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Drodzy Czytelnicy,

Z

Apelu ludzi Kościoła do Kościoła i świata, który na początku maja podpisali m.in.: kard. Gerhard Müller, abp
Carlo Maria Vigano, bp Athanasius Schneider, abp Jan
Paweł Lenga i wielu innych hierarchów, naukowców, lekarzy i innych, świeckich katolików (w ciągu tygodnia podpisało się pod
nim przeszło 40.000 osób) – Zdrowie publiczne nie powinno i nie
może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób
na całym świecie (…) Na podstawie oficjalnych danych dotyczących
wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody by sądzić, że
istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucenia niedopuszczalnych form
ograniczania wolności, kontroli osób i śledzenia ich ruchów (…).
Większość ludzi w dzisiejszym zagubionym świecie kieruje się
w ocenie rzeczywistości swoimi poglądami, które są wypadkową
tego, czego słuchają, co oglądają i czytają. Często zaś nie biorą już
pod uwagę wyznawanej (nominalnie) wiary i przykazań Bożych.
Efektem tego jest zmiana hierarchii wartości w życiu pojedynczych osób i całych społeczeństw, czego obecnie jesteśmy świadkami i co dziś szczególnie jaskrawo daje się zauważyć. Wolność
stała się dla dzisiejszego człowieka czymś drugoplanowym. Albo
jej nie rozumie, albo wystarczy mu pełny brzuch, smartfon i kanał filmowy, albo wolności nie docenia i gotów z niej zrezygnować
pod byle powodem.
A przecież cóż komu po dobrym zdrowiu, kiedy z kulą na łańcuchu u nogi będzie zamknięty w ciemnym lochu? Choćby nawet
miał wtedy świetne wyniki na cukier, cholesterol i ujemne testy
na przeciwciała, to cóż mu z tego przyjdzie?
Dosadnie wypowiedział się w tej kwestii przed wielu laty Benjamin Franklin: ludzie, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa
rezygnują z podstawowej wolności, nie zasługują ani na bezpieczeństwo, ani na wolność.
Zapraszam do lektury kolejnego wydania „Projektowania
i Konstrukcji Inżynierskich”.

Przemysław Zbierski
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NOWOŚCI

Próby w locie SpaceShipTwo
Przedsiębiorstwo Virgin Galactic, pionier w dziedzinie załogowych lotów w kosmos, z powodzeniem przeprowadziło próby
w locie samolotu kosmicznego
VSS Unity typu SpaceShipTwo.

kontynuował podróż w locie ślizgowym, osiągając prędkość 0,7
Mach, by następnie bezpiecznie
wylądować w bazie macierzystej Spaceport America w stanie
Nowy Meksyk.
Kosmiczny SpaceShipTwo;
obok – podwieszony pod
samolotem transportowym
WhiteKnightTwo.

docelowo napędzany hybrydowym silnikiem rakietowym.
Obsługiwany przez dwóch pilotów, będzie zabierał sześciu pasażerów w podróż do przestrzeni suborbitalnej. Na wysokość
12 km będzie wynoszony przez
samolot transportowy – nosiciela. Mimo, że nie wiadomo kiedy
maszyna osiągnie gotowość operacyjną, jest już dużo chętnych,
ustawiających się w kolejce do
pionierskich lotów na granicy kosmosu. Fundusze zebrane
z zakupu biletów wspierają rozwój projektu.
virgingalactic.com

1 maja tego roku, VSS Unity
został wyniesiony na wysokość
15 240 m przez nosiciela – VMS
Eve typu WhiteKnightTwo,
a następnie, po odłączeniu się,

SpaceShipTwo to statek powietrzny, zbudowany dla Virgin
Galactic przez Scaled Composites z lekkich struktur opartych
na kompozytach węglowych,

Drodzy Czytelnicy,
Obecne wydanie ukazuje się w dwóch wersjach. Wersja pełna, obejmująca wszystkie artykuły, dostępna jest dla naszych prenumeratorów i tych
wszystkich, którzy zakupili ten numer. Natomiast wersja skrócona dostępna
jest dla wszystkich.
Z uwagi na to, że nasz magazyn ukazuje się teraz wyłącznie w wersji elektronicznej, w wielu miejscach wprowadziliśmy do pliku pdf aktywne linki
e-mailowe i adresy www, aby ułatwić Państwu interakcję i umożliwić szybki kontakt z autorami artykułów, stronami firmowymi lub naszą redakcją. Podlinkowaliśmy także zawarte w czasopiśmie reklamy. Tym samym chcemy zwrócić uwagę Państwa na reklamujące się u nas firmy i zaprosić do zapoznania się z ich ofertą.
Prosimy również o ewentualne uwagi co do zamieszczanych treści i formy naszych publikacji.
Redakcja „Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich”
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Ograniczenie wad druku 3D z metali
Naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory
przeprowadzili badania mające
na celu ograniczenie, a nawet
wyeliminowanie wad druku
3D z metali. Często bowiem na
powierzchni elementów drukowanych występują większe
lub mniejsze pory, odpryski
lub niepożądane nierówności. Do badań wykorzystano
symulacje komputerowe oraz
ultraszybkie
obrazowanie
rentgenowskie. Skupiono się
na procesie wytwarzania dodatku do proszku przeznaczonego do spawania laserowego (LPBF-AM). W efekcie
opracowano kryterium stabilności i mapy mocy. Okazało się, że należy posługiwać

się strategią skanowania dostosowującą moc lasera do
określonych warunków lub
posługiwać się laserem wielopromieniowym niskiej mocy.
Pozwoli to uniknąć samoreplikacji błędów i tzw. efektu kuli
śnieżnej. Kontrola wkładu
energii do systemu za pomocą

opracowanych w LLNL modeli
pozwala nie tylko na unikanie
lub łagodzenie wad wydruków,
lecz również na ulepszanie materiałów poprzez inżynierię mikrostruktury.
llnl.gov

Tani sposób wynoszenia satelitów na orbitę
Satelity telekomunikacyjne do
monitoringu
zanieczyszczeń
stały się niewielkie i tak tanie,
że budują je uczelniane instytuty, start-upy, a nawet studenci
hobbyści. Ilość konstrukcji przeznaczonych do różnych celów
wzrasta. Przykładem może być
SpaceX, zapowiadające wyniesienie 12 tys. satelitów. Główną
przeszkodą coraz powszechniejszego użycia satelitów są bardzo
wysokie koszty wyniesienia ich
na orbitę. Marshall Space Flight
Center wraz z Glenn Reserch
Center znalazły sposób na tanie
wynoszenie na orbity nawet dużej ilości niewielkich satelitów.
Platformą jest Boeing 747 programu Flight Opportunities, realizowanego przez NASA i Virgin. Dwustopniową jednorazową

8

rakietę z laminatu węglowego
umieszcza się pod jego skrzydłem. Rakieta ma bimetaliczne
komory spalania drukowane
w 3D ze stopu miedzi. Konstrukcja komór i wykorzystanie duku
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3D znacznie obniża koszt rakiety, podobnie jak sposób jej startu
– spod skrzydła Boeinga.
spinoff.nasa.gov
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Nowa metoda zapobiegania oblodzeniu powierzchni
aerodynamicznych
Naukowcy z Fraunhofer IWS,
we współpracy z koncernem lotniczym Airbus i Uniwersytetem
Technicznym w Dreźnie, opracowali metodę DLIP (Direct Laser
Interference Patterning), umożliwiającą utworzenie mikrometrycznej warstwy na powierzchniach aerodynamicznych statków
powietrznych czy turbin wiatrowych, która utrudnia osadzanie
się lodu i ułatwia działanie systemów przeciwoblodzeniowych.

Lód, osadzający się na powierzchniach sterowych i skrzydłach samolotów, zwiększa opór
aerodynamiczny, a co za tym
idzie – także zużycie paliwa,
zmniejsza siłę nośną i zakłóca
opływ powietrza, powodując
zagrożenie dla bezpieczeństwa
statków powietrznych. Dlatego
samoloty wymagają specjalnych
zabiegów obsługi naziemnej,
polegających na opryskiwaniu
specjalnymi
odczynnikami

chemicznymi, które jednak nie
są ani tanie, ani ekologiczne.
W locie, osadzaniu się lodu zapobiega funkcjonowanie systemów przeciwoblodzeniowych,
podgrzewających newralgiczne
powierzchnie, co również zwiększa zużycie paliwa.
Proponowana metoda DLIP
wykorzystuje lasery pulsacyjne
do wytwarzania wielopoziomowej mikrostruktury ochronnej,
która zmniejsza przyczepność
lodu poprzez redukcję punktów
adhezji. Tym sposobem, z jednej
strony lód gromadzi się trudniej,
a z drugiej strony szybko odpada
pod własnym ciężarem. Zastosowanie tego typu warstw ochronnych pozwala także na uzyskanie szybszych efektów przy
redukcji zużycia energii przez
systemy podgrzewające o 20%.
Skuteczność metody potwierdziły badania w tunelu aerodynamicznym.
iws.fraunhofer.de

Kratownice zmieniające kształt
Pu Zhang, adiunkt inżynierii mechanicznej Uniwersytetu Binghamton, wraz
z zespołem, opracował pierwszą na świecie siatkę z ciekłego metalu. Wykonano
ją ze stopu Fielda, składającego się z bizmutu, indu i cyny. Stop ten ma temperaturę topnienia 62 °C i używany jest głównie jako czynnik chłodzący w inżynierii
nuklearnej.
Opracowano zupełnie inne zastosowanie. Połączono metalowy materiał w formie
kratownicy z powłoką gumową w hybrydowym procesie produkcyjnym, łączącym
technologię druku 3D, odlewanie próżniowe i technikę powlekania, typową dla zabezpieczeń elementów elektronicznych. Wykonane elementy uzyskują kształt po
podgrzaniu, tworząc konstrukcję wytrzymałą i dobrze pochłaniająca energię. Urządzenie, np. antena wykonana w ten sposób, może być wielokrotnie używane, zmieniając kształty w zależności od temperatury. Zastosowań może być wiele.
binghamton.edu
10

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | kwiecień-maj 2020

NOWOŚCI

Nowa konstrukcja zbiorników materiałów
niebezpiecznych
Współpracująca z NASA firma
Cimarron Compozites opracowała nową konstrukcję zbiorników
do niebezpiecznych w transporcie gazów, takich jak np. wodór
czy propan. Okazało się, że wymagania dotyczące certyfikacji w
transporcie morskim i lądowym są
znacznie wyższe niż w pojazdach
kosmicznych, gdzie zbiorniki używane są jednorazowo. Certyfikacja wymagała upuszczania z dużej
wysokości, podpalania, mrożenia
i poddaniu cyklom zmiennych
ciśnień 30 tys. razy. Maksymalne
ciśnienie podczas testów wynosiło
ponad 500 atm.
Zbiorniki
Cimarron
Jupiter COPV uzyskały certyfikat.

Zbudowano je wykorzystując rurę
z tworzywa sztucznego o średnicy około 76 cm i długości 564
cm, owinięta laminatem karbonowym. Kształt zbiorników zapewnia możliwość układania ich w
stosy na platformach lub w ładowniach statków, co znacznie ułatwia
prace ładunkowe i pozwala zabrać

znacznie większe ilości gazów niż
w tradycyjnych, metalowych cysternach i zbiornikach. Nowymi
zbiornikami atestowanymi przez
departament transportu USA już
zainteresowały się firmy żeglugowe.
spinoff.nasa.gov

•REKLAMA
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Moduł rozdzielający wodę

samowystarczalnym źródłem energii
Naukowcy z Brown School of Engineering z Uniwersytetu Rice,
kierowani przez Jun Lou, zajmują
się integracją elektrod katalitycznych i ogniw słonecznych z perowskitu. Prąd płynie do elektrod,
które zmieniają wodę w wodór
i tlen. Pomysł nie jest nowy, lecz
zrealizowano go w niespotykany
dotąd sposób. Wszystko umieszczono w jednym module, który po

wrzuceniu do wody zaczyna działać tylko pod wpływem energii
słonecznej, bez konieczności zasilania z zewnątrz. Urządzenie jest
łatwe i tanie w masowej produkcji.
Naukowcy zastąpili drogie komponenty, takie jak np. platyna, tanimi zamiennikami m.in. węglem.
Kluczowym elementem modułu
jest nie perowskit lecz polimer
Surlyn. Chroni on moduł przed

wilgocią i wpływami warunków
atmosferycznych, pozwalając na
długotrwałą pracę w zanurzeniu.
Nawet gdy nie ma światła można
wykorzystać zgromadzoną w module energię chemiczną i przy pomocy innego modułu, takiego jak
np. ogniwo paliwowe, przetworzyć ją na energię elektryczną.
news.rice.edu

Bezprzewodowe ładowanie na autostradzie
O ile bezprzewodowe ładowanie
telefonów, a nawet samochodów
elektrycznych zaparkowanych
w odpowiednich miejscach, nie
stanowi już większego technicznego problemu to podobna
operacja w wypadku obiektów
poruszających się nadal czeka na
rozwiązanie. Strefy ładowania
jadących autostradą pojazdów są
nadal technicznie niewykonalne. Dotychczas używana technologia polega na częstotliwościach wytwarzających drgania
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rezonansowe w cewkach urządzeń odbiorczych. Konieczna jest
stała niewielka odległość urządzeń nadawczych i odbiorczych.
Rozwiązanie może się sprawdzić
w przypadku robotów poruszających się w halach ale nie w ruchu
drogowym. Naukowcy Uniwersytetu Stanford opracowali rozwiązanie pozwalające ładować
samochód z odległości przekraczającej 1 metr, a więc możliwej
do utrzymania podczas jazdy
autostradą w strefie ładowania.
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Zastosowano tzw. wzmacniacz
przełączalny. Jedynym ograniczeniem według ich opinii jest
jakość akumulatorów, a szczególnie szybkość ich ładowania.
Opracowany system może dostarczyć wystarczające ilości
energii nawet do tzw. szybkiego
ładowania najlepszych stosowanych obecnie ogniw.
news.stanford.edu

NOWOŚCI

Wałki rozrządu
mocowane w tworzywie
sztucznym
W dążeniu do zmniejszenia masy samochodów najpoważniejszym problemem staje się zmniejszenie masy silnika.
Warunki pracy silnika spalinowego powodują, że trudno czymkolwiek zastąpić stosowane dotąd metale i ich stopy.
Instytut Fraunhofera (ICT) we współpracy m.in. z MAHLE, Daimler, BMW,
Georges Pernoud i SBHPP, opracował
część głowicy silnika, w której mocowane i łożyskowane są wałki rozrządu.

Wykonano ją z tworzywa sztucznego.
Wykorzystano termoutwardzalne włókno o wysokiej wytrzymałości, odporne
na temperaturę i agresywne płyny, takie jak np. współczesne oleje syntetyczne i czynniki chłodzące. W tworzywie
umieszczono aluminiowe wkładki i zintegrowane łożyska. Zbudowany moduł,
obok redukcji masy znacznie upraszcza
montaż silnika i ewentualne późniejsze
naprawy; redukuje też hałas i wibracje,
oraz ogranicza emisję dwutlenku węgla.
Przeprowadzono 600-godzinne testy, po
których nie wykryto żadnych śladów zużycia.
fraunhofer.de
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Oleje,
smary,
tribologia
Jeszcze pięćdziesiąt lat temu
w Polsce do smarowania wszelkich
maszyn używano (z drobnymi
wyjątkami) smaru ŁT4 oraz oleju
maszynowego 40 lub 60. Systemy
smarowania były może bardziej
skomplikowane (i to nie tylko
rozbryzgowe smarowanie przekładni
zębatych obrabiarek), ale smarów było
niewiele. Niekiedy były to pompki oleju
z systemem rurek doprowadzających olej
do łożyska, a w niektórych obrabiarkach
i maszynach stosowano systemy
centralnego smarowania. I co ważne:
w innych krajach nie było wtedy dużo lepiej.
Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Obecnie
produkuje się ogromną ilość przeróżnych
środków smarnych, często zaprojektowanych
dla konkretnego węzła i konkretnych warunków
pracy.

Aleksander Łukomski

Z

miany te łączą się z powstaniem tribologii, nauki
o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał
stałych. To stosunkowo młoda dyscyplina nauki
powstała w 1966 roku w Wielkiej Brytanii. Wtedy nazwy
tribologia użyto po raz pierwszy w raporcie dla rządu o stanie techniki, szkolnictwa i badań w zakresie smarowania
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maszyn. Przedtem wiedza i doświadczenie dotyczące smarowania były rozproszone w różnych
dziedzinach techniki.
Oprócz ośrodków naukowych działających
w obszarze tribologii, wiele rodzajów środków
smarnych powstaje w koncernach zajmujących
się ich produkcją. Są to zarówno typowe środki smarne powszechnego użytku, jak i środki
smarne dedykowane do konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego, węzła łożyskowego lub
pary trącej w specyficznych warunkach pracy.
Współcześnie opracowanych jest mnóstwo różnych olejów i smarów plastycznych dla np. temperatur pracy od – 70 °C do nawet + 1500 °C
oraz dla różnorodnych obciążeń.

SMARY PLASTYCZNE
Zdecydowana większość środków smarnych powstaje na bazie oleju mineralnego lub syntetycznego, poprzez ich zagęszczanie i zastosowanie
odpowiednich dodatków. Przykładowo środki
o konsystencji od półpłynnej do stałej zawierają
specjalne dodatki uszlachetniające, zapobiegające utlenianiu, korozji, zwiększające wytrzymałość filmu smarowego, zwiększające przyczepność smaru do powierzchni metali. Zagęszczacz
może być np. glinowy – Al, barowy – Ba, wapniowy – Ca, potasowy – K, litowy – Li, sodowy
– Na, ołowiowy – Pb. Cechy literowe znajdują
się w oznaczeniach odpowiednich smarów. Najbardziej popularne są smary litowe oparte na
12-hydroksystearynianie litu i zagęszczaczu –
mydlanym lub niemydlanym bentonicie. Oleje
używane do produkcji smarów plastycznych to
syntetyczne, estrowe lub silikonowe, lub też mineralne, zagęszczane polimocznikiem.
Przy dobieraniu środka smarnego bierze się
pod uwagę temperaturę pracy węzła, obciążenie
oraz cechy konstrukcyjne węzła (pary trącej).
Na ogół środki smarne (te najpopularniejsze)
projektowane są do pracy w maksymalnej temperaturze 80 °C. W takich warunkach wytrzymują kilka tysięcy godzin pracy. Powyżej tej
temperatury zachodzą w środku smarnym niekorzystne zjawiska, jak np. utlenianie oleju bazowego, i trwałość tego środka przy temperaturze 150 °C spada do kilkuset godzin. Im wyższa

temperatura tym trwałość smaru znacznie maleje.
Obciążenie łożyska ma również duży wpływ
na trwałość środka smarnego. Wraz ze wzrostem
obciążenia wzrasta temperatura pracy łożyska
i zachodzą wtedy zjawiska podobne do wpływu
temperatury, a dodatkowo jeszcze wzrost obciążenia obniża prędkość obrotową łożyska. Znaczy to, że w miarę wzrostu obciążenia należy
zmniejszać prędkość obrotową łożyska. Należy
też stosować inne rodzaje środka smarnego wyższej klasy konsystencji, np. 3 klasy. Przy dużej
dynamice pracy węzła łożyskowego, np. w łożyskowaniu krążników taśmociągów w kopalni węgla brunatnego (gdzie może być nawet 100 km
taśmociągu), należy stosować smary o polepszonych właściwościach. W takiej kopalni, nocny
patrol jeżdżący wzdłuż taśmociągu zbiera zestawy krążników, które aż „świecą” od zatartego
łożyska. Bywa, że po jednej nocy uzbiera się cała
wywrotka takich krążników.
Cechy konstrukcyjne mogą dotyczyć samego łożyska np. łożysko kulkowe, wałeczkowe
lub baryłkowe, ale też korpusu, jego zdolności
do odprowadzania ciepła, wstępnego naprężenia łożyska lub zastosowania łożysk o powiększonym luzie. Może też mieć znaczenie wielkość łożyska, gdyż wtedy zwiększają się siły

KLASY ŚRODKÓW SMARNYCH
PLASTYCZNYCH WG NLGI
Klasa
NLGI

Wygląd
w temperaturze
pokojowej

000

bardzo płynny

00

płynny

0

półpłynny

1

bardzo miękki

2

miękki

3

umiarkowanie twardy

4

twardy

5

bardzo twardy

6

ekstremalnie twardy

Tab. 1 Orientacyjne klasy smarów plastycznych
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odśrodkowe wyrzucające smar. Generalnie, dla
łożysk wałeczkowych powinny być stosowane
smary plastyczne o niższych klasach konsystencji, np. 0 lub 1.
Konsystencja jest odzwierciedleniem sztywności smaru plastycznego. Właściwy dobór konsystencji to taki, który sprawia, że smar pozostaje w łożysku podczas pracy, nie powodując
nadmiernego tarcia. Konsystencję klasyfikuje
się według skali NLGI – amerykańskiego National Lubricating Grease Institute. Orientacyjne klasy smarów plastycznych
wg tej skali podano w tabeli 1.
Poradniki
producentów
łożysk tocznych podają
wykresy i zasady doboru smarów plastycznych
oraz wzory do wyliczania ilości smaru w łożysku, jak również zasady
dosmarowywania łożysk.
Praktycznie w większości
przypadków wolna przestrzeń w łożysku i oprawie powinna być wypełniona smarem
nie więcej niż do 30÷50% objętości.
Należy unikać przepełnienia łożysk
smarem. Wyjątkiem mogą tu być łożyska wolnoobrotowe lub mocno narażone na
działanie korozji.
W niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych
dla pracy ciągłej łożysk stosuje się smarowniczki, samoczynne regulatory smaru lub centralne
systemy smarowania. Mogą one obejmować także smarowanie np. prowadnic obrabiarek lub innych par trących maszyn.

SMAROWANIE OLEJEM
W wielu przypadkach stosuje się smarowanie łożysk i prowadnic olejem maszynowym. Smarowanie to jest najkorzystniejszym rozwiązaniem
przy łożyskach pracujących z dużymi prędkościami granicznymi, przy dużych obciążeniach
i wysokiej temperaturze. Do smarowania stosowane są wysoko rafinowane oleje mineralne
i oleje syntetyczne z dodatkami lub bez, tworzące film olejowy o dużej wytrzymałości, oraz
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charakteryzujące się odpornością na utlenianie
i korozję. Głównym parametrem charakteryzującym olej do smarowania łożysk tocznych jest
lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C,
określana za pomocą klasy lepkości według ISO
3448. Przykłądowo dla węzłów łożyskowych
działających w temperaturze 50-80 °C, z lekkim lub umiarkowanym obciążeniem i z prędkością obrotową w zakresie 50-100% prędkości
granicznej łożyska, zaleca się stosowanie olejów
łożyskowych o klasach lepkości VG
46–100.
Lepkość oleju spada wraz
ze wzrostem temperatury
łożyska, więc ważne jest
oszacowanie
zakresu
temperatur pracy łożyska. Przy zbyt niskiej
lepkości nie utworzy
się odpowiedni film
olejowy, co z kolei spowoduje nadmierne zużycie i ścieranie podzespołów łożyska. Przy zbyt
wysokiej lepkości, środek smarny może powodować nadmierne tarcie i zwiększenie temperatury łożyska.
Szczegółowe zalecenia dotyczące doboru
oleju dla odpowiedniego rozwiązania można
znaleźć w katalogach i poradnikach producentów środków smarnych.
Smarowanie olejem może być realizowane następującymi sposobami :
• Smarowanie zanurzeniowe w kąpieli olejowej
– stosowane przy niskich i średnich prędkościach. Zaleca się tu, aby poziom oleju sięgał
do połowy elementu tocznego (łożyska).
• Smarowanie rozbryzgowe – polega na rozbryzgiwaniu oleju w skrzyni przekładniowej na
łożyska przez koła zębate, które też muszą być
smarowane, ewentualnie zamontowanie na
wałkach dodatkowych elementów konstrukcyjnych służących tylko do rozbryzgiwania
oleju np. wirujących łopatek lub turbinek.
• Smarowanie z wymuszonym obiegiem oleju –
gdzie olej jest dostarczany z jednej strony łożyska przy pomocy elektropompki, rozdzielacza
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Wpływ temperatury na trwałość środka smarnego z uwzględnieniem wskaźnika prędkości obrotowej
łożyska

i najczęściej kilku rurek dla różnych węzłów.
Olej przepływa przez łożysko, później gromadzony jest na spodzie skrzynki przekładniowej, a następnie za pomocą elektropompki

trafia ponownie do łożyska (łożysk), z odpowiednio ukształtowanego korpusu obrabiarki lub niekiedy ze specjalnego zewnętrznego
zbiornika z chłodnicą oleju.
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• Smarowanie mgłą olejową – przy pomocy sprężonego powietrza. Ten sposób smarowania stosuje się do łożysk pracujących z bardzo dużymi prędkościami np.
w niektórych obrabiarkach.
Są jeszcze inne sposoby, jak np. smarowanie wtryskiem oleju, które
polega na rozpryskiwaniu oleju pod ciśnieniem z jednej lub kilku dysz, bezpośrednio do wnętrza łożyska. Sposób ten stosuje się w przypadku łożysk obracających się z bardzo dużymi
prędkościami, np. w lotnictwie. Obecnie bardzo często
stosowane jest centralne smarowanie, które składa się ze
zbiornika oleju, elektropompki, sterownika, zestawu
dozowników i rurek (najczęściej miedzianych), z których buduje się niekiedy bardzo rozbudowane systemy smarowania. Jest tu precyzyjnie obliczona dawka
smaru plastycznego płynnego lub oleju trafiająca do
łożyska w określonym czasie, ale często też na powierzchnię prowadnicy.
Warto wspomnieć także o smarowaniu hydrodynamicznym i hydrostatycznym, stosowanym w różnych
maszynach (także w niektórych obrabiarkach). Smarowanie hydrodynamiczne stosowane jest do łożysk ślizgowych i polega na odpowiednim ukształtowaniu panewki
łożyska w kształcie klina, poprzez który wciągany jest olej do łożyska tworząc film olejowy. Są firmy, które produkują takie łożyska
i podają rodzaje olejów oraz odpowiedni ich dobór do warunków pracy.
Hydrostatyczne smarowanie łożysk ślizgowych polega na wtłaczaniu pod
ciśnieniem (np. 18 bar) oleju do łożyska ślizgowego, co powoduje wymuszone powstanie filmu olejowego równego na całym obwodzie, nawet podczas rozruchu.
W tym celu musi być w łożysku zachowana odpowiednia szczelina. Producenci
tych łożysk dokładnie opisują jak należy zabudować łożysko i jakie oleje oraz
ciśnienia stosować.

Głównymi zaletami smarowania olejem jest dobra
cyrkulacja środka smarnego w łożysku, stabilność
parametrów fizykochemicznych oleju w czasie,
dobre chłodzenie i łatwa kontrola objętości
i poziomu środka smarnego. Z tego powodu jest to
najlepszy środek smarny.
Głównymi zaletami smarowania olejem jest dobra cyrkulacja środka smarnego
w łożysku, stabilność parametrów fizykochemicznych oleju w czasie, dobre chłodzenie i łatwa kontrola objętości i poziomu środka smarnego. Z tego powodu jest
to najlepszy środek smarny. Przy smarowaniu olejem występuje jednak konieczność
stosowania dobrych uszczelnień. Występują tu też często nieustalone warunki smarowania przy rozruchu maszyny.
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Okres wymiany oleju zależy od czasu użytkowania, temperatury pracy i zanieczyszczeń.
Okresem smarowania określa się maksymalny
czas użytkowania oleju przedstawiony w godzinach. Przykładowo, dla frezarki, w łożyskach
tocznych pierwszą wymianę oleju przeprowadza
się po 200 godzinach pracy obrabiarki, a następne co 2000 godzin pracy; pod warunkiem,
że frezarka jest normalnie eksploatowana, bez
dłuższych przestojów.
Oleje ulegają starzeniu, co wiąże się ze zmianą
ich składu chemicznego na skutek utleniania.
Przeważnie w instrukcjach obsługi obrabiarek
podawany jest okres, po jakim należy wymienić
olej i jak tego dokonać.
Także producenci olejów podają wykresy doboru różnych olejów, w zależności od sposobu
smarowania i innych warunków pracy łożysk.

DOBÓR ŚRODKA SMARNEGO
Jest tyle rodzajów środków smarnych (ponad
2000 z jednej tylko firmy produkującej środki
smarne), ile różnych wymagań. Poniżej podano kilka przykładów specyficznych zastosowań
smarów:
• Smary stałe do zaworów i armatur, specjalnie
przystosowane do pracy z określonymi mediami, takimi jak żywność, woda pitna, gaz ziemny czy tlen.
• Smary przekładniowe, ich zalety to absorbowanie nacisku i ochrona przed zużyciem.
• Smary do łożysk tocznych i ślizgowych. Jest
wiele konstrukcji łożysk o różnych geometriach i wielkościach. Każda z nich wymaga
indywidualnego dobrania metody i rodzaju
środka smarnego, odpornego na niskie lub
wysokie temperatury, do pracy przy dużych
prędkościach względnych smarowanych części, do pracy w ciężkich warunkach czy też do
zastosowań w przemyśle spożywczym.
• Smary do układów pneumatycznych. Napędy
pneumatyczne muszą uruchamiać się niezawodnie i płynnie pracować. Smary do urządzeń pneumatycznych muszą wykazywać wzajemną tolerancję z materiałami uszczelnień.
• Smary do tworzyw sztucznych. Tworzywa
sztuczne wykonane są z najrozmaitszych

materiałów i stosuje się je w wielu kombinacjach z innymi materiałami.
• Smary do styków elektrycznych. Elektryczne
kontakty, przełączniki i czujniki wymagają
stosowania smarów o niskiej oporności elektrycznej. Smary te muszą również chronić
powierzchnie styków elektrycznych przed korozją i wytrzymywać wielkie ilości przełączeń.
Istnieją bardzo różne dziedziny techniki,
gdzie stosowane są różne sposoby i różne środki smarne, niekiedy specyficzne i właściwe tylko dla konkretnej branży. Spośród wielu warto
wspomnieć o branży spożywczej i farmaceutycznej, oraz o olejach w samochodach, gdyż w tym
przypadku zdarzają się pewne niedomówienia.
Środki smarne dla przemysłu spożywczego
i farmaceutycznego muszą spełniać rygorystyczne standardy międzynarodowe. Norma
ISO 21469 ustala standard międzynarodowy
dla środków smarnych. Wymogi higieniczne
dotyczące receptur, produkcji i użycia środków smarnych, gdzie nie można wykluczyć
przypadkowego kontaktu z produkowanym
albo przetwarzanym produktem spożywczym,
muszą być jasno uregulowane. Analizy ryzyka
przeprowadzane w ramach audytów smarowania, np. identyfikacja wszystkich krytycznych
punktów kontrolnych HACCP (Hazard Analyses and Critical Control Points) daje gwarancję
właściwego postępowania także ze środkami
smarnymi. W ramach dyrektyw GMP (Good
Manufacturing Practice) istnieje np. obowiązek
dokumentowania materiałów eksploatacyjnych,
które są potrzebne w procesie produkcji. Te materiały muszą być produkowane w możliwych do
udowodnienia kontrolowanych warunkach.
Oleje samochodowe silnikowe i przekładniowe powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta samochodów. Np. do automatycznych skrzyń biegów jest kilkanaście
rodzajów oleju w kolorze czerwonym, i każdy
z nich jest zalecany do innego typu skrzyni biegów. Podobnie z olejami silnikowymi. Ważny
jest kod producenta oleju oraz zalecenie producenta samochodu. Rodzaj stosowanego oleju w samochodach zależy od wielu czynników,
różnych dla różnych silników, np. materiału
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Oprócz smarowania olejami lub smarami plastycznymi, różne mazidła są
stosowane do konserwacji części maszyn lub np. kompletnych nadwozi samochodowych np. podczas dłuższego
postoju lub do transportu morskiego.
Są to jednak trochę inne środki, najczęściej oparte na wosku.

TRIBODIAGNOSTYKA
Pożyteczną funkcją tribologii jest możliwość oceny stanu maszyny, a właściwie jej niektórych elementów na podstawie stosowanego w tej maszynie
środka smarnego. Interesujące są tu
dwa główne obszary. W pierwszym dochodzi do określenia stanu degradacji
samego smaru, w drugim – określa się
na bazie zastosowanego w węźle smaru
całkowite uszkodzenie lub stan techniczny eksploatowanej maszyny.

AKCESORIA DO UKŁADÓW
SMAROWANIA
Krótkie omówienie podstawowych akcesoriów i elementów smarowania nie
wyczerpuje tego zagadnienia. Należy
sięgnąć do danych katalogowych producentów takich elementów, gdzie podane są jeszcze wymiary do ich zabudoSimering składa się z elastomerowego płaszcza
zewnętrznego i pierścienia samouszczelniającego (kolor
wy. Z pierścieni uszczelniających wałki
zielony), metalowego wkładu usztywniającego (stal
obrotowe najpopularniejsze są pierścieniestopowa) i sprężyny dociskowej (kolor szary)
nie – simering. To pierścienie o specjalużytego na elementy silnika, ale też od gru- nej budowie, gumowo-metalowej, najczęściej
bości ścianek bloku silnika, czy też zdolności ze sprężynką dociskową na obwodzie. Jest to
odprowadzania ciepła z komory spalania. Ro- bardzo skuteczne uszczelnienie do pewnych
dzaj oleju jest najczęściej precyzyjnie dobie- określonych prędkości obrotowych i ciśnień.
rany przez konstruktora podczas konstruk- Istnieje szereg różnych pierścieni o różnych pacji silnika czy przekładni i nie powinien być rametrach, lecz podobnej budowie. Niekiedy
zamieniany. Ważne są tu, oprócz parametrów stosuje się po dwa zblokowane simeringi, dla
lepkości np. SAE 5W-30, SAE 10W-40, także lepszego uszczelnienia lub w układzie przeciwparametry jakościowe, wg specyfikacji amery- sobnym, dla uszczelnienia też skrzynki przekańskiej API lub europejskiej ACEA, według kładniowej przed dostawaniem się do niej np.
których sklasyfikowane są niemal wszystkie intensywnie stosowanego chłodziwa lub innych
oleje np. ACEA A3/B4, API SL/CF, ale też po- zanieczyszczeń, w zależności od środowiska,
szczególnych producentów samochodów np. w którym pracuje uszczelka. Często stosowany
VW 507.00, MB 229.51, BMW Longlife-01 itd. jest pierścień uszczelniający typu O-ring. Służy
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Pierścienie O-ring f-my Minnesota Rubber
& Plastics USA. Różne sposoby osadzenia
pierścienia.

on w zasadzie do uszczelnień stacjonarnych –
nieruchomych części maszyn, np. wszelkiego
rodzaju okrągłych pokryw. Jednak zdarzają się
O-ringi (np. f-my Minnesota), które służą do
uszczelnienia ruchu wzdłużnego, np. w jednostkach gwinciarskich, gdzie tuleja z wrzecionem
wysuwa się w miarę nacinania gwintu. Pierścień
ten wykonany jest ze sklejonego sznura gumowego tak, że może się toczyć w rowku uszczelniającym. Normalne O-ringi nie mają takiej

możliwości, gdyż wykonywane są jako wypraska
z płyty gumowej i nie mogą się obracać względem osi torusa.
Są jeszcze inne pierścienie uszczelniające np.
V-ring. Dla większych szybkości obrotowych
stosowane są różnego rodzaju uszczelnienia labiryntowe bezstykowe, a także uszczelnienia
specjalne odrzutnikowe – odśrodkowe. Uszczelnianie korpusów pomiędzy różnymi ich częściami wykonywane jest przy pomocy sznura gumowego, umieszczonego w specjalnym rowku. Są
różne wielkości sznurów i ich kształtów; sznur
musi być one umieszczony w odpowiednim
dla niego rowku, wykonanym w jednej z części korpusu. Istnieją jeszcze pierścienie zgarniające (tzw. zgarniacze), stosowane zarówno
na wałkach (zwłaszcza z przesuwem wzdłużnym), jak i na wszelkiego rodzaju prowadnicach
okrągłych, ale też prostokątnych, lub o innych
kształtach. Niektóre zgarniacze należy wykonać samodzielnie, kiedy prowadnice mają skomplikowane lub nietypowe kształty. Wykonuje się
je z gumy i blaszek miedzianych. Bardzo często
ze zgarniaczami montuje się osłony prowadnic
z blachy lub materiałów elastycznych, w postaci
składającej się podczas ruchu harmonijki.
W układach smarowania olejowego skrzynek
przekładniowych (reduktorów, a także multiplikatorów) konieczny jest korek wlewu oleju
z otworkiem odpowietrzającym, np. o średnicy
1 mm. Korek spustu oleju powinien być wyposażony w mały magnes do wychwytywania opiłków. W komplecie jest też wskaźnik poziomu
oleju, na którym zaznaczone są: maksymalny,
nominalny i minimalny poziom oleju. Dla smarów plastycznych stosowane są smarowniczki
o różnych kształtach, smarownice pneumatyczne, towotnice itp.
Tribologia, mimo że jest młodą nauką spowodowała wielką zmianę w mechanice. Ogromny
postęp w konstrukcji środków smarnych doprowadził do zwiększenia trwałości wielu węzłów
i znacznego wydłużenia resursu maszyn.
Aleksander Łukomski
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Ciecze jonowe

– innowacyjny „piorunochron” dla e-mobilności

Elektroerozja w łożyskach tocznych silników elektrycznych to zjawisko znane od
dawna. Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój e-mobilności zagadnienie to
nabiera nowego wymiaru. W przyszłości ta kwestia zyska dodatkowe znaczenie,
gdyż przetworniki częstotliwości w nowoczesnych układach napędowych będą
coraz częściej stosowane do ciągłej regulacji prędkości obrotowej silników
i generatorów. Będzie to prowadzić do większych szkód spowodowanych erozją
elektryczną. Również obecne tendencje do stosowania wyższych napięć, np.
w układach napędowych pojazdów samochodowych, spowodują w przyszłości
większe wyładowania energii.

K

lüber Lubrication, specjaliści w dziedzinie trybologii, od ponad dwudziestu lat
prowadzą badania nad wykorzystaniem
cieczy jonowych w innowacyjnych formulacjach
środków smarnych. Nasza nowoczesna koncepcja
przekształca środek smarny w „piorunochron”, tak
aby zapobiec tworzeniu się szkodliwych wyładowań. Ta nowa generacja specjalistycznych środków
smarnych, oprócz optymalizacji parametrów istotnych dla pojazdu, takich jak prędkość obrotowa,
płynna praca i wydłużona żywotność, zajmuje się
również kwestią przewodności elektrycznej.

USZKODZENIA SPOWODOWANE
ELEKTROEROZJĄ
Elektroerozja w łożyskach tocznych silników elektrycznych lub innych elementów elektrycznych spowodowana jest niepożądanym przepływem prądu
przez strefę styku pomiędzy elementem tocznym
a bieżnią. W ten sposób generowane jest ciepło, które
miejscowo topi powierzchnię. Powstają małe wgłębienia o wielkości kilku mikrometrów. W dalszej
eksploatacji, jako uszkodzenia wtórne mogą powstać
rowki w poprzek bieżni. Oba rodzaje uszkodzeń prowadzą najpierw do wytworzenia niepożądanego hałasu w łożysku, a w końcu do przedwczesnej awarii.
Istnieje kilka podejść projektowych do rozwiązania tego problemu, np. poprzez izolację pierścieni
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wewnętrznych lub zewnętrznych, czy też zastosowanie ceramicznych elementów tocznych. Środki
te nie zawsze jednak przynoszą sukces, mimo wysokich kosztów, jakie się z nimi wiążą. Prostszym,
ale bardziej obiecującym podejściem jest zastosowanie środka smarnego o niskiej impedancji (który i tak jest elementem konstrukcyjnym elementu)
w celu rozproszenia generowanych prądów.
Zasadniczo jednak środki smarne są izolatorami. Blokując przepływ prądów elektrycznych
zwiększają przyrost napięcia w elementach łożysk
wykonanych z metalu. Tradycyjne rozwiązania polegają na stosowaniu czarnych środków smarnych
na bazie grafitu i węgla, które z jednej strony mogą
również zapobiegać powstawaniu niepożądanych
prądów. Z drugiej natomiast strony, zawierają
one czarne, stałe cząstki grafitu, które utrudniają
płynną pracę. Ponieważ takie cząstki z upływem
czasu przemieszczają się do różnych punktów styku i podlegają zmianom pod wpływem obciążenia
mechanicznego, przewodność elektryczna tych
smarów stale maleje.

OBIECUJĄCE INNOWACJE W ZAKRESIE
ŚRODKÓW SMARNYCH
Sprawienie, by środek smarny charakteryzował
się przewodnością poprzez dodanie cieczy jonowych w celu rozproszenia generowanych prądów,
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im niewiele uwagi i nie były one stosowane w produktach i procesach. Dzięki swojej przewodności
elektrycznej ograniczają one niepożądany przepływ prądu, co czyni je interesującym rozwiązaniem dla łożysk w silnikach elektrycznych.

wykazuje wyraźną przewagę nad stosowaniem
„czarnych środków smarnych”. Szczególnie
prądy elektroerozyjne o wysokiej częstotliwości
(obróbka elektroerozyjna) mogą być neutralizowane dzięki odpowiednio zaprojektowanym
środkom smarnym.
Klüber Lubrication jest obecnie jedynym producentem, który może zaoferować takie rozwiązanie
i posiada aż trzy patenty na stosowanie cieczy jonowych w formulacjach środków smarnych. Jeden
z tych patentów zakłada ich zastosowanie jako oleju bazowego, dwa pozostałe odnoszą się do dodatków uszlachetniających.

CIECZE JONOWE – WPROWADZENIE
Ciecze jonowe są płynnymi solami. Z powodu delokalizacji ładunku i efektów sterycznych nie mają
one stabilnej struktury krystalicznej. Z definicji,
temperatura topnienia tych soli wynosi poniżej
100 °C, a w wielu przypadkach nawet znacznie
poniżej tej temperatury, co powoduje, że sole te są
ciekłe już w temperaturze pokojowej. Właściwości cieczy jonowych można zmieniać w zależności
od wymagań, poprzez modyfikację kationów lub
anionów. Dlatego są one przeznaczone do stosowania w wielu dziedzinach chemicznej inżynierii
procesowej.
Ciecze jonowe i ich właściwości są znane już od
ponad stu lat, jednak przez długi czas poświęcano

Klüberlectric BQ 72-72; prądy EDM mierzone
w A jako funkcja prędkości i temperatury (TU
Darmstadt)

Dzięki odpowiedniej ilości kationów i anionów
ciecze jonowe charakteryzują się również doskonałą odpornością na utlenianie. Są one stabilne
termicznie i mogą być stosowane w temperaturach do 150 °C. Są prawie niepalne, nietoksyczne i wykazują wysoki stopień rozpuszczalności.
Ich wyjątkowo niskie ciśnienie pary jest kolejną
zaletą. W przeciwieństwie do specjalistycznych
środków smarnych zawierających cząstki przewodzące prąd, ciecze jonowe nie mają negatywnego wpływu na poziom hałasu. Kilka smarów
dowiodło już swojej przydatności w zastosowaniach o dużych prędkościach. Obecnie osiągają
one współczynniki prędkości obrotowej przekraczające 1 milion n x dm. Klüber Lubrication dąży
do osiągnięcia współczynników prędkości obrotowych > 2 mln n x dm.
Ciecze jonowe znacznie zwiększają żywotność
łożysk i tym samym przyczyniają się do osiągania celów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Wpływ energetyczny niepożądanych prądów
elektrycznych powoduje nie tylko uszkodzenia
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łożysk, ale również wpływa na wydajność środka smarnego i rozkłada go przez ekstremalnie
wysokie temperatury szczytowe. Ciecze jonowe
zapobiegają temu negatywnemu efektowi i pomagają przez to przedłużyć żywotność smaru.
Wszechstronne badania na stanowisku badawczym, po których następują analizy trybologiczne, dostarczają informacji o stanie użytego
środka smarnego oraz łożyska. Ważną rzeczą
w tym kontekście jest wzajemne oddziaływanie
wyników odnoszących się do łożyska i do środka smarnego. Dzięki szczegółowym badaniom
każdego elementu można z dużą dokładnością
zidentyfikować ewentualne uszkodzenia.
Wyniki uzyskane na stanowisku badawczym
wykazały, że uszkodzenia łożysk i środka smarnego wynikające z prądów elektrycznych są znacznie
mniejsze przy stosowaniu cieczy jonowych.

CIECZE JONOWE – PERSPEKTYWY
We współpracy z wiodącymi partnerami
z branży Klüber Lubrication pracuje obecnie
nad dalszą optymalizacją przewodności środków smarnych przy jednoczesnym zachowaniu
ich trybologicznych właściwości za pomocą
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cieczy jonowych. W przypadku bardzo wysokiego poziomu przepływu energii, na tym
etapie nie jest jeszcze możliwe rozwiązanie
problemu niepożądanego przepływu prądu jedynie za pomocą środka smarnego. Byłoby to
jednak rozwiązanie bardzo pożądane przez
przemysł, jako że mogłoby ono wpłynąć na
zmniejszenie rozmiaru łożysk. Interesującym
podejściem jest połączenie łożysk izolacyjnych
z dodatkowymi elementami rozładunkowymi zawierającymi środki smarne przewodzące
prąd elektryczny.

WNIOSEK
Jako element konstrukcyjny środek smarny jest
decydującym czynnikiem, jeśli chodzi o efektywność i niezawodność elementów mechanicznych. Specjaliści, tacy jak Klüber Lubrication,
prowadzą badania nad ciągłym rozwojem środków smarnych, które mają kluczowe znaczenie
dla wydłużenia żywotności elementów konstrukcyjnych i zwiększenia zarówno efektywności energetycznej, jak i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.
☐
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Aerion AS2
za rok wystartuje...

Ponaddźwiękowy samolot funkcyjny pojawiał się na przełomie stuleci coraz
częściej jako wizja, a nawet konkretny projekt w wielu firmach. Jedną z nich był
start-up Aerion z Reno w Newadzie. Pierwszy projekt przedstawiono w 2004 roku.
Koncepcja rozwijała się w czasach gwałtownych zmian w lotnictwie cywilnym.

Ryszard Romanowski

B

yć może u podstaw projektu leżały marzenia rozbudzone przez Concorda. Ten
ponaddźwiękowy samolot pasażerski produkowany był od 1973 do 1979 roku. Nie tylko
przeniósł przewozy pasażerskie w inny wymiar
czasu lecz imponował konstruktorom niezawodnością i bezpieczeństwem. Katastrofa, która przyczyniła się do wycofania go ze służby nie była
spowodowana wadą konstrukcji ani błędami pilotów. Według oficjalnych oświadczeń wycofanie

maszyny w 2003 roku spowodowane było względami ekonomicznymi. Gwałtowny rozwój tanich
linii, samoloty szerokokadłubowe i powstające giganty w stylu Airbusa A380, spowodowały gwałtowny spadek kosztów, a co za tym idzie – cen biletów. Wielu z tych, którzy korzystali z ciasnego
fotela Concorda wybierało znacznie tańszą klasę
biznes renomowanych linii. Lot trwał co prawda
znacznie dłużej, za to był tani, a pasażerowie mogli zażywać niewyobrażalnych – w porównaniu

Aerion AS2 ze skrzydłami o pierwotnym kształcie
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Założyciel Aeriona dr Richard Tracy podczas
prac w tunelu aerodynamicznym z modelem
wersji AS1

do ponaddźwiękowego samolotu – luksusów.
Najbogatsi korzystali z odrzutowych samolotów biznesowych tzw. funkcyjnych. Można
pokusić się o stwierdzenie, że znowu zadziałało prawo Kopernika o wypieraniu lepszego
pieniądza przez gorszy. Czas i prędkość zeszły
na dalszy plan.
Rozpoczęła się walka konstruktorów, mająca głównie na celu obniżenie kosztów. Jednym
z jej efektów był ogromny Airbus A380. Po
kilku latach okazało się, że mimo obniżenia
cen biletów trudno wypełnić ten samolot pasażerami. Konkurencyjny, znacznie mniejszy
lecz tańszy w eksploatacji, Boeing Dreamliner
okazał się niedopracowany i obecnie można
oglądać wiele nieodebranych przez klientów
egzemplarzy oczekujących na amerykańskich
lotniskach. Rosnący w siłę od ubiegłego roku
wirus przekreślił wiele planów linii lotniczych,
które zmuszone zostały do zawieszenia lotów.
Tylko niemiecka Lufthansa wyliczyła, że co
godzinę traci 1 mln euro.
Historia Aeriona doskonale wpisuje się w zawirowania wielkich firm lotniczych, o czym
świadczy zmieniające się zainteresowanie inwestorów tym projektem.
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Pierwszy projekt Aerion SBJ ewoluował w zależności od koniunktury. Pierwszym wielkim inwestorem stał się Airbus. Niemal trzy lata współpracy
zaowocowały rozwojem aerodynamiki samolotu
AS2, nowym projektem struktur skrzydeł i płatowca, oraz układów sterowania i systemów fly-by-wire. Wielcy inwestorzy dostrzegli, że właśnie
niewielkie pasażerskie samoloty ponaddźwiękowe
mogą stanowić lukratywny rynek. Tym bardziej,
że – jak mówił dyrektor generalny Aeriona Tom
Vice podczas konferencji na początku obecnego
roku – przez ostatnie sześćdziesiąt lat prędkość samolotów biznesowych wzrosła zaledwie o 10%.
Jednym z najpoważniejszych problemów stały
się amerykańskie przepisy wprowadzone jeszcze
w 1973 roku za sprawą Concorda. W celu ograniczenia
hałasu zabroniono samolotom
pasażerskim
przekraczania
bariery dźwięku nad lądem.
Złośliwi uznali ten przepis za
przejaw walki z europejskim
konkurentem, tym bardziej,
że nie dotyczył on samolotów wojskowych. Przepis jednak obowiązuje do dzisiaj.
W związku z nim, wszystkie
loty pasażerskie nad kontynentem amerykańskim muszą odbywać się z prędkością
poddźwiękową. Konstruktorzy
przyczynę zjawiska upatrywali
w konstrukcji skrzydeł. Liczne
prace naukowe na ten temat
wskazywały konieczność opracowania innego kształtu niż
delta Concorda oraz zastosowania elementów elastycznych.
Wytrzymałość stopów metali stosowanych w maszynie
francusko-brytyjskiej nie pozwalała na takie rozwiązania.
Technologie oparte na włóknie
węglowym stworzyły zupełnie nowe możliwości. Krótkie
skrzydła Aeriona, o zupełnie
innych przepływach, w tym

– o dużym rozszerzeniu stref przepływu laminarnego, znacznie ograniczały niepożądane zjawisko
przenosząc je w strefy niemal niesłyszalne dla ucha
ludzkiego. Jak stwierdził Tom Vice wykorzystano
do tego „atmosferyczną fenomenologię”. Występujący podczas przekraczania bariery dźwięku hałas
występuje, ale załamuje się w gęstych warstwach
atmosfery i przemieszcza się w górę. W związku
z tym nie słychać go na ziemi.
W tzw. międzyczasie nawiązano współpracę
z firmą Safran, a następnie z General Electric. Airbusa zastąpił Lockheed Martin, a awioniką zajęła
się firma Honeywell Primus Epic, należąca do teksańskiego miliardera Roberta Bassa. Współpraca
z General Electric zaowocowała nie tylko specjalną

Rysunki z analiz aerodynamiki Aeriona
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konstrukcją silnika lecz również przeniesieniem
silników na krawędzie natarcia skrzydeł. Pierwotnie zamierzano zastosować zmodyfikowany silnik
Pratt & Whitney JT8D.
Silnik GE z wysokociśnieniowym rdzeniem CMF
56 dopasowano do zupełnie nowej sekcji niskociśnieniowej z dwoma wentylatorami, specjalnie dostosowanej do lotu ponaddźwiękowego. Przepisy dotyczące hałasu, które zaczęły obowiązywać w 2020 roku
sprawiły, że zamiast planowanych dwóch silników
zastosowano trzy. Stosowane dotąd tylne usterzenie
w kształcie litery T musiało zostać przeprojektowane.
Po raz kolejny projekt się zmienił.
Tymczasem w lutym ubiegłego roku wygasła
umowa z Lockheedem. Nie minęły nawet cztery
dni gdy inwestorem stał się Boeing. Prace nabrały tempa. Zrezygnowano z charakterystycznych
skrzydeł, wprowadzając przebadany przez NASA
kształt zbliżony do litery delta. Ma on gwarantować stabilny i długotrwały przepływ powietrza
(SNLF) w warstwie granicznej, przy prędkościach
ponaddźwiękowych. Ponadto skrzydła te stawiają
o 20% mniejszy opór od stosowanych wcześniej.
Zaprojektowano również wersję militarną, tzw.
HASC (High Altitude Supercruise). Aerion ma
pełnić role samolotu zwiadowczego i podsłuchowego, oraz stać się platformą testową dla laserów
dużej mocy. Znaleziono również nowych wykonawców podzespołów. Oprogramowanie dostarczy
Siemens, struktury kadłuba hiszpańska Aernnova,
a drzwi – francuski Potez Aeronautique.

Gdy inwestorem stał się
Boeing zrezygnowano
z charakterystycznych
skrzydeł Aeriona,
wprowadzając kształt
zbliżony do litery delta.

Wykonawcy poszczególnych podzespołów nowego Aeriona AS2
28
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Mimo ciągle nierozwiązanych problemów certyfikacyjnych związanych z przepisem z 1973 r.
firma już w 2015 roku znalazła pierwszego dużego
klienta. Firma Flexjet złożyła zamówienie o wartości 2,4 mld dolarów na dwadzieścia samolotów.
Dyrektor firmy oświadczył, że zamierza używać
maszyn do lotów zagranicznych, głównie do Chin,
gdzie nie istnieją podobne do amerykańskich ograniczenia. Poza tym Flexjet oferuje klientom tzw.
częściową własność samolotów, dzięki czemu nie
muszą oni wybierać pomiędzy kilkuset milionowym wydatkiem, a zakupem tradycyjnego samolotu biznesowego.
Zaufanie do konstrukcji budzą również szefowie
Aeriona. Tom Vice przepracował wcześniej ponad
tzrydzieści lat w Northrop Grumman m.in. przy
konstruowaniu samolotu B2. Szef techniczny dr
Richard Tracy to aerodynamik i współtwórca Global Hawk’a koncernu Northrop Grumman, a ponadto samolotów biznesowych w Lear Avia i Canadair.
Dane techniczne samolotu cały czas są orientacyjne, ponieważ trwa dopracowywanie szczegółów. Wiadomo, że załoga liczyć będzie dwie osoby,

Silnik GE Affinity

a na pokład zabrać będzie można od ośmiu do jedenastu pasażerów.
Długość samolotu wynosi 52 m, a wysokość
6,7 m. Rozpiętość skrzydeł to 23 m, a powierzchnia 140,4 m2. Maksymalna masa startowa wynosi
60328 kg.
Każdy z trzech silników General Electric Affinity generuje 80 kN ciągu. Prędkość przelotową samolotu szacuje się na 1,4 M. W przypadku

Wprowadzone przez Boeinga diametralne
zmiany w płatowcu upodobniły jego sylwetkę do
Concorda. Opracowywane przez kilkanaście lat
charakterystyczne krótkie skrzydła i usterzenie
w kształcie litery T trafiły do archiwum.

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | kwiecień-maj 2020

29

KONSTRUKCJE

konieczności lotu poniżej prędkości
dźwięku wartość prędkości przelotowej wynosić ma 0,95 M. Zasięg przy zbiornikach o pojemności
26800 kg wynosić ma 7800 km przy
1,4 M oraz 10000 km przy 0,95 M.
Jeżeli obecna sytuacja na świecie
nie wpłynie zbytnio na realizację
projektu to pierwsze loty Aeriona
rozpoczną się w przyszłym roku.
Na rok 2023 nieśmiało zapowiada się pierwszy lot transatlantycki,
w dwudziestą rocznicę wycofania ze służby Concorda. Zmiany

30
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Aerion AS2 - wersja 2020

konstrukcyjne i obecna sytuacja na świecie sprawiły, że zaczyna się mówić o przesunięciu pierwszych
lotów na 2023 rok.
W 2026 roku pierwsze samoloty miałyby trafić
do klientów, a do końca 2025 ma dokonać się pełna certyfikacja maszyny. Tu poważny problem ma
amerykański organ certyfikacyjny FAA. Jej przedstawiciel zakomunikował, że organizacja nie dysponuje narzędziami do certyfikacji i pomiarów takich samolotów. W związku z tym jak najszybciej
zaczyna je opracowywać.
Aerion to jedyny z projektów ponaddźwiękowych samolotów biznesowych, który dzięki uporowi jego twórców ma szansę doczekać się realizacji.

Okazuje się, że jego rozwiązania spędzać mogą sen
z powiek nie tylko inżynierom lecz również urzędnikom odpowiedzialnym za certyfikację nowych
statków powietrznych.
Przedstawiciele zarówno firmy Aerion jak i Boeinga przewidują, że rynek na podobne samoloty
jest tak chłonny, iż warto budować i rozwijać podobne konstrukcje.
Ryszard Romanowski
w w w.aerionsupersonic.com
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Druk 3D materiałów
kompozytowych –
metodologia i strategia zbrojenia

Połączenie bardzo obiecujących charakterystyk materiałów kompozytowych
z możliwościami druku przestrzennego to atrakcyjne rozwiązanie, umożliwiające
fabrykację podzespołów o złożonej geometrii i dużej wytrzymałości mechanicznej
przy stosunkowo niewielkiej masie. Szeroka gama kompozycji włókien zbrojenia
i materiałów osnowy, przy użyciu szeregu technik przyrostowych, pozwala
na uzyskanie produktów o precyzyjnie dobranych właściwościach fizycznych
i mechanicznych, spełniających wymagania najbardziej wymagających sektorów
przemysłowych.

Jacek Zbierski

D

ruk 3D z materiałów kompozytowych, w stosunku do wytwarzania
przyrostowego z metalu i tworzyw
sztucznych, jest gałęzią technologii addytywnych stosunkowo młodą, ale jednocześnie bardzo szybko rozwijającą się. Na rynek trafia
coraz więcej rozwiązań oferujących coraz to
nowe możliwości dla rosnącej liczby zastosowań przemysłowych. Różnią się one włóknami, wykorzystywanymi jako zbrojenie, materiałami służącymi za osnowę oraz technikami
przyrostowymi, na których się opierają. Dobór
materiałów, użytych do budowy kompozytu
ma wpływ przede wszystkim na właściwości
mechaniczne, jak też przewodność termiczną
i elektryczną, podczas gdy zastosowana metoda druku wiąże się ze sposobem orientacji
włókien w zbrojeniu. To właśnie od konfiguracji struktury zbrojenia zależą końcowe parametry wyrobu kompozytowego. Dlatego też
ten aspekt należy brać pod uwagę projektując
element pod kątem druku 3D z kompozytów
wzmocnionych włóknami, jak też dobierając
technikę fabrykacji danego produktu.

32

WYBÓR WŁÓKIEN
I STRATEGII ZBROJENIA
W ramach druku 3D materiałów kompozytowych stosuje się różne rodzaje zbrojenia, dobrane pod kątem żądanych właściwości produktu. Czołowi producenci urządzeń do druku
przestrzennego kompozytów mają w ofercie
rozwiązania wykorzystujące m.in. włókna węglowe, szklane, aramidowe (np. Kevlar) i ceramiczne, które w połączeniu z materiałem
osnowy, takim jak nylon czy PEEK, pozwalają
uzyskać produkty o preferowanej charakterystyce termicznej, elektrostatycznej, chemicznej i mechanicznej. Poszczególne rodzaje
zbrojeń są oferowane w postaci włókien ciągłych i ciętych. Zbrojenie włóknami ciągłymi
jest wytrzymalsze, ale wiąże się z większymi
kosztami technologicznymi i materiałowymi.
W sytuacji, w której to właśnie cena staje się
istotnym kryterium doboru technologii, jako
ekonomiczna alternatywa dla różnych włókien przemysłowych mogą posłużyć włókna
naturalne, pozyskiwane np. ze źródeł roślinnych, takich jak juta czy len.
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artykuł dostępny w wydaniu płatnym

Projekt wspornika lotniczego fotela pasażerskiego przygotowany do druku w programie Aura.
Kolorem niebieskim zaznaczono rozmieszczenie zbrojenia włóknem węglowym; pomarańczowym
komórkowe wypełnienie tworzywem sztucznym; żółtym – ścianki zewnętrzne. Fot. Anisoprint

Jako że w większości dostępnych na rynku
rozwiązań w zakresie druku 3D materiałów
kompozytowych efektorem odpowiedzialnym
za rozmieszczenie zbrojenia jest dysza drukarki,
układ włókien stanowi pochodną ścieżki ruchu
głowicy. Zbrojenie układa się więc równolegle
do kierunku druku. Przy czym istnieje zależność
między orientacją włókien a właściwościami elementu. Przykładowo, dla elementu kompozytowego zbrojonego włóknami ciętymi, obserwujemy 44% różnicę w zakresie wytrzymałości na
rozciąganie między próbkami o włóknach ułożonych prostopadle i poprzecznie w stosunku
do działającej siły. W przypadku modułu Younga różnica wynosi 42%, w obu przypadkach na
korzyść równoległego układu włókien.
Projektowanie elementów przeznaczonych do
druku 3D z materiałów kompozytowych nie
ogranicza się więc do zdefiniowania geometrii
danego produktu, musi bowiem uwzględnić
anizotropiczny charakter kompozytów i wymaga wyboru właściwej strategii zbrojenia pod
kątem żądanych charakterystyk docelowego
wyrobu. Jest to szczególnie istotne podczas

przygotowania do druku wyrobów zbrojonych
włóknami ciągłymi, układanymi w większości
urządzeń przez osobną głowicę. W tym zadaniu

Kompozytowy wspornik lotniczego fotela
pasażerskiego, o masie 250 g, wydrukowany w 3D,
z powodzeniem może zastąpić ważący 400 g
oryginalny wspornik aluminiowy.
Fot. Anisoprint
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Narzędzia symulacyjne
ANSYS

w procesie rozwoju systemów bateryjnych
Sektor związany z szeroko pojętą elektryfikacją jest obecnie jednym z najszybciej
rozwijających się obszarów technologicznych. Baterie litowo-jonowe, których
użycie jeszcze kilka lat temu było zarezerwowane dla lekkich przenośnych
urządzeń, dzięki połączeniu w pakiety zawierające nawet tysiące ogniw tworzą
akumulatory trakcyjne samochodów elektrycznych czy hybrydowych kolejowych
zespołów napędowych. Wykorzystanie narzędzi symulacyjnych znacznie usprawnia
projektowanie tak złożonych systemów i jednocześnie pozwala na zwiększenie ich
niezawodności.

Jakub Sawulski
INŻYNIERIA SYSTEMOWA
OPARTA NA MODELU
W wielu przypadkach nazwa ANSYS kojarzona jest głównie z oprogramowaniem Mechanical, Fluent czy Maxwell. Programy te
wykorzystując
zaawansowane
algorytmy

numeryczne oraz modele fizyczne pozwalają na symulację szerokiego spektrum zjawisk
związanych z mechaniką ośrodków ciągłych
czy z elektromagnetyzmem. W praktyce inżynierskiej najczęściej jednak uzyskiwane w ten
sposób rozwiązania są tylko częścią składową

Rys. 1 Pokrycie cyklu V narzędziami symulacyjnymi ANSYS
34
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Rys. 2 System bateryjny analizowany w SCADE Architect

złożonego procesu projektowania. Zestaw ściśle współpracujących ze sobą specjalizowanych narzędzi umożliwia jego uporządkowanie i optymalizację.
Standardowym modelem rozwoju systemu
jest cykl V (Rys. 1). Zakłada on definicję zestawu wymagań stawianych przed systemem
z rosnącym poziomem szczegółowości (lewe
ramię), ich realizację przez poszczególne
komponenty (wierzchołek) oraz testowanie
spełnienia poszczególnych wymagań (prawe
ramię). Narzędzia ANSYSa wspierają inżynierów na każdym z tych poziomów. Są to kolejno:
• definicja architektury systemu,
• analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego,
• projektowanie komponentów systemu,
• tworzenie oprogramowania wbudowanego,
• analiza kompletnego systemu.

ARCHITEKTURA SYSTEMU
Jednym z pierwszych etapów projektowania
systemu bateryjnego jest definicja jego architektury. W zależności od stawianych celów
może mieć ona różny stopień skomplikowania. W wypadku prostego zasilacza awaryjnego opartego o akumulator ołowiowy będzie
to tylko kilka komponentów przełączających
pomiędzy procesem ładowania i rozładowywania, w zależności od obecności zasilania

sieciowego. Gdy jednak wziąć pod uwagę system zawierający kilkaset litowych ogniw, np.
typu 18650, stopień komplikacji gwałtownie
rośnie. Akumulatory litowe potrzebują komponentu, który będzie monitorować ich stan.
W procesie ładowania i rozładowywania należy rozważyć balansowanie, które pozwoli
na utrzymanie równomiernego obciążenia
ogniw, których charakterystyki mogą się znacząco różnić. W wielu wypadkach konieczne
będzie również monitorowanie temperatur
i zastosowanie układu chłodzenia wymuszonego.
Na etapie analizy podziału zadań i wymagań konieczne jest uwzględnienie wszystkich
zależności pomiędzy komponentami. Analiza
współdziałania w ANSYS SCADE Architect,
wykorzystującym formalny język opisu systemów SysML, przeprowadzona już na tym
etapie, pozwala na wykrycie potencjalnych
problemów, które miałyby szansę ujawnić się
dopiero po wykonaniu fizycznego prototypu
urządzenia (Rys. 2).

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA
FUNKCJONALNEGO
W kontekście systemu złożonego ze znacznej
liczby komponentów priorytetowym zagadnieniem staje się zapewnienie odpowiedniego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa. Odkrycie
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Rys. 3 Analiza efektów potencjalnych uszkodzeń w medini Analyze

„wąskich gardeł”, których nieprawidłowe funkcjonowanie skutecznie uniemożliwi prawidłowe
działanie pozostałym komponentom, daje możliwość wprowadzenia na przykład elementów
redundantnych lub też wymaga dostatecznie dużego poziomu niezawodności pojedynczego komponentu. Z kolei ustalenie niepotrzebnie zdwojonych podsystemów pozwoli na ich eliminację
i znaczną redukcję kosztów produkcji urządzenia.

Wykonanie takich analiz często nie jest już
tylko dobrą praktyką tworzenia niezawodnego systemu, ale wymaganiem stawianym przez
normy takie jak ISO26262 czy EN50128. Narzędziem umożliwiającym rozwiązywaniem
takich zagadnień jest ANSYS medini Analyze (Rys. 3). Pozwala ono między innymi na
przeprowadzanie analiz typu HARA, FMEA
czy FTA.

Rys. 4 Podgląd pola temperatur w modelu zredukowanym: ANSYS Workbench. Po zmianie wartości
parametru wejściowego rozkład pola jest aktualizowany w czasie rzeczywistym.
36
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Rys. 5 Model oprogramowania sterującego modułem bateryjnym: SCADE Suite. Na jego podstawie
generowany jest bezpieczny kod źródłowy oprogramowania wbudowanego.

PROJEKTOWANIE KOMPONENTÓW
W standardowym podejściu do symulacji numerycznej próba wykonania kompletnego modelu
złożonego systemu może być skazana na niepowodzenie. Różnica pomiędzy fizycznymi rozmiarami
komponentów powodowałaby konieczność budowy skomplikowanej siatki numerycznej o dużych
rozmiarach. Czy więc klasyczna symulacja numeryczna odejdzie w niesławie?
Solwery numeryczne dają inżynierom jednak
możliwość dokładnej weryfikacji sposobu działania pojedynczych komponentów, które są podstawą działania systemu. Zakładając, że element
systemu pracuje w pewnym obszarze zmienności parametrów, wykonanie ograniczonej liczby
pełnych symulacji fizycznych w określonych
punktach pozwala inteligentnie interpolować
rozwiązanie na cały obszar dowolnej kombinacji
parametrów. Tworzymy w ten sposób model zredukowany (ROM). Obraz pola temperatur czy

naprężeń, przy pomocy modelu zredukowanego
jest uzyskiwany w czasie rzeczywistym (Rys. 4).
To znaczne przyspieszenie procesu analizy projektu wobec dni czy godzin poświęconych na
ponowne przeliczenie modelu pełnego w dodatkowym punkcie, który na etapie dalszych analiz
może okazać się koniecznym do ponownego rozważenia.
Technologia modeli zredukowanych, intensywnie rozwijana przez ANSYSa, umożliwia
więc pewien rodzaj „kompresji” wiedzy płynącej
z rozwiązania uzyskanego z solwera przepływowego czy mechanicznego i znaczącą redukcję czasu określania rozwiązania w dowolnym
punkcie obszaru. W ten sposób, np. dokładny
model elektrochemiczny pojedynczego ogniwa
może być wykorzystany do stworzenia modelu
zredukowanego i przeprowadzenia symulacji całego pakietu bateryjnego razem z jego systemem
zarządzania.
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Rys. 6 Model systemu bateryjnego: ANSYS Twin Builder
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OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE

ANALIZA SYSTEMOWA

Dowolne współczesne urządzenie najczęściej
wyposażone jest choćby w mały mikrokontroler
lub inne podukłady elektroniczne. W przypadku systemu bateryjnego jest to urządzenie monitorujące i zarządzające pracą baterii (BMS).
Koniecznością staje się więc opracowanie
oprogramowania sterującego. Klasycznie, to
zadanie wymaga połączenia przynajmniej
dwóch kompetencji: tworzenia kodu oprogramowania i definicji wymagań dla programu sterującego. W punkcie styku tych dwóch
obszarów może dochodzić do brzemiennych
w skutkach pomyłek.
Przy wykorzystaniu podejścia wykorzystującego tworzenie oprogramowania bazującego na
jego modelu (MBSE), ryzyko to można w pełni
wyeliminować. Definiując strukturę i funkcjonalność oprogramowania przy pomocy narzędzia SCADE Suite (Rys. 5), kod oprogramowania wbudowanego może być wygenerowany
w sposób automatyczny, z gwarancją bezbłędności – pozwala to zmniejszyć koszty związane
z jego certyfikacją.

Mając przygotowane uprzednio modele poszczególnych komponentów, czy to związanych z oprogramowaniem, elementem przepływowym, mechanicznym czy elektronicznym, ostatnim krokiem jest
wirtualna integracja systemu. Modelowanie kompletnego systemu pozwala na identyfikację współzależności pojawiających się pomiędzy jego elementami.
Dodatkowo, wykorzystując globalny model systemowy możemy przeprowadzić jego optymalizację.
Jest to zagadnienie o tyle nieoczywiste, że lokalne
optimum jakości działania dla każdego z pojedynczych komponentów nie gwarantuje w żaden sposób
optymalnej pracy systemu bateryjnego jako całości.
Narzędziem, które pozwala na tego typu analizy jest ANSYS Twin Builder, który zamyka cykl
rozwoju urządzenia w cyklu V (Rys. 6). Otwarta
architektura pozwala na zestawianie modelu symulacyjnego z podmodeli, które mogą pochodzić
z bibliotek komponentów systemowych, dowolnego narzędzia z portfolio ANSYS, uniwersalnych formatów wymiany modeli symulacyjnych
(FMU), czy nawet danych eksperymentalnych.
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Rys. 7 Przebiegi temperatur i napięć poszczególnych ogniw w symulacji procesu ładowania pakietu

ZAKOŃCZENIE
Akio Toyoda, CEO i prezydent koncernu Toyota,
największego producenta samochodów na świecie
szacuje, że pełen proces opracowania i walidacji nowego, autonomicznego modelu pojazdu elektrycznego wymaga przejechania około 14 miliardów kilometrów. Wydaje się, że jest to zadanie właściwie
niemożliwe. Nie rozróżnia on jednak kilometrów
„rzeczywistych” od „wirtualnych”, pokonywanych
w środowisku symulacyjnym. Biorąc jednak pod
uwagę, że przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej
dzisiejszych komputerów można symulować godzinę jazdy w przeciągu kilku minut, osiągnięcie

takiego przebiegu może być zadaniem znacznie
prostszym niż mogłoby się wydawać.
Jakub Sawulski
Application Engineer
Symkom – Ansys Channel Partner
Dla czytelników magazynu przygotowane zostały dodatkowe materiały związane z tematem
artykułu.
Dostępne są na stronie: www.symkom.pl/bms
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NISZCZENIE FAKTUR

na wypraskach polimerowych
Na rynku komponentów z polimerów zauważa się wzrost wymagań dla wyprasek,
których powierzchnie mają faktury i są pierwszoplanowe. Powierzchnie
fakturowane potrafią ukryć defekty typu zapady czy linie płynięcia, pod warunkiem,
że geometria wypraski i budowa formy uwzględnia typ i wysokość faktury.
Jednak powierzchnie takie wymagają większych pochyleń technologicznych niż
polerowane powierzchnie formujące. Pochylenia technologiczne zależeć będą od
wysokości chropowatości i umiejscowienia obszarów z fakturą. Jeśli pochylenia nie
są dostatecznie duże, a forma nie jest wystarczająco sztywna, wtedy powierzchnia
fakturowana wypraski może ulec uszkodzeniu przy otwieraniu formy. Dokładność,
z jaką powierzchnia fakturowana jest odtwarzana przy wtrysku zależy od samego
tworzywa, jego lepkości, szybkości stygnięcia i warunków samego procesu jak:
prędkość i temperatura wtrysku oraz ciśnienie docisku.

Jerzy Dziewulski

W

zasadzie wszystkie powierzchnie trzech przykładowych materiałów) powinna zouwalniane w kierunku otwierania stać ustalona jako funkcja wysokości chropowatoformy muszą mieć odpowiednie ści.
minimalne pochylenia. Kominimalna wartość
nieczne pochylenia technoloWzorzec
pochylenia x
Ra
μm
Rz
μm
giczne stanowią wciąż trudny Charmy
PA
PC
ABS
do zdefiniowania problem.
Ogólnie można przyjąć, 12
0,40
1,5
0,5
1,0
0,5
w przypadku polerowanych
15
0,56
2,4
0,5
1,0
0,5
powierzchni
formujących,
18
0,80
3,3
0,5
1,0
0,5
następujące ich wielkości:
• dla niewypełnionych tworzyw termoplastycznych minimalne pochylenie technologiczne równe 0,5°,
• dla materiałów wypełnionych (włókno i/lub wypełniacze mineralne) pochylenie technologiczne powinno
wynieść co najmniej 0,75°.
Natomiast w przypadku
stosowania faktury minimalna wartość pochylenia x° (dla
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artykuł dostępny w wydaniu płatnym

Rys. 1

Wartości znajdujące się w tabeli 1 dotyczą faktur elektrodrążonych lub zaokrąglonej faktury
otrzymanej po trawieniu, dla grubości ścianki
wypraski 2 mm. Dla tworzyw termoplastycznych wzmocnionych włóknem szklanym pochylenia technologiczne powinny być o jeden stopień wyższe.
Czytelnika zainteresowanego tym tematem
odsyłam do źródła, do opracowania Dietera
Schaufa z firmy Bayer – ATI 584, do znalezienia
w internecie. Autor wyczerpująco opisał typy
faktur, technologie ich wytwarzania, zalecenia
do konstrukcji wyprasek i form.

W niniejszym artykule chcemy omówić dwa
przypadki, które są stosunkowo proste, a spowodowały problemy trudne do usunięcia. Są to obudowy na moduły elektroniczne.
Przykład 1 – wypraska z ABS produkowana na
formie 1 gniazdowej gorącokanałowej (Rys. 1).
Na rysunku widać zacieranie faktury występujące na pobocznicy wypraski, na wysokości ok.
12 mm od krawędzi.
Od razu dało się zauważyć że niszczenie faktury
następuje na pocienionym obrzeżu gdzie grubość
ściany wynosi ~2,2 mm (Rys. 2). Na pozostałym
fragmencie ściany grubość wynosi 3 mm.

Rys. 2
Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | kwiecień-maj 2020
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Spawanie konstrukcji
metalowych:

przygotowanie, montaż, kontrola procesu
Przed montażem konstrukcji kontroluje się atesty materiałowe elementów,
z których będzie ona wykonana. Po nadaniu numeru elementu atesty podłącza się
do dokumentacji montowanego elementu. Materiały, które później będą spawane,
łączy się za pomocą odpowiednich zacisków oraz urządzeń i kształtuje, nadając
złączu odpowiednią geometrię i obrabiając rowek. Przygotowania kończą się
wykonaniem spoin sczepnych. Odbiór sczepionej konstrukcji po kontroli wpisuje
się do dziennika spawania. W artykule omówimy najważniejsze punkty tego
procesu przed spawaniem.

Ryszard Jastrzębski, Elżbieta Pawlik Pituła,
Grzegorz Pawlik, Sławomir Kwiecień
FAZOWANIE I CIĘCIE
Powszechnie stosuje się cięcie i fazowanie termiczne. W polskich stoczniach cięcie gazowe zastępowano cięciem plazmowym, a w Japonii cięcie plazmowe zastępowano cięciem laserowym. Po cięciu
gazowym obowiązkowo stosuje się szlifowanie,
a na mostach powierzchnie szlifowane sprawdza
się magnetycznie, na obecność pęknięć. Po cięciu
laserowym powierzchnia wydaje się tak czysta,
że nikt nie myśli o szlifowaniu i to błąd, bo na
powierzchni cięcia tworzą się azotki, które mogą

powodować pękanie. Stale energetyczne i stopy
aluminium wymagają fazowania mechanicznego
obróbką skrawaniem, frezem lub fazowarką. Aluminium fazuje się narzędziami do obróbki skrawaniem drewna. Zamiast chłodziwa używa się folii,
którą są oklejane blachy ze stopów aluminium.

OCZYSZCZANIE ROWKA
Powierzchnie spawania – części, które będą topione, a zwłaszcza ich sąsiedztwo – i szczelinę, oczyszczamy z wody, oleju, rdzy, zanieczyszczeń i innych

Rys. 1 Obszary, na które należy zwrócić uwagę przy czyszczeniu miejsca układania złącza
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substancji niepożądanych, aby uniemożliwić powstawanie pęcherzy, które są przyczyną pęknięć.
Należy pamiętać o tym, że w trakcie procesu
produkcji, w celu zabezpieczenia przed korozją, na materiał stalowy nakłada się substancje
zabezpieczające przed rdzą, które – jeżeli ich
się potem nie usunie – mogą wpłynąć na spawalność. Zazwyczaj powłoka czasowej ochrony,
o grubości poniżej 20 mikrometrów, wystarcza
do zabezpieczenia materiału przed porami. Nie
jest prawdą rozpowszechnione mniemanie, że im
grubsza powłoka czasowej ochrony tym lepiej.
Gdy powłoka jest bardzo gruba to przy bardzo
szybkim spawaniu powstają pory w spoinach
pachwinowych. Dlatego należy oczyścić powierzchnię przed wykonaniem spoin sczepnych.
W przypadku spoiny doczołowej po wykonaniu
spoin tymczasowych oczyszcza się powierzchnię rowka i jej sąsiedztwo, przy pomocy szczotki
drucianej lub płomienia gazowego.
W zależności od rodzaju występującej korozji
czasem potrzebne jest wyszlifowanie czy wyżłobienie elementów. Jeżeli spawa się (np. w czasie
remontu) stare konstrukcje z nowymi, to korozję trzeba traktować jako izolację termiczną i aby
przy wykonywaniu przetopu obydwie krawędzie
topiły się jednakowo (aby nie było przyklejeń),
starą blachę trzeba oczyścić z korozji szlifierką
palcową na szerokości 40 mm od zewnątrz i od
środka.
Po fazowaniu pokrywa się powierzchnię rowka substancją zabezpieczającą przed korozją, ale
że może ona wpływać negatywnie na spawalność
(w zależności od parametrów i metody produkcji)
to pożądane jest jej użytkowanie i nadzór w oparciu o badania i eksperymenty. W energetyce czyszczoną powierzchnię pokrywa się wazeliną, a tuż
przed spawaniem usuwa się ją przez podgrzanie
palnikiem.
W przypadku czyszczenia szczotką drucianą
stali nierdzewnych oraz stopów tytanu, należy używać materiałów czy szczotek o takich
samych właściwościach jak czyszczony materiał. Kontakt stali nierdzewnej ze szczotką
czarną lub nawet rękawicami czy ubraniem,
które miały kontakt ze stalą czarną lub korundem do piaskowania stali czarnej, powoduje

korozję. Stale nierdzewne piaskujemy kulkami
szklanymi.
Do czyszczenia konstrukcji aluminiowych stosuje się szczotki druciane mosiężne.
Wiele firm w celu unikania czyszczenia stosuje śrutowanie blach i profili wchodzących na halę
w przelotowych śrutownicach. Na rysunku 1 pokazano obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy czyszczeniu miejsca układania
złącza. Zamiast podpawki przetopu złącza teowego (jak robią to niefachowe firmy) lepiej jest wykonać z drugiej strony pachwinę i po wyżłobieniu
pachwiny od strony przetopu ułożyć spoinę doczołową złącza teowego. Jeżeli nie ma dojścia do
wykonania pachwiny (np. przy złączach rurowych
platform wiertniczych) należy przetopy wykonać
do wcześniej ułożonej napoiny. Unikamy wtedy
karbu.

URZĄDZENIA I POZYCJA SPAWANIA
Dla jakości złącza oraz efektywności produkcji najlepsza jest pozycja spawania podolna.
Poprzez odpowiednią kolejność montażu oraz
zastosowanie właściwych urządzeń i uchwytów
powinno doprowadzić się do tego, żeby zawsze spawać w pozycji podolnej; przy wykorzystaniu robota
używa się pozycjonera, aby jak najbardziej zwiększyć ilość spoin wykonanych w pozycji podolnej,
a tym samym podnieść jakość złączy i wydajność
produkcji.
Wyróżniamy następujące cele zastosowania
przyrządów:
• podwyższenie do maksimum spawania w pozycji
podolnej,
• ograniczenie odkształceń w wyniku spawania,
• podwyższenie precyzji wykonania poprzez nałożenie odpowiednich odkształceń przeciwnych
w przypadku produkcji masowej,
• podwyższenie wydajności poprzez automatyzację, uproszczenie montażu czy składania konstrukcji.
Na rysunku 2 pokazano typowe przyrządy do
montażu. W polskich Mostostalach dwuteowniki
montowało się w przyrządach półkami w pionie
przy pomocy obejm i klinów, a w amatorskich wytwórniach – środnikami w pionie, a półkami w poziomie (tak jak na budowie). Problem był zawsze
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Rys. 2 Przyrządy do ustawiania montowanych elementów spawanych

z prostowaniem ciętych gazowo blachownic bez
odpowiednich walcarek prostujących.

MONTAŻ ORAZ SPOINY SCZEPNE
Ogólna zasada mówi, że długość spoin sczepnych
powinna wynosić trzy grubości blachy, a odległość
między sczepami 20-30 grubości dla stali czarnych
i 10-15 grubości dla białych stali austenitycznych.
Zazwyczaj spawacze nie stosowali się do wytycznych
technologii i mieli problemy z odkształceniami.
Przy montażu materiałów, w trakcie wykonywania
spoin głównych należy trzymać materiał oraz rowek
w tej samej pozycji, za pomocą spoin sczepnych (tymczasowych) oraz za pomocą uchwytów montażowych.
Spoiny sczepne nie zapobiegają powstawaniu odkształceń kątowych w złączach doczołowych oraz pęknięciom w złączach pachwinowych, dlatego stosuje się
klamry lub urządzenia korygujące przedstawione na rysunku 2a i 5. Ponadto w celu skorygowania przestawień
krawędzi podczas wykonywania spoin sczepnych stosuje się przedstawione na rysunku 2c przyrządy centrujące i korygujące przestawienie. Dornik przedstawiony
na rysunku 2b jest uzywany do ustawienia szerokości
szczeliny. Aby nie trzeba było wykonywać spoin sczepnych, zwłaszcza na rurach i profilach zamkniętych, stosuje się sczepianie spoinami pachwinowymi na okrągłych kołkach umieszczonych w rowku spoiny. Kołki
muszą być usuwane przez spawaczy w trakcie spawania.
Spoiny sczepne, a zwłaszcza kołki, zapobiegają odkształceniom i zmniejszaniu szczeliny. Jeżeli szczelina
jest mniejsza od średnicy drutu, to nie da się wykonać
przetopu. Aby zapobiec pękaniu spoin sczepnych należy ustawić odpowiednią szczelinę oraz grubość ściegu,
w celu zapobiegania pęknięciom oraz utwardzaniu stali
o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie przy dużej szybkości spawania.
Bardzo istotne jest, aby spoina sczepna miała takie
własności jak spoina właściwa, i trzeba na to zwracać
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szczególną uwagę. Pożądane jest, aby spoiny sczepne wykonywała ta sama osoba co spoiny właściwe.
Spoina sczepna nie usunięta przez żłobienie nie ma
takiego samego stopnia niezawodności jak spoina
właściwa i dlatego należy – podobnie jak w przypadku topienia spoin właściwych (Rys. 3) – użyć elektrod
zasadowych niskowodorowych.
Aby nie doszło do zahartowania stosuje się spoiny
sczepne o najmniejszej długości ściegów 40-50 mm.
W przypadku stali dźwigowych S960 spoiny sczepne o długości 100 mm powinny być dwuwarstwowe.
Na przetop w tych stalach stosujemy słabsze stopiwo
G4Si1, czyli odpowiednie do stali S355.
W przypadku bardzo grubych i sztywnych elementów (np. przy remoncie pancerza wielkiego pieca)
wykonujemy trzywarstwowe spoiny sczepne metodą
kaskadową (Rys. 3), tak aby poszczególne ściegi o długości 50 mm nie dopuszczały do obniżenia temperatury poniżej temperatury hartowania 800 °C i aby jeden
ścieg obrabiał cieplnie poprzedni ścieg. Tak wykonany
przetop nie ma mikropęknięć bo stygnie i hartuje się
w znacznie mniejszym stopniu, gdyż materiał został nagrzany i przetop trzywarstwowy ma znacznie większą
objętość i mniejsze odkształcenie względne. Zamiast
tej metody można też wykonać przetop drutem proszkowym na podkładce ceramicznej. Dwa razy większy
prąd i trzy razy większa szybkość topienia drutu proszkowego niż elektrody otulonej daje duży przekrój przetopu i nie powoduje powstawania mikropęknięć. W stalach takich jak stale o podwyższonej wytrzymałości na
rozciąganie, podczas wykonywania spoin właściwych
może zajść potrzeba podgrzewania przy wykonywaniu
spoin sczepnych. Temperatura podgrzewania może być
wyższa od temperatury podgrzewania spoiny właściwej
od 30 do 50 oC.
W przypadku gdy wrażliwość spoiny sczepnej
jest duża albo gdy w celu utrzymania precyzji montażu lub warunków produkcji chcemy obniżyć
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temperaturę podgrzewania, dobrą metodą jest spawanie łukowe w osłonie gazów lub wykorzystanie
materiałów do spawania miękkiego np. G4Si1.
Są możliwe następujące warianty postępowania ze
spoinami sczepnymi:
a) usunięcie przedniej części (wejścia) spoiny właściwej,
w zależności od przebiegu spoiny,
b) usunięcie spoiny sczepnej poprzez wyżłobienie,
przed ułożeniem górnej lub dolnej spoiny.
W pierwszym przypadku (a) bardzo wydajne jest wykorzystanie spawania łukowego w osłonie CO2 z użyciem drutu proszkowego metalicznego lub spawania
MAG drutem litym, ponieważ ilość wodoru jest w tych
przypadkach bardzo mała.
W przypadku drugim (b) do wykonania spoin sczepnych wykorzystuje się materiał o takich samych własnościach jak spoina właściwa ale dobrym rozwiązaniem
jest zastosowanie miękkiego materiału o mniejszej
twardości i większej plastyczności niż spoina właściwa.
Jednakże w tym przypadku konieczne są odpowiednie
badania przedwykonawcze oraz dopuszczenie, przez
odpowiednie organy, instytucje czy kontrolerów.
W przypadku spawania spoin sczepnych metodą
TIG można ich nie usuwać, pod warunkiem, że po
obu stronach jednowarstwowej spoiny sczepnej jest
wykonane oczko.
Na krańcach spoiny doczołowej przymocowuje się
płyty wybiegowe. Jeżeli się tego nie zrobi metal spoiny
może wyciec i będzie to problemem dla formowania
odpowiedniego kształtu. Płyty wybiegowe montuje się
również w celu zapobiegania wad spawalniczych takich
jak pęcherze kuliste oraz niedostateczne wtopienie.

Zamiast mocowania płyt wybiegowych można również
zaprojektować czy zastosować większą długość materiału i potem odciąć.
W zależności od warunków projektu można zostawić
te płyty wybiegowe ale zazwyczaj się je odcina po spawaniu. Podczas odcinania należy zwrócić uwagę na to,
aby w tej części nie powstały karby.
Własności płyty wybiegowej powinny być takie same
jak materiału rodzimego, choć ostatnio wykorzystuje
się również materiały nieprzetapialne (ceramiczne lub
proszkowe).

KORYGOWANIE I PRECYZYJNE
WYKONANIE ZŁĄCZA
Jeżeli rowek lub spoina tymczasowa są nieprecyzyjnie wykonane to wzrastają: koszt produkcji, prawdopodobieństwo powstania wad, spowodowane długim
czasem spawania (np. niedostateczne wtopienie),
zwiększa się ilość odkształceń, a także spawanie ma
zły wpływ na wymiary produktu. I to jeszcze nie
wszystko, bowiem pozostają również odkształcenia
względne, które wymagają korygowania odkształceń lub poprawiania spawania w ogóle, co znacznie
zwiększa koszty spawania oraz obniża jakość produktów. Utrzymanie precyzji wykonania złącza jest
podstawową zasadą i zależy od tego, w jakim celu
ma być eksploatowana dana konstrukcja, co jest
uwzględnione w dokumentacji prac.
Rysunek 3 przedstawia elementy, które decydują
o precyzji wykonania rowka spoiny doczołowej: kąt
rowka, wymiary progu, głębokość szczeliny, szerokość
szczeliny oraz przedstawienie krawędzi.

Rys. 3 Postępowanie ze spoinami sczepnymi
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bardzo ważne jest
ustalenie
dolnej
granicy tej szerokości.
Ta
minimalna
wartość różni się
w zależności od
metody spawania,
średnicy
drutu,
pozycji spawania,
geometrii rowka
oraz parametrów
spawania, dlatego należy ją ustalać każdorazowo
w oparciu o normy czy standardy.
Z drugiej strony,
Rys. 4 Badanie poprawności przygotowania rowka (a) i przygotowanie
jeżeli szczelina jest
krawędzi przy spawaniu z szeroką szczeliną (b, c)
za duża, to należy
Wlicza się w to rozkład kątów prostych i od- to skorygować przez zastosowanie innych makształceń kątowych wzdłuż linii złącza.
teriałów. Jednakże, jak pokazano na rysunku 4,
Najważniejszymi elementami przy kontroli geo- w zależności od wielkości dopuszczalnej szczemetrii złącza są przestawienie krawędzi oraz szero- liny stosuje się tymczasowe podkładki i napakość szczeliny. Przestawienie krawędzi powoduje wanie. W przypadku zastosowania podkładki
obniżenie odporności na zmęczenie; w przypadku należy odpowiednio zmontować złącze. Jeżeli
złącza doczołowego wynosi 15% grubości blachy jako metal podkładki zastosujemy miedź, to po
(max. 3 mm), a w przypadku złącza dwuteowego stopieniu łukiem wchodzi ona do metalu spoiny
czy krzyżowego 1/3 grubości pionowej blachy.
i staje się przyczyną powstawania pęknięć, dlaZbyt mała szerokość szczeliny, zwłaszcza przy tego należy zwracać uwagę na odpowiedni dobór
spawaniu jednostronnym lub z podkładką, jest złącza podkładki i parametrów spawania.
przyczyną niedostatecznego przetopu i dlatego
Do spawania stopów aluminium, aby zapobiec

Rys. 5 Uchwyty do zapobiegania odkształceniom spawalniczym
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Rys. 6 Metody usuwania fragmentu spoiny

powstawaniu pęcherzy na skutek zbyt szybkiego
chłodzenia i braku możliwości wyprowadzenia gazów z jeziorka spawalniczego, stosuje się podkładki ze stali nierdzewnej, o mniejszej przewodności
cieplnej.
Jeżeli na powierzchni spawanej podkładki pojawi się zgorzelina, rdza lub olej, to wodór wniknie
pomiędzy materiał rodzimy a podkładkę i będzie
to przyczyną łatwego powstawania pęcherzy kulistych w metalu spoiny. W zależności od przypadku
pojawiają się również pęknięcia zimne; należy je
wszystkie usunąć, jeszcze raz oczyścić rowek oraz
zamontować i zespawać złącze.

SPAWANIE I USUWANIE
ELEMENTÓW TYMCZASOWYCH
W celu skonstruowania rusztowania oraz do transportu montażu i instalowania przyrządów badawczych, przyspawuje się różne rodzaje elementów
tymczasowych, takich jak oprzyrządowanie czy
klamry. To oprzyrządowanie musi mieć odpowiednią wytrzymałość ale również potrzebny jest odpowiedni dobór parametrów spawania, materiałów
dodatkowych i metod spawania, aby nie wywarło
ono szkodliwego wpływu na materiał rodzimy.
W przypadku spawania stali niskostopowych
oraz grubych stali o podwyższonej wytrzymałości
na rozciąganie, energia liniowa jest niska i dlatego
powstają pęknięcia spowodowane utwardzaniem
materiału rodzimego. Aby tego uniknąć należy podwyższyć temperaturę podgrzewania oraz
odpowiednio dobrać elektrodę otuloną. Spoiny
klamer do montowania elementów dźwigowych wg

zaleceń starej technologii Stoczni Gdańskiej muszą
być wykonane z pełnym przetopem i elektrodą zasadową, a nie skłonną do przyklejeń metodą MAG.
Należy również dopilnować, aby w materiale rodzimym nie powstały podtopienia oraz „uderzenia
łuku”. Po skończeniu spawania najczęściej te tymczasowe elementy usuwa się i należy dopilnować
aby przy okazji nie uszkodzić materiału rodzimego (Rys. 6). Po odcięciu tymczasowych elementów
materiał rodzimy wygładza się.
W konstrukcjach ze stali o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie po pracach wykończeniowych konieczna jest kontrola magnetyczno-proszkowa, a w w przypadku aluminium i stali
nierdzewnej – kontrola penetracyjna (MT/PT).
Ryszard Jastrzębski, SKM Sp. z o.o.
Elżbieta Pawlik Pituła
Grzegorz Pawlik, Spaw-Projekt
Sławomir Kwiecień, Hal-Mont

Literatura:
[1] Japan Welding Society: Metody spawania oraz urządzenia spawalnicze, Wydawnictwo
Sanpō, 2008
[2] Jacek Słania: Plany spawania, Agencja Wydawnicza SIMP
[3] Japan Welding Society: Metalurgia spawania, Wydawnictwo Sanpō, 1978
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Globalna deformacja
modelu powierzchniowego
Prawa zmienności można w systemie CATIA zdefiniować analitycznie lub
geometrycznie. Po co? Po to, aby łatwiej kontrolować zmienność kształtu
projektowanego wyrobu za pomocą funkcji wyznaczającej wartość wybranego
parametru (na przykład długość, odległość, promień czy kąt). Tym razem
proponuję przyjrzeć się bliżej geometrycznym prawom zmienności, zdefiniowanym
i zastosowanym dla powierzchni.

Andrzej Wełyczko

P

rawo zmienności (polecenie Law zdefiniowane dla krzywych Reference i Definition
na rysunku 1A) jest najczęściej stosowane
łącznie z poleceniem Parallel Curve, którego rezultat jest krzywą „równoległą” do zadanej krzywej na
zadanej powierzchni. Nazwa tego polecenia sugeruje, że rezultat wykonania tego polecenia jest zawsze krzywą równoodległą od wskazanej krzywej.
Tymczasem, jeśli zastosujemy prawo zmienności
dla parametru Offset tego polecenia, to rezultat nie
jest równoległy, bo odległość punktów obu krzywych o takiej samej współrzędnej u jest określona
przez zdefiniowane wcześniej prawo zmienności,
czyli funkcję jednej zmiennej f[u]. I tu pojawia się
pytanie: czy w systemie CATIA można zdefiniować „powierzchniowe” prawo zmienności (Rys.

1B), które jako funkcja dwóch zmiennych f[u,v]
będzie kontrolować odległość dowolnego punktu
powierzchni Definition od płaskiej powierzchni
Reference?
Odpowiedź jest pozytywna, ale trzeba jasno
powiedzieć, że w środowisku Generative Shape
Design (GSD) nie ma odpowiednika polecenia
Law dla powierzchni. Odpowiednikiem polecenia Parallel Curve jest polecenie Offset, które dla
wskazanej powierzchni generuje powierzchnię
prawdziwie równoodległą, czyli bez możliwości definiowania zmiennej odległości pomiędzy
tymi powierzchniami. Znacznie więcej w tym
zakresie oferuje licencja Generative Shape Optimizer (GSO), która jest rozszerzeniem funkcjonalności dostępnej z licencją GSD. Słowo Optimizer

Rys. 1
48
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artykuł dostępny w wydaniu płatnym

Rys. 2

w nazwie tej licencji sugeruje jakieś możliwości
optymalizacji, a tymczasem GSO oferuje kilka
poleceń umożliwiających globalną deformację
modelu powierzchniowego: od niezbyt skomplikowanych (Rough Offset lub Variable Offset)
do zaawansowanych (Bump, Wrap Curve, Wrap
Surface oraz Shape Morphing). Każde z tych poleceń realizuje globalną deformację modelu powierzchniowego (nie tylko pojedynczego płata
powierzchni) według określonego algorytmu
i co najważniejsze, z zachowaniem istniejących
warunków ciągłości.
Co łączy geometryczne prawo zmienności z globalną deformacją powierzchni? Powierzchnia Definition (patrz: Rys. 1B) określona jednoznacznie za
pomocą funkcji f[u,v] może być traktowana jako
deformacja płaskiej powierzchni Reference. Spośród poleceń wymienionych wyżej taką deformację realizuje Wrap Surface (Rys. 2), które tworzy
powierzchnię „równoległą” do zadanej (tu: Target

Surface) z uwzględnieniem „powierzchniowego”
prawa zmienności (tu zdefiniowanego za pomocą
dwóch powierzchni: Reference Surface i Element to
deform).
Inaczej mówiąc, powierzchnia wskazana jako
Element to deform jest „dopasowana” do nowego
kontekstu (Rys. 3): zamiast Reference Surface jest
Target Surface. Geometryczne szczegóły takiej deformacji (Wrap type: 3D, Normal lub With direction) pominę, bo nie są one istotne dla rozważanego
tematu. Istotne jest to, że procedura definiowania
powierzchni Element to deform jest realizowana
w kontekście najprostszej z możliwych, bo płaskiej powierzchni Reference Surface. Zastosowanie
globalnej deformacji (polecenie Wrap Surface) pozwala konstruktorowi uniknąć skomplikowanej
procedury definiowania wymaganych szczegółów
konstrukcyjnych w kontekście dowolnej (czyli potencjalnie bardzo skomplikowanej) powierzchni
Target Surface.
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KOMENTARZ GOSPODARCZY

Jak wyjść z koronawirusowego kryzysu?
1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ma iść na specjalne
gwarancje dla banków, by te zapewniły płynność 100 tys. małych i średnich przedsiębiorstw.
Instrument SURE ma na celu ochronę miejsc pracy i pracowników. Instrument ESCALAR
wesprze venture capital i rozwój obiecujących firm. Co więcej, Komisja Europejska wyraziła
ogólną zgodę na to, by państwa członkowskie mogły dotować swoje firmy. Jednym słowem,
eurourzędnicy na każdy problem, także ten koronawirusowy, mają to samo rozwiązanie: nowe
fundusze, dotacje, granty, pożyczki. A z tym wiąże się więcej interwencjonizmu i biurokracji.

Tomasz Cukiernik

P

olitycy unijni chcą powołać specjalny Fundusz
Ożywienia, dzięki któremu gospodarka krajów
Unii Europejskiej ma się odbudować po kryzysie
związanym z ograniczeniami narzuconymi przez władze krajów członkowskich, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Chodzi o gigantyczną kwotę 2 bilionów euro, co jest równowartością czteroletniego PKB
Polski lub 14% PKB Unii Europejskiej. Ma to być unijny
plan Marshalla. Tymczasem jest to o tyle niefortunne
porównanie, że wbrew oficjalnej propagandzie wdrożony w Europie Zachodniej po II wojnie światowej amerykański plan Marshalla niekoniecznie był dobrym rozwiązaniem. Wielka Brytania, która otrzymała najwięcej,
rozwijała się najsłabiej ze wszystkich państw, a Niemcy,
których gospodarka rosła najszybciej, dostały w ramach
planu Marshalla mniej niż połowę kwoty brytyjskiej. Europie Zachodniej nie pomogły amerykańskie dolary (ok.
2-2,5% PKB beneficjentów), tylko odejście od wojennych
regulacji gospodarczych i powojenny zwrot w kierunku
wolnego rynku.
Niestety całkowicie przeciwne podejście mają unijni
politycy. Nie zamierzają wzmacniać gospodarki poprzez
mechanizmy rynkowe. Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za
Europę ery cyfrowej, w rozmowie z „Financial Times”
zaleciła państwom członkowskim nabywanie udziałów
w firmach prywatnych, by w ten sposób chronić je przed
przejęciem ich przez Chiny! Rząd w Berlinie będzie mógł
zablokować przejęcie konkretnej spółki, jeśli transakcja
będzie stanowiła „spodziewane” zagrożenie. Z kolei wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ogłosiła
program blokowania przejęć polskich firm przez kapitał
spoza Europy. UE nie zaprzestała także procedowania
szkodliwego pakietu drogowego, który ma na celu wprowadzenie ograniczeń w ramach unijnego transportu.
Skąd Bruksela weźmie pieniądze na te wszystkie
programy walki z osłabieniem gospodarczym? Pojawił
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się pomysł koronaobligacji, co miało doprowadzić do
uwspólnotowienia długów, ale jak na razie nie zyskał on
uznania. Z kolei premier Mateusz Morawiecki sypie propozycjami fiskalnymi jak z rękawa. Na forum unijnym
zaproponował aż cztery nowe podatki: podatek cyfrowy,
podatek od transakcji finansowych, podatek od śladu
węglowego i podatek od korporacji międzynarodowych.
Doradził także Unii wdrożenie lepszych kontroli fiskalnych, walkę z wyłudzeniami, rajami podatkowymi i kapitałem spekulacyjnym.
Te wszystkie pomysły mogą tylko zaszkodzić i spowolnić odbudowę gospodarki UE po kryzysie koronawirusowym. Efektem będzie radykalny wzrost – już i tak zbyt
dużego – zadłużenia publicznego i jeszcze większe uzależnienie biznesu od państwa. Europie nie jest potrzebna
nacjonalizacja, nowe podatki, nowe rozdawnictwo ani
dodatkowa eurobiurokracja, z jej jeszcze większym wpływem na gospodarkę, a deregulacja i obniżki podatków.
W pierwszej kolejności Unia Europejska powinna zrezygnować z tych swoich działań, które najbardziej szkodzą,
jak absurdalna polityka energetyczno-klimatyczna w postaci Nowego Zielonego Ładu. Dobrym posunięciem byłaby też likwidacja składek członkowskich, z równoczesnym zaprzestaniem wypłacania dotacji do wszystkiego
i dopłat do rolnictwa.
W koronawirusowym kryzysie państwo powinno
przedsiębiorcom nie dawać, a przede wszystkim przestać
zabierać w postaci podatków i różnych składek. Przedsiębiorcy najbardziej potrzebują nie tyle pieniędzy co konkretnego TERMINU, kiedy gospodarka zacznie normalnie działać. Wtedy będą w stanie dostosować się do tego.
Najgorsze dla nich jest niepewność i czekanie. By móc
efektywnie funkcjonować, firmy potrzebują STABILNOŚCI. A z kryzysu możemy wyjść wyłącznie PRACĄ,
a nie dodrukiem pustego pieniądza.
☐
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NOWE PRODUKTY

Nowa linia łap dociskowych do form wtryskowych – HWS 104 Premium firmy Meusburger
– charakteryzuje się solidną i ergonomiczną
konstrukcją. Zapewnia ona proste, szybkie i bezpieczne zamykanie narzędzi podczas przebiegu procesu wtrysku, a tym samym skraca czas
przestojów maszyn.
Wykorzystana w konstrukcji produktu ulepszona cieplnie stal stopowa, ocynkowana na czarno,
zapewnia długą żywotność elementów i optymalną ich ochronę przed korozją.
Dołączony do zestawu płaski element dociskowy wpływa na równomierne rozłożenie nacisku
powierzchniowego podczas zaciskania i jednocześnie chroni przed uszkodzeniem narzędzia lub
przedmiotu obrabianego. Istnieje również możliwość mocowania bez elementu dociskowego.
Dzięki dostępnym opcjonalnie kamieniom teowym, łapy dociskowe można łatwo przekształcić w zaciski do montażu na stołach maszynowych z rowkami teowymi. Rezultatem jest
szeroki zakres zastosowań, obejmujący wiele
różnych obszarów, od obróbki po konstrukcję
oprzyrządowania.
Nowe łapy dociskowe oferowane są w siedmiu
różnych wymiarach. Zakres mocowania obejmuje od m do 165 mm. Siła nacisku wynosi od 22 kN
do 49 kN, w zależności od wielkości łap.

Pneumatyczne siłowniki typu DFPC firmy
FESTO, o działaniu dwustronnym, z tłoczyskiem
wykonanym ze stali nierdzewnej i aluminiowymi
pokrywami, są wytrzymałe i według zapewnień
producenta – niezawodne. Odporne na duże
zmiany temperatury, wstrząsy, zanieczyszczenia
i wilgotność, funkcjonują nawet w bardzo trudnych warunkach, co sprawia, że stanowią właściwe rozwiązanie dla zastosowań w przemyśle
papierniczym, metalowym, górnictwie czy energetyce. Dzięki zastosowaniu amortyzacji na obu
końcach, siłowniki mogą bezpiecznie operować
z dużą prędkością, podczas gdy dostępne opcjonalnie czujniki zapewniają precyzyjną kontrolę
pozycji końcowej.
Rozmiary tłoka: 80, 100, 125 mm, suw:
40...1600 mm.
Siłowniki DFPC są dostępne od ręki w całej gamie specyfikacji standardowych lub na zamówienie w konfiguracji niestandardowej. Sprawdzają się w różnych zastosowaniach w zaworach
procesowych, takich jak zawory zaciskowe, zasuwowe i gilotynowe.
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ANALIZY, SYMULACJE

Analizy dynamiczne
typu shock
w obliczeniach numerycznych

Rosnące możliwości obliczeniowe komputerów pozwalają na przeprowadzanie
coraz to bardziej skomplikowanych obliczeń numerycznych. Powszechnie
wykonuje się między innymi analizy zmęczeniowe konstrukcji (tak naprawdę
w większości przypadków są to proste zadania statyki liniowej z dodatkowymi
obliczeniami statystycznymi). Innymi ciekawymi i relatywnie często wykonywanymi
obliczeniami są nieliniowe zadania statyczne. Do tego typu zadań możemy
zaliczyć wszelkiego rodzaju modele zawierające nieliniowy kontakt pomiędzy
komponentami, nieliniowości wynikające ze zmiany parametrów materiału
w zależności od odkształcenia czy inne nieliniowości geometryczne. Jednak
jednymi z najciekawszych, a zarazem znacznie bardziej wymagających, są
obliczenia dynamiczne.

Maciej Majerczak

O

bliczenia dynamiczne również można
podzielić na przypadki liniowe i nieliniowe. Choć cały otaczający nas świat zachowuje się w sposób nieliniowy, to bardzo często
niektóre zachowania można opisać w uproszczony,
liniowy sposób. Takie podejście pozwala bardzo
mocno zredukować złożoność modelu, przy jednoczesnym zachowaniu satysfakcjonującego poziomu
błędu dla uzyskiwanych wyników.
Dlatego, gdzie tylko jest to możliwe, inżynierowie MES starają się odwzorowywać nieliniowe
zachowania poprzez ekwiwalentne modele liniowe. W przypadku obliczeń dynamicznych jest to
jeszcze ważniejsze, ponieważ o ile w modelu liniowym statycznym interesuje nas wyłącznie stan
końcowy (np. po przyłożeniu obciążenia), tak już
w analizach dynamicznych oczekujemy informacji
w funkcji czasu lub częstotliwości. Konsekwencją
tego jest znacznie bardziej skomplikowany proces
obliczeniowy, co finalnie prowadzi do wydłużenia
czasu analizy.

52

Do głównych typów analiz dynamicznych wykonywanych podczas procesu projektowania zaliczamy:
• Analiza modalna – pozwala na poznanie wartości częstotliwości oraz kształtu rezonansów własnych badanej konstrukcji,
• Analiza harmoniczna (wymuszenie sinusoidalne) – pozwala na obserwowanie odpowiedzi konstrukcji wymuszanej przy pomocy sygnału sinus
w zmiennej częstotliwości oraz amplitudzie,
• Analiza PSD (wymuszenie random) – pozwala
odwzorować w znacznie skróconym czasie wymuszenia występujące podczas cyklu życia produktu,
• Analiza shock – odwzorowuje różnego rodzaju
zdarzenia krótkotrwałe, przykładowo może to
być wpadnięcie w dziurę koła samochodu transportującego komponenty,
• Nieliniowe analizy dynamiczne – podczas których możliwe jest obserwowanie zdarzeń bardzo
szybkich, a zarazem nieliniowych. Przykładem
jest drop-test lub crash-test.
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która bardzo często jest macierzą diagonalną. Przez to proces jej odwracania jest natychmiastowy. Następnie
wyliczane są wartości prędkości i przemieszczenia. Niestety metoda ta posiada pewne ograniczenia oraz wady.
Przede wszystkim nie jest to metoda
bezwarunkowo stabilna, co oznacza,
że aby spełniony został warunek Couranta, wymagany jest bardzo mały
krok czasowy. Możliwe jest również
sztuczne zwiększenie kroku obliczeniowego poprzez skalowanie masy,
jednak wtedy należy bardzo uważnie
śledzić powstającą sztucznie energię.
Analizy typu shock można przeprowadzić zarówno przy pomocy metody
implicit, jak również explicit. Są to
przede wszystkim metody:
• SRS (shock response spectrum)
– jest to metoda bazująca na rezonansach własnych konstrukcji wyliczanych podczas liniowego kroku
dynamicznego. Polega na zastąpieniu
sygnału wymuszającego w funkcji czasu na ekwiwalentny sygnał w funkcji częstotliwości. Na rysunku 1 przedstawiono przykładową
transformację sygnału shock o amplitudzie 25G
w czasie 9 ms. Do uzyskania sygnału w dziedzinie częstotliwości należy dodatkowo uwzględnić
tłumienie. Dla powyższego przypadku założono
tłumienie 3%. Następnie gotowy sygnał używany jest w celu wyliczenia maksymalnej wartości odpowiedzi dla zadanego wymuszenia. Jako
wynik uzyskujemy jedno rozwiązanie będące
maksymalną wartością np. przemieszczenia lub
naprężenia. Metoda ta jest bardzo często wykorzystywana do wstępnego oszacowania rezultatów, ze względu na swoją prostotę przygotowania
oraz odczytania wyników.
• MTD (modal transient dynamic) – również jest
to metoda bazująca na wcześniej przeprowadzonym kroku modalnym. Jednak w przeciwieństwie do metody SRS, uzyskiwany jest wynik
w funkcji czasu. Dzieje się to poprzez zastosowanie równań ruchu dla wyliczonych wcześniej
wektorów własnych danego model. Umożliwia to

artykuł dostępny w wydaniu płatnym

Rys. 1 Przekształcenie sygnału dla metody SRS

Dynamiczne analizy można przeprowadzać zarówno przy pomocy metod implicit jak również explicit. Jednak kiedy to tylko możliwe, inżynierowie
starają się korzystać z metod implicit, ze względu
na znacznie krótszy czas obliczeń i prostszy proces
przygotowania modelu.

METODY OBLICZEŃ ZAGADNIEŃ SHOCK
Jak już wcześniej zostało wspomniane, analizy dynamiczne można przeprowadzać przy pomocy dwóch
metod obliczeniowych. Jest to metoda implicit w której po każdym kroku wyliczany i sprawdzany jest
stan równowagi, a w przypadku analizy nieliniowej,
kolejne przerosty uzyskiwane są na podstawie wcześniej otrzymanych wyników. Obliczenia odbywają
się poprzez odwracanie macierzy sztywności, co dla
dużych problemów może być bardzo czasochłonne.
Jest to metoda bezwarunkowo stabilna, co w uproszczeniu oznacza, że po poprawnym zdefiniowaniu
modelu uzyskamy poprawny wynik.
Całkiem inaczej działa metoda explicit. Tutaj
działania odbywają się na macierzy przyspieszeń,
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Mewