizowana za pomocą
przestrzeni współpracy (collaborative spaces),
a szybki dostęp do aktualnie opracowywanych
projektów zapewnia swobodnie definiowana
struktura zakładek (bookmarks) z ulubionymi
obiektami (na przykład modelami 3D).
W przypadku modeli przestrzennych użytkownik może pracować ze strukturą wybranego produktu oraz ze zintegrowaną z tą strukturą wizualizacją przestrzenną. Takie rozwiązanie umożliwia
łatwą nawigację w złożonych strukturach produktów, ich porównywanie oraz filtrowanie, które
działa także bezpośrednio w modelu przestrzennym (volume query). Możliwość selektywnego definiowania kontekstu projektowego, czyli filtrowanie
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lub wskazanie komponentów zespołu oraz otwarcie tych i tylko tych komponentów w oknie edycji
(CATIA V5 lub CATIA 3DEXPERIENCE) to niezwykle efektywna metoda pracy z dużymi złożeniami.
Współpraca w kontekście modeli przestrzennych
oznacza możliwość analizy przestrzennej projektów, sugerowania zmian konstrukcyjnych (change
action) oraz definiowanie zadań (collaborative
tasks). Zmiana konstrukcyjna lub zadanie zawierają wszystkie niezbędne informacje konieczne do
ich wykonania (np.: wymagany czas wykonania,
definicja osoby odpowiedzialnej za wykonanie,
kontekst projektowy czy dodatkowe załączniki).
Wszystkie aplikacje dostępne z rolami Colla
borative Business Innovator, Collaborative In
dustry Innovator oraz Collaborative Designer for
CATIA V5 są uruchamiane w przeglądarce internetowej bez konieczności instalowania jakiegokolwiek nowego komponentu na dysku komputera.
W trzecim kroku transformacji w kierunku platformy 3DEXPERIENCE (Możesz przyspieszyć
na rysunku 2) użytkownik może poszerzyć swoje
możliwości za pomocą natywnych aplikacji platformy, stosownie do roli jaką wybierze i to niezależnie od tego czy wybrana rola dostarcza aplikacje CATIA, SIMULIA czy DELMIA (na przykład:
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Function Driven Generative Designer, Structural
Simulation Designer, Process Engineer czy 3D Pro
duct Architect).

PODSUMOWANIE Z PUNKTU
WIDZENIA UŻYTKOWNIKA CATIA V5
Jeśli procesy definiowania nowych lub modyfikacji
istniejących wyrobów zapewniają wszystkim (nie
tylko użytkownikom CATIA V5) łatwy dostęp do
danych 3D bezpośrednio w przeglądarce internetowej z dodatkowymi możliwościami współpracy
(takich jak pulpity, grupy dyskusyjne, wyszukiwanie i filtrowanie, wizualizacja 3D, itd.), to łatwiej
jest podejmować właściwe decyzje i zwiększyć produktywność. Żadnych e-maili oraz kont ftp. Nie
ma potrzeby tworzenia kopii ekranu, prezentacji,
raportów. To, co jest lub może być potrzebne do
wykonania zadania, jest dostępne na platformie
3DEXPERIENCE, bo współdzielenie zasobów
oznacza zdefiniowanie dostępu wybranego użytkownika platformy do folderu na dysku internetowym (aplikacja 3DDrive) lub do przestrzeni
współpracy (aplikacja 3DSpace). Można także po
prostu wysłać maila z linkiem od obiektu zapisanego w bazie danych.
I co równie ważne, można kontynuować pracę
z CATIA V5 bez konieczności migracji danych na

platformę 3DEXPERIENCE, bo natywne modele V5 mogą być „skonsumowane” przez aplikacje
(dostępne z rolą użytkownika platformy), które
wspomagają wykonywanie specjalistycznych zadań użytkowników różnych specjalności (Rys.
4). A to oznacza POŁĄCZENIE użytkowników
CATIA V5 z platformą 3DEXPERIENCE, czyli
z użytkownikami tej platformy. CONNECTED
ENGINEERING jest w tym kontekście sposobem realizacji takich scenariuszy, które nie mogą
być zrealizowane w środowisku CATIA V5. I nie
chodzi tu tylko o możliwość zarządzania plikami
oraz ich udostępnianie innym uczestnikom procesu powstawania nowego wyrobu (patrz klasyczna
definicja systemu PLM), ale także o zastosowanie
aplikacji platformy 3DEXPERIENCE, które nie
mają swoich odpowiedników w CATIA V5.
Andrzej Wełyczko
CATIA Industr y Process Senior Consultant
Dassault Systemes
Zainteresowany? Prosimy o kontakt:
https://discover.3ds.com/pl/contact-us

Więcej na temat możliwości korzystania
z platformy 3DEXPERIENCE
na stronie https://discover.3ds.com/pl/
smart-working-on-cloud-catia-users
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Spawanie automatami
i półautomatami spawalniczymi
Rodzaje spawania, sterowanie komputerowe,
mechanizmy procesów
Ryszard Jastrzębski, Ilona Jastrzębska,
Kamila Jastrzębska, Adam Jastrzębski
CHARAKTERYSTYKI SPAWAREK,
ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
I SZYBKOŚCI TOPIENIA DRUTU
Do celów analizy działania spawarek posłużymy
się wykresami zależności napięcia od prądu, źródła
prądu i odbiornika, którym przy spawaniu jest łuk
elektryczny i nagrzewający się oporowo odcinek
„wolnego wylotu elektrody” (Rys.1). Przecięcie
wykresów charakterystyki spawarki i charakterystyki topienia drutu wskazuje parametry napięciowo-prądowe spawania. W Europie przyjęto sztywną charakterystykę spawarki, a w USA stosuje się
charakterystykę opadającą; napięcie regulujemy
tam przez wysterowanie podajnika napięciem
łuku. Wg. norm japońskich JIS dotyczących spawarek na prąd zmienny, górna granica napięcia biegu
jałowego powinna wynosić maksymalnie: 85-95
V (nawet w tym zakresie kontakt z prądem może
spowodować poważne porażenie).
Na rysunku 1a pokazano charakterystyki statyczne spawarek MAG stosowanych w Europie
i w USA. W przypadku łuku elektrycznego pięcioprocentowy przepływ prądu jonów łuku powoduje
różnicę temperatur, która skutkuje przepływem
niezjonizowanych gazów, które z kolei docierają do
metalu i powodują jego topienie. Prąd elektryczny przy stopniu jonizacji plazmy łuku MIG/MAG
rzędu 5% jest więc miarą przepływu gazów, które
topią podłoże. Można w uproszczeniu powiedzieć,
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że prąd służy do topienia, a napięcie do jonizacji
i do grzania jeziorka spawalniczego. Z praktycznego punktu widzenia ustawianie prądu spawania na spawarce jest niesłychanie istotne przy
ręcznym spawaniu, gdzie spawacz ustala długość
łuku. W USA jest również istotne przy spawaniu
MAG: amerykańskie półautomaty spawalnicze
mają silnik podajnika drutu zasilany z napięcia
łuku i gdy łuk się skraca to napięcie łuku spada.
Wtedy silnik podajnika drutu zwalnia, co jest
przyczyną wydłużenia łuku elektrycznego i przyspieszenia podawania drutu, a to z kolei powoduje
automatyczne ustalenie długości łuku czyli napięcia łuku. Wynika to z tego, że napięcie łuku służy
do jonizacji, a energia kwantów światła (służących
do jonizacji) „ucieka” z łuku powierzchnią boczną
słupa łuku (długość łuku i kąt rozwarcia łuku). Im
ta powierzchnia boczna jest większa, tym trzeba
zwiększyć ilość produkowanych jonów, a do tego
służy napięcie łuku. W matematycznym modelu
łuku elektrycznego bardzo ważne jest też pole magnetyczne, które powoduje przepływ prądu w gazach i przesuwanie jonów i elektronów do osi łuku.
Przenoszenie kropli metalu w łuku też wpływa na
procesy cieplne i na napięcie łuku. Dobór napięcia
w zależności od prądu nie może być dowolny; ustalany jest w oparciu o charakterystykę napięciowo-prądową spawarki i charakterystykę napięciowo-prądową topienia drutu.
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Rys. 1 Charakterystyki statyczne spawarki i charakterystyki statyczne i dynamiczne łuku
elektrycznego prądu stałego i prądu zmiennego

MAG jest skrótem od metal active gas i oznacza
spawanie w gazach aktywnych: tlen, CO2 i jego
mieszanki z gazami szlachetnymi, argonem lub
helem. Gazy aktywne i opary tlenków i ceramiki
drutu proszkowego zwiększają kąt rozwarcia łuku,
a gazy szlachetne hel i argon oraz wodór zawężają słup stożka łuku, co powoduje spadek napięcia łuku, tym większy, im wymiary cząstek gazu
w mieszance są mniejsze (hel i wodór). Poza tym
jony o bardzo dużej temperaturze mają kontakt
z przelatującą w łuku kroplą metalu powodując jej
odparowanie, a opary metalu poszerzają kąt rozwarcia łuku, co powoduje zwiększanie jego napięcia. Ilustruje to rysunek 1b. Ponieważ przy ustalonym prądzie nie zmienia się ilość gazów topiących
podłoże i ilość jonów topiących drut, to przy zmianie szerokości stożka łuku i szybkości podawania
drutu zmienia się głębokość wtopienia i wysokość
nadlewu. Jak widać na rysunku 1b zwiększenie
wolnego wylotu elektrody powoduje dodatkowe
nagrzanie drutu i po zwiększeniu napięcia o spadek napięcia na drucie nie zmienia się prąd ani
szerokość łuku, co – przy założeniu, że prąd służy
do topienia przepływem gorących gazów i jonów –
sprawia, że zwiększa się wysokość nadlewu kosztem głębokości wtopienia.
Z uwagi na duży wpływ napięcia na kształt
ściegu, w Europie spawa się półautomatycznie (tj.
z automatycznym dosuwem elektrody i ustawianiem długości łuku) z charakterystyką sztywną,
to znaczy – z ustalaniem napięcia na spawarce
na odczepach transformatora lub elektronicznie.

Przełączenie na inną krzywą powoduje, że przy
zwiększaniu posuwu drutu gwałtownie wzrasta
prąd spawania i szybkość topienia drutu, aż do
ustalenia odpowiedniej długości łuku.
Napięcie nie wpływa na objętość topionego drutu w jednostce czasu. Wraz ze wzrostem napięcia
łuk się wydłuża, rośnie szerokość ściegu i maleje
nadlew ściegu, zmniejsza się ciśnienie łuku i maleje wtopienie, a temperatura jeziorka rośnie i maleje odporność korozyjna stali białych (ciepło, które
szło na ciepło topienia idzie na grzanie łuku). Gdy
zwiększamy napięcie na tradycyjnej spawarce, długość łuku rośnie. Gdy – z powodu odrywania mniejszych kropli impulsem prądu lub posuwem drutu
do przodu i do tyłu – zwiększy się powierzchnia
chłodzenia łuku kroplami, to zmniejszy się temperatura łuku, co zawęzi łuk i spowoduje zmniejszenie napięcia i zawężenie ściegu bez zmiany długości
łuku. Zawężenie ściegu przy tym samym położeniu
łuku w stosunku do jeziorka zwiększa wtopienie,
zabiera ciepło topienia, obniża temperaturę jeziorka
i bardziej biała spoina stali nierdzewnych daje większą odporność korozyjną.
Wraz ze spadkiem napięcia łuk się skraca, rośnie
nadlew i maleje szerokość ściegu. Wzrasta też ciśnienie łuku i rośnie wtopienie, a temperatura jeziorka maleje. Wówczas ścieg stali białych zamiast
czarny staje się złoty i rośnie odporność korozyjna
stali białych (ciepło które szło na ciepło topienia
idzie teraz na grzanie łuku). Gdy na tradycyjnej
spawarce zmniejszymy napięcie, to dzięki mniejszej ilości jonów długość łuku się zmniejszy.
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Ponieważ zwiększanie lub zmniejszanie napięcia
nie może się odbywać w nieskończoność, ważna
jest analiza charakterystyki napięciowo-prądowej
łuku.

CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE
ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
Kąt rozwarcia łuku elektrycznego zależy od częstości zderzeń cząstek łuku elektrycznego, czyli od
temperatury i składu mieszanki gazowej i oparów
metalu (większe cząstki zderzają się częściej i rozpychają łuk na boki). Przez odrywanie mniejszych
kropli przy danym prądzie zwiększa się powierzchnia kropli przelatujących przez łuk, który jest bardziej chłodzony przez stopiony drut, a przy mniejszej ilości zderzeń cząsteczek gazu łuk elektryczny
się zawęża, zwiększając głębokość wtopienia. Napięcie łuku zależy od pola powierzchni bocznej
stożka łuku, długości łuku i kąta rozwarcia łuku.
W początkowej chwili, po zajarzeniu łuku MIG/
MAG, wzrasta prąd spawania, co powoduje wzrost
ilości nośników prądu (elektronów i jonów), co
z kolei obniża oporność obwodu elektrycznego
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i w dalszej części powoduje obniżenie napięcia
łuku. Gdy dalszy wzrost prądu spowoduje wyczerpanie się tych możliwości łuk zostaje zaciskany
polem magnetycznym i napięcie rośnie. Gdy drut
zaczyna się topić i dochodzi do zwarć, chwilowo wzrasta prąd i po oderwaniu się kropli siłami
napięcia powierzchniowego chwilowy prąd jest
na tyle duży, że powoduje wzrost chwilowej wartości napięcia (Rys. 1d), co wiąże się z dalszym
wzrostem napięcia łuku. Chwilowy wzrost napięcia może spowodować gwałtowne topienie drutu
i wyrzucenie kropli razem z jonami, co na ułamek
sekundy spowoduje zanik prądu, zanim jony z innych obszarów łuku nie napłyną. Gdy zwiększymy
szybkość podawania drutu to musi wzrosnąć prąd,
co spowoduje powstanie podciśnienia w stożku
łuku (przypominającym dyfuzor), a następnie –
odrywanie kropli przed jej zwarciem z jeziorkiem.
Tak dochodzi do skokowego wzrostu możliwości
zmian napięcia i tym samym długości stożka łuku.
Odrywanie coraz mniejszych kropel powoduje
z jednej strony chłodzenie łuku i zmniejszanie się
ilości zderzeń cząstek i zawężanie łuku, a drugiej
strony – zwiększanie ilości oparów, które zwiększają ilość zderzeń i poszerzają łuk, prowadząc po ich
utlenieniu do powstawania pyłów spawalniczych.
Dalszy wzrost prądu powoduje zaciskanie łuku
i jego wygięcie i wirowanie. Prowadzi to do zmniejszenia możliwości zmian napięcia przy ustalonym
prądzie.
W tradycyjnych spawarkach prostownikowych
MIG/MAG mamy trzy sposoby przenoszenia metalu: zwarciowy, natryskowy i wirujący. Ten ostatni sposób, ze względu na wąski zakres parametrów
spawania i wyginanie się łuku, nadaje się tylko
do spawania automatycznego wąskoszczelinowego. Do spawania automatycznego (automatyczny
przesuw uchwytu) do prądu 1000 A stosuje się
charakterystykę sztywną, a do prądu 2000 A stosuje się charakterystykę opadającą.
Zwarciowe przenoszenie metalu polega
na dotknięciu kropli do jeziorka ciekłego metalu i przechodzeniu jej na skutek sił napięcia powierzchniowego. W nowoczesnych spawarkach
kropla może być oderwana na skutek cofnięcia
drutu w chwili zwarcia lub impulsu prądowego.
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Jeśli w czasie spawania MAG zastosujemy dwutlenek węgla jako gaz osłonowy i zwiększymy długość
łuku to przenoszenie kropli stanie się niestabilne.
Dlatego w obszarze niskiego natężenia prądu stosuje się metodę zwarciowego przenoszenia metalu.
Natryskowe przenoszenie metalu, występujące w zależności od średnicy elektrody przy prądach
powyżej 200 A, polega na oderwaniu się kropli na
skutek siły ciężkości i sił ssących gazów plazmowych (podciśnienie w dyfuzorze łuku stożkowego) oraz przemieszczaniu się kropli w strumieniu
plazmy (uderza ona w żużel powodując jego odparowanie, a przy metalu jest zawracana) i gorących
gazów (uderzają w metal z dużym ciśnieniem i go
stapiają) w stronę metalu i jeziorka spawalniczego.
Spawanie łukiem wirującym powoduje zmianę kąta nachylenia łuku i wzrost ciśnienia jego
natarcia na ściankę, co pozwala wtapiać się ciśnieniem łuku przy spawaniu wąskoszczelinowym automatycznym.
Spawanie impulsowe umożliwia przenoszenie
natryskowe małych kropli w całym zakresie prądowym ale wiąże się to ze wzrostem napięcia i wzrostem temperatury jeziorka, co powoduje, że nie
nadaje się ono do spawania stali drobnoziarnistych
wysokowytrzymałych.
Gdy w czasie spawania MAG zastosujemy
jako gaz osłonowy mieszaninę gazów, których

głównym składnikiem będzie argon, to natryskowe przenoszenie kropli będzie stosunkowo
stabilne, jeśli natężenie prądu przekroczy pewną wartość. Dla mieszanki argonowej ustawiamy
niższe napięcie niż w CO2 ponieważ napięcie
służy do jonizacji i aby zjonizować CO2 trzeba
cząstki rozbić na CO i O, a następnie zjonizować, co wymaga większej ilości energii. Cząstki
CO2 są większe niż cząstki argonu i częściej się
zderzają, powiększając kąt łuku i powierzchnię
strat, co wymaga większego napięcia do pokrycia
strat jonów. Dlatego dodanie do mieszanki helu
obniża napięcie (przy tej samej długości łuku).
Spawanie z elektronicznym formowaniem
prądu (CMT, coldArc na rysunku 1a), zamiast
z opadającą charakterystyką spawarki, umożliwia szybsze odrywanie kropli i spawanie z niższym napięciem niż spawanie łukiem zwarciowym, co pozwala obniżyć temperaturę jeziorka
przez zwiększenie szybkości topienia drutu.
Metoda ta doskonale nadaje się do wykonywania
przetopu.
Spawanie z elektronicznym formowaniem
napięcia (forceArc na rysunku 1a) też pozwala
obniżyć napięcie przy spawaniu łukiem natryskowym poprzez schłodzenie łuku bardzo drobnymi
kroplami i jego zawężenie. Obniża to temperaturę
jeziorka w wyniku głębokiego wtopienia.
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Spawanie impulsowe poprzez formowanie
prądu i napięcia (połączenie formowania charakterystyk dynamicznych) pozwala na spawanie
impulsowe wysokowytrzymałych stali drobnoziarnistych z zimnym jeziorkiem.

SZYBKOŚĆ TOPIENIA
ELEKTRODY PRĄDU ZMIENNEGO
NIESYMETRYCZNEGO
Jeżeli chcemy spawać natryskowo dużymi prądami
250-300 A profile zamknięte o grubości 2-4 mm, to
musimy zwiększyć wolny wylot elektrody, w celu obniżenia temperatury jeziorka spawalniczego zwiększonym ciepłem topienia drutu. Podobnie postępujemy gdy chcemy zamienić drut lity na drut proszkowy
w kształcie rurki wypełnionej zmieloną ceramiką.
Na rysunku 1c pokazano zmianę wysokości nadlewu
oraz głębokości wtopienia w zależności od wolnego
wylotu elektrody oraz offsetu i balansu prądu zmiennego niesymetrycznego wytwarzanego przez urządzenia falownikowe (inwertorowe). Aby kształt łuku
był taki sam przy zwiększeniu wolnego wylotu elektrody z 10 do 20 średnic elektrody, trzeba zwiększyć
wartość napięcia o spadek napięcia na zwiększonej

długości drutu wystającego z rurki prądowej (patrz:
dolna część rysunku 1c). Wtedy zwiększa się ilość
stopionego drutu kosztem stopionego podłoża, bo
jest więcej cieczy pod łukiem i ciśnienie łuku nie jest
w stanie odsunąć na boki tak dużej ilości cieczy, aby
gorące gazy mogły dotrzeć głębiej i stopić dodatkowe
ilości podłoża.
W USA opracowano spawarki prądu zmiennego,
w których przez zmianę offsetu (stosunek czasu prądu
bieguna dodatniego do czasu prądu bieguna ujemnego) i balansu (stosunek napięcia dodatniego do napięcia ujemnego) można przy automatycznym spawaniu
regulować szybkość topienia drutu i wpływać ciepłem
topienia na procesy cieplne w spoinie. Wynika to z tego,
że biegun dodatni się mocniej topi i jak jest większa
jego powierzchnia w stosunku do powierzchni bieguna ujemnego (iloczyn napięcia i czasu) to więcej ciepła
łuku elektrycznego idzie na topienie drutu niż na topienie podłoża. Na rysunku 1c pokazano, że parametrami
prądu zmiennego, podobnie jak wolnym wylotem elektrody, można wpływać na procesy cieplne w jeziorku
spawalniczym i wytrzymałość stali wysokowytrzymałych, oraz na odporność korozyjną stali kwasoodpornych (kolor spoiny).

Rys. 2 Porównanie spawania łukowego ceramiki i metalu: a) łuk pomiędzy elektrodą wolframową
i ciekłą ceramiką, b) rozkład temperatury i ruch jonów i gorących gazów w łuku pomiędzy elektrodą
wolframową i ciekłym metalem, c) zbiornik próżniowo-gazowy z manipulatorem do topienia metodą
TIG ceramiki i łukowego symulowania powstawania skał wulkanicznych.
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MECHANIZM PROCESÓW
CIEPLNYCH TOPIENIA METALU
W ŁUKU ELEKTRYCZNYM
Na rysunku 2a pokazano zdjęcie łuku elektrycznego
jarzącego się pomiędzy elektrodą wolframową a ciekłą ceramiką. Łuk ten wygląda tak jakby się jarzył
pomiędzy dwoma elektrodami wolframowymi. Jako
że prąd chce przepływać najkrótszą drogą, elektrony
po wyjściu z elektrody wolframowej biegną do bieguna dodatniego i w wyniku zderzeń łuk się rozszerza,
a następnie siły pola magnetycznego ściągają ładunki
do środka, powodując zawężanie łuku przy drugiej
elektrodzie, którą jest ciekła ceramika. Teoretycznie
wydawałoby się, że taki sam łuk powinien być pomiędzy elektrodą wolframową, a blachą miedzianą. Tak
jednak nie jest, bo jak pokazano na rysunku 2b miedź
(na rysunku: metal) się elektryzuje i jej powierzchnia
odpycha zjonizowany ujemnie gaz i zawraca jony,
a gazy niezjonizowane siłą rozpędu docierają do blachy miedzianej, powodując jej topienie. Gdyby jony
dotarły do blachy to by spowodowały odparowanie
metalu, a nic takiego się nie dzieje.
Jeżeli łuk jarzy się pomiędzy elektrodą wolframową
a ciekłą ceramiką to jony docierają do ceramiki powodując jej odparowanie, co objawia się powstawaniem dużej
ilości pyłów. W przypadku gdy łuk jarzy się pomiędzy
elektrodą wolframową a blachą metalową, żadne pyły
nie powstają. W przypadku spawania MAG krople
metalu przelatujące w łuku mają fizyczny kontakt z jonami, mogą odparowywać, wytwarzając pewne ilości
pyłów i zmieniać kształt łuku, ale gdy zastosujemy drut
proszkowy to krople będą przelatywać, otoczone ciekłą
ceramiką, i metal nie będzie parować, a jony będą mogły docierać do ciekłego żużla, powodując jego odparowanie. Jeżeli będziemy spawać metodą ciągnięcia, jak
na rysunku 2d, to ciśnieniem niezjonizowanych gazów
łuku będziemy odsuwać żużel do tyłu i pod łukiem będzie tylko ciekły metal.
Na rysunku 2d widać, że przy spawaniu łukiem elektrycznym grzejemy ciekły metal od góry. Jeżeli przechylimy uchwyt tak, że będziemy spawać metodą pchania
(w lewo) to ciekły metal ze stopionego drutu może podpłynąć na początek jeziorka i uniemożliwić stopienie
spawanej blachy przez odcięcie jej kontaktu z gorącymi
gazami łuku. Jeżeli spawamy metodą ciągnięcia (w prawo) to ciśnieniem gazów łuku odsuwamy ciekły metal
do tyłu i gorące gazy łuku mają szansę dotrzeć głębiej

i przetopić głębiej spawaną blachę. Aby się wtopić metodą pchania, która jest polecana do spawania aluminium
metodą MIG w osłonie mieszanki argonu z helem, to
musimy spawać bardzo szybko, aby łuk był na początku jeziorka, lub spawać szybkimi ruchami do przodu
i wolnymi ruchami do tyłu, z przytrzymaniem z tyłu,
w celu spłynięcia kropli ciekłego metalu. Jeżeli spawamy stal nierdzewną w mieszance 92% argonu i 2 % CO2
ruchami zakosowymi na boki z przytrzymaniem po
bokach, w celu spłynięcia ciekłego metalu po bokach,
ruchy zakosowe muszą być na tyle szybkie, by łuk był
na początku przesuwanego w poprzek ściegu jeziorka
spawalniczego.
Innym sposobem uzyskania pewnego wtopienia jest
zastosowanie łuku impulsowego. Jak pokazano na rysunku 2e, przy dużym prądzie impulsu ciekły metal jest
odsuwany na boki i gorące gazy łuku topią coraz głębsze
warstwy blachy, a przy małym prądzie bazy ciekły metal (siłami napięcia powierzchniowego, które są większe
od sił ciśnienia łuku) zalewa ugięte jeziorko metalu prostując jego powierzchnię. Amerykańscy naukowcy, za
pomocą metod komputerowej analizy obrazu i pomiaru wymiaru jeziorka spawalniczego udowodnili, że jest
liniowa zależność pomiędzy ugięciem jeziorka ciekłego
metalu a głębokością przetopienia blachy. Oczywiście
głębokość wtopienia liniowo zależy też od ilości topionego drutu, czyli od stosunku szybkości podawania
drutu do szybkości spawania. Ponieważ kontrolowanie
obrazu jeziorka przez spawarkę bez ramienia robota jest
problematyczne, wymyślono sposób wyliczania głębokości wtopienia przy pomocy zmiany napięcia w czasie
prądu impulsu, co daje szerokie możliwości w zakresie
rozwoju komputerowych technik spawania na przyszłość.
Ryszard Jastrzębski
SK M Sp. z o.o.
dr inż. Ilona Jastrzębska
A kademia Górniczo Hutnicza
im. Stanisława Staszica
dr Kamila Jastrzębska
Inst y tut Łączenia Metali
Adam Jastrzębski
Spaw-Projekt Sp. z o.o.
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artykuł reklamowy

SOLIDWORKS 2021
wspiera innowacje

Co roku, podczas premiery nowej wersji SOLIDWORKS, Dassault Systèmes
dostarcza użytkownikom dokument, który opisuje wszystkie zmiany
w prezentowanej wersji oprogramowania. W 2020 roku ten dokument liczy 163
strony i 24 rozdziały. To pokazuje, jaką wagę przykładamy do stałego ulepszania
naszych produktów, ale również dowodzi, że bardzo mocno wsłuchujemy się
w głosy i opinie użytkowników.

I

nformacje, które Dassault Systèmes pozyskuje za pośrednictwem forum grup użytkowników, w trakcie bezpośrednich wizyt
u klientów czy poprzez analizę zgłoszeń serwisowych zostają uporządkowane, a podczas corocznej
konferencji 3DEXPERIENCE World w Stanach
Zjednoczonych, gdzie spotykają się entuzjaści SOLIDWORKS z całego świata, firma prezentuje listę
Top Ten najważniejszych i najbardziej pożądanych
nowości. Ta lista jest co roku aktualizowana.
W wersji SOLIDWORKS 2021 nowe funkcje
mają szczególny wpływ na projektowanie części i zespołów, szybszą instalację komponentów oprogramowania, środowisko rysowania i wydajność grafiki oraz
zarządzanie danymi w celu przyspieszenia operacji
na plikach i toków pracy. Ponadto SOLIDWORKS
2021 zapewnia producentom wiele intuicyjnych
narzędzi do modelowania parametrycznego i sub-D, renderingu zdjęć i symulacji strukturalnych. Co
więcej, uproszczono rozmieszczanie komponentów,
uelastyczniono konstrukcję części i jeszcze bardziej
poprawiono intuicyjność symulacji. Rozbudowane
funkcje produktu mają zatem na celu zaoferowanie
wszystkim firmom – niezależnie od ich wielkości
i branży – właściwego rozwiązania ich wyzwań.
Najważniejsze nowe funkcje SOLIDWORKS
2021 w skrócie:
• Lepsza wydajność podczas tworzenia rysunków
dużych podzespołów, w tym poprawa trybu pracy na detalach;
• Ulepszone modelowanie złożeń;
• Lepsza praca na uproszczonych podzespołach;
• Poprawa wydajności pracy na dużych, złożonych projektach;
• Więcej opcji i elastyczność projektowania części;
48

• Poprawa komfortu użytkowania dzięki oszczędności czasu i uproszczeniu zadań projektowych
(rysunek poniżej: Uproszczenia dla dużych złożeń);
• Szybsze, solidniejsze i bardziej przyjazne dla
użytkownika symulacje;
• Łatwiejsze projektowanie tras przewodów elektrycznych dzięki bardziej elastycznemu procesowi konstrukcyjnemu;
• Poprawa wydajności pozwala zaoszczędzić czas
podczas wykonywania częstych operacji w systemie SOLIDWORKS PDM (zarządzanie danymi
produktów);
• Sieciowy ekosystem projektowania i produkcji w chmurze zapewnia płynny tok pracy nad
rozwojem produktów i łatwą rozbudowę o nowe
narzędzia w zależności od zmieniających się wymagań biznesowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Dassault Systèmes
i SOLIDWORKS 2021, zapraszamy na strony internetowe:
https://discover.3ds.com/pl/contact-us
oraz
https://www.solidworks.pl/whats-new-in-2021
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KOMENTARZ GOSPODARCZY

Pętla się zaciska
Najwięcej wolności mieliśmy na początku lat 90-tych. Dzięki tzw. ustawie Wilczka
gospodarka była uwolniona, ale potem kolejne przepisy coraz bardziej ją pętały,
czego przykładem był choćby zakaz handlu na ulicy. Żeby nie zmniejszać zysków
hipermarketów i centrów handlowych równocześnie likwidowano targowiska.
Jeszcze gorsze dla firm było bezrefleksyjne wdrażanie do polskiego prawa unijnych
regulacji, podnoszenie akcyzy na paliwa i wprowadzanie innych podatków. Teraz
musimy dostosowywać się do jeszcze bardziej szkodliwej unijnej polityki Nowego
Zielonego Ładu.

Tomasz Cukiernik

Z

araz po upadku komuny mieliśmy pełną wolność słowa, nie było politycznej poprawności, nie było RODO, nie
było unijnych tablic propagandowych na każdym rogu ulicy, ani unijnych grantów dla naukowców, by wychwalali działania Brukseli.
Nie było unijnych regulacji, które teraz coraz
bardziej ingerują w nasze życie i zabierają nam
po kawałku wolności, jak zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych, tradycyjnych żarówek
czy regulowanie mocy odkurzaczy i wielkości
spłuczek toaletowych. Nie wydawano dotacji na
sieci fotoradarów. A będzie jeszcze gorzej. Powoli z obiegu eliminowana jest gotówka, która
mogłaby być wentylem bezpieczeństwa. Mamy
prywatną cenzurę internetu na Facebook’u czy
na YouTube. Od pierwszego kwartału 2021 roku
kierowcy będą mieli obowiązek zakupu, montażu oraz rejestracji urządzenia lokalizacyjnego
w samochodzie. Do tego dojdzie obowiązkowy
alkomat w każdym aucie, mogący uniemożliwić
jego odpalenie, czy automatyczny ogranicznik
prędkości. Myśli się już o wszczepianiu pod skórę mikrochipów, które miałyby zastąpić dowód,
ułatwiać zakupy czy monitorować stan zdrowia.
O zakazach kowidowych, które demolują gospodarkę, nie ma co nawet wspominać, bo to już
jest Orwell w pełnej krasie. Jestem w szoku, że
ludzie tak łatwo dali sobie pod byle pretekstem
odebrać całą wolność. Są jak owce prowadzone
na rzeź. Lockdown’y zamykające całe branże, zakazy demonstracji, sztuczne kolejki do sklepów,
aplikacje kowidowe, które śledzą delikwenta

24 godziny na dobę, obligatoryjne testy przed
wjazdem do różnych krajów. Niedługo zostanie
wprowadzony obowiązek szczepień. Wydaje się,
że z uwagi na wdrażane coraz doskonalsze narzędzia inwigilacji będzie znacznie gorzej niż
w PRL-u. Będziemy niewolnikami, a zyska na
tym aparat państwowy i urzędniczy, który będzie miał dostęp do nieznanej do tej pory władzy
kontrolnej nad ludźmi.
Jeden z mieszkających w Australii Polaków
przerażony jest wzrostem zamordyzmu w tym
kraju. W latach 80-tych był zmuszony zabrać
żonę oraz czwórkę małych dzieci i szukać nowego domu w nieznanym świecie. Australia okazała się dla nich ziemią obiecaną. To był raj na
ziemi i wolność w pełnym tego słowa znaczeniu.
Niestety, teraz Australia jest państwem coraz
bardziej opiekuńczym, poprawnym politycznie
i bez granic tolerancyjnym, ale tylko w jedną
stronę. W przestrzeni publicznej dominuje pełzająca komuna, w najgorszej formie swojej mutacji.
W związku z ogłoszoną pandemią wprowadzono
prawo zabraniające obywatelom na opuszczanie
Australii bez specjalnego pozwolenia! – Mam
odświeżoną pamięć o stanie wojennym w Polsce.
Różnica nie jest taka wielka. Na razie tutaj nie
ma internowania – mówi Polak z Melbourne.
Do czego musi to doprowadzić, żeby ludzie
w końcu się zbuntowali? Bo system będzie tak
pomyślany, że od zamordyzmu raczej nie będzie
możliwości ucieczki. Gdzie teraz jest tzw. wolny
świat?
☐

artykuł dostępny w wydaniu płatnym
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Maserati
Nettuno
W ostatnich latach coraz trudniej o premiery nowych silników spalinowych
o wysokich osiągach. Koncerny prześcigają się bowiem w prezentacjach napędów
elektrycznych i hybrydowych. W tych ostatnich silnik spalinowy spełniać musi
specyficzne wymagania. Nawet działania niewielkich wytwórców samochodów
wyczynowych uwarunkowane są regulaminami FIA, organizacji dbającej o interesy
koncernów. Wszystko ma usprawiedliwiać magiczne słowo „ekologia”, za którym
często kryje się zwykła maksymalizacja zysków.

Ryszard Romanowski

T

rudno się dziwić, że jesienna premiera
Maserati MC 20 stała się w świecie motoryzacji dużym wydarzeniem. Tym bardziej, że samochód ten napędzany jest zupełnie
nowym silnikiem, który – według fabryki – ma
zapewnić triumfalny powrót marki do sportu samochodowego.
Poprzedni Maserati MC 12 (skrót MC oznacza Maserati Corse), o nadwoziu zaprojektowanym przez Franka Stephensona, wywodził się
w prostej linii od Ferrari Enzo, dzieląc z nim cały
układ mechaniczny. Powołując się na wyścigową historię, z której czerpie firmowy marketing,
doprowadzono do tego, że ci dawni najwięksi
konkurenci połączyli siły. Była to wielka sensacja, bowiem nie było tajemnicą, że Enzo Ferrari
– zarówno własnej firmie, jak i z nią współpracującym – stanowczo zakazywał wszelkiej współpracy z marką ze znakiem bolońskiego trójzęba.
Podobnie zresztą Maserati traktowało markę
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z Maranello. Jedynym wyjątkiem było nadwozie
Maserati A6 GCS z 1954 roku (zaprojektowane
przez Pininfarinę) ale tylko dlatego, że zamówił je Guglielmo Dei, a nie firma Maserati.
Warto wspomnieć, że model ten napędzany
był przez jeden z legendarnych silników Maserati, w tym wypadku – konstrukcji inż. Gioacchino Colombo.
Markę założyli bracia Ernesto, Bindo, Ettore
i Alfieri Maserati w 1926 roku w Bolonii. Znak
fabryczny zainspirowany został słynną fontanną
Neptuna stojącą w tym mieście. W 1937 roku, gdy
firmę zakupił Adolfo Orsi, produkcja zaczęła przenosić się do Modeny. Bracia Maserati popracowali
pod nowym zarządem jeszcze dziesięć lat, w warunkach dalekich od ich wyobrażeń. W roku 1948
porzucili markę noszącą ich nazwisko. Powstała
Officina Specializzato per Costruzione di Automobili Fratelli Maserati Spa, zwana w skrócie OSCA,
ale to już zupełnie inna historia.

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | listopad-grudzień 2020

Jesienna premiera Maserati MC 20 stała się w świecie
motoryzacji dużym wydarzeniem...

KONSTRUKCJE

artykuł dostępny w wydaniu płatnym

W tym czasie pod marką z trójzębem powstawały kolejne wyjątkowe samochody i silniki, a przez
dział sportu przewijali się legendarni kierowcy,
tacy jak Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Stirling Moss czy pierwsza kobieta w wyścigach grand
prix, Maria Teresa de Filippis.
Rodzina Orsi była potęgą metalurgiczną z Modeny. Produkowano samochody, motocykle, maszyny
itp. To właśnie stało się przyczyną kolejnego zakrętu w historii marki. Dyktator Argentyny Juan

Peron zamówił od nich ogromną ilość obrabiarek.
Gdy maszyny były gotowe za oceanem nastąpił
przewrót. Nowy rząd anulował zamówienie. Konta
rodzinnych zakładów opustoszały. Markę uratował
Citroen. Kilka lat później znalazła się ona w portfolio De Tomaso, a następnie trafiła pod skrzydła
Fiata. Ostatni silnik, będący autorską konstrukcją
Maserati, powstał w 1998 roku. Tyle gwoli uzupełnienia do historii modelu MC 20, prezentowanej
przez obecny dział marketingu.

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | listopad-grudzień 2020

51

TECHNOLOGIE

Druk 3D w technologii SLS
– wyzwania i innowacje
Metoda selektywnego spiekania laserowego to jedna z najpopularniejszych technik
wytwarzania przyrostowego, dominująca w dziedzinie druku 3D z materiałów
polimerowych do zastosowań profesjonalnych. Rosnące wymagania użytkowników,
a także konkurencja w tak szybko rozwijającym się sektorze przemysłu, wymagają
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, zwiększających potencjał techniki SLS
w zakresie wytwarzania wyrobów o walorach nie tylko estetycznych, ale i coraz
częściej w pełni użytkowych.

Jacek Zbierski

T

echnologia SLS opiera się na wykorzystaniu lasera do rzutowania przekroju
drukowanego wyrobu na powierzchnię
platformy roboczej pokrytej pojedynczą warstwą proszku w atmosferze gazu ochronnego.
Energia wiązki lasera selektywnie konsoliduje
drobiny proszku w obszarze wydruku, pozostawiając otaczający proszek w stanie niespieczonym. Następnie rolka powlekająca nanosi
kolejną warstwę proszku i sekwencja zostaje
powtórzona, aż do uzyskania kompletnego wyrobu, na który po wystygnięciu czeka jeszcze
kolejny etap, związany z separacją wyrobu od
pozostałego proszku. Głównymi czynnikami
o decydującym wpływie na przebieg procesu
technologicznego są tu właściwości surowca
w postaci proszku, parametry źródła energii
– lasera oraz wzajemne oddziaływanie tych
czynników. Tak więc sam proces nie sprawia
wrażenia szczególnie skomplikowanego, jednak u jego podstaw występuje cały szereg złożonych problemów, których przezwyciężenie
wydaje się być kluczem do dalszego doskonalenia technologii SLS.
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INNOWACYJNE KOMPOZYCJE
PROSZKOWE
Surowiec w postaci granulatu, przygotowany
pod kątem druku 3D w technologii SLS, musi
spełniać odpowiednie kryteria w celu zapewnienia optymalnych parametrów spiekania. W tym
kontekście bierze się pod uwagę takie właściwości proszków jak sypkość, upakowanie cząstek,
ich wielkość oraz kształt, a także charakterystyki termiczne i reologiczne materiałów. Najbardziej rozpowszechnionymi materiałami do procesu SLS są poliamidy PA11 i – przede wszystkim
– PA12, zajmujący 90% rynku proszków do SLS.
Zasadniczo granulat PA11 otrzymywany jest
w procesie mielenia kriogenicznego, a drobiny PA12 wytrąca się z roztworu polimerowego
w ramach termicznie indukowanej separacji faz
– TIPS (thermal induced phase separation). Tak
otrzymane cząstki zapewniają optymalne, równomierne zagęszczenie surowca w przestrzeni
roboczej drukarki, na której dają się z łatwością
rozprowadzać, a także pozwalają uzyskać odpowiednią grubość warstw, która przekłada się
bezpośrednio na rozdzielczość wydruku.
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Schemat druku 3D w technologii SLS

Wyroby otrzymane w technologii SLS przy
użyciu najbardziej rozpowszechnionych materiałów typu PA12 i PA11 cechują się dobrymi
właściwościami mechanicznymi, z wytrzymałością na rozciąganie rzędu odpowiednio 45
i 50 MPa oraz modułem sprężystości odpowiednio 1,6 i 1,8 GPa. W celu uzyskania wyrobów o zwiększonej wytrzymałości, w niektórych przypadkach sięga się po proszki na bazie
termoplastów z rodziny PAEK (poliaryloeteroketonów), z wytrzymałością na rozciąganie
ok. 70 MPa i modułem Younga rzędu 3 GPa.
Są to jednak tworzywa o znacznie wyższej
temperaturze topnienia, wymagające niejednokrotnie dedykowanych urządzeń. Rozwiązania alternatywne opierają się na domieszce
innych substancji do standardowych proszków poliamidowych. W zależności od żądanych charakterystyk dostępne są domieszki

metaliczne, ceramiczne/szklane, węglowe
i organiczne, pozwalające uzyskać żądane
parametry w zakresie wytrzymałości mechanicznej, ogniotrwałości, przewodności temperaturowej i elektrycznej. Przy czym w tym
kontekście duże znaczenie ma interakcja między drobinami domieszki a cząstkami proszku
– zarówno na etapie dystrybucji granulatu, jak
i w kolejnych fazach procesu. Nierównomierne
rozmieszczenie drobin domieszki skutkuje postaniem niejednorodnych struktur, co prowadzi do zwiększonej anizotropiczności wyrobu,
przede wszystkim w kierunku prostopadłym do
powierzchni warstw. Dlatego na całym świecie
prowadzone są badania nad specjalistycznymi
kompozycjami materiałowymi, zoptymalizowanymi pod kątem spiekania laserowego.
W ubiegłym roku, na jubileuszowej, trzydziestej edycji międzynarodowego sympozjum
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PROGRAMY

E-PRENUMERATA ROCZNA
e-wydanie: 1 egzemplarz na 1 komputer (dla wielu użytkowników) lub dla 1 osoby (na wiele urządzeń)
• prenumerata zwykła, krajowa: 105 zł
• dla uczniów i studentów: 84 zł
• prenumerata z licencją do wykorzystania na większej liczbie stanowisk – od 10 do powyżej 200
stanowisk (koszt zależny od liczby stanowisk)

POJEDYNCZE E-WYDANIE
Koszt pojedynczego e-wydania: 17,50 zł

WYDANIA ARCHIWALNE
• dostępne pojedyncze wydania i całe roczniki (w wersji elektronicznej, jak i papierowej – oprócz
numerów o wyczerpanym nakładzie oraz wybranych wydań z 2020 r.)
Pojedyncze wydania archiwalne z lat 2009-2020 dostępne są w cenie:
17,50 zł – wersja papierowa
12,50 zł – wersja elektroniczna
Przy zamówieniach większej liczby egzemplarzy oferujemy korzystne upusty cenowe.
Wpłat prosimy dokonywać na konto wydawcy:
ITER, ul . Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
mBank SA, nr konta: 10 1140 2017 0000 4102 0885 4194
W tytule przelewu prosimy podać rodzaj zamawianej prenumeraty.
Prosimy także o podanie dokładnych danych adresowych i/lub adresu email.
Na życzenie wystawiamy faktury VAT (8%).
Wszelkie dodatkowe informacje:
tel. +48 532 493 072
tel. +48 22 112 86 90
prenumerata@iter.com.pl
Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego miesiąca w roku.
W roku 2021 prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych wydań w wersji elektronicznej.

Zapraszamy do lektury prawdziwie niezależnego magazynu inżynierskiego
dla pasjonatów i zawodowców!
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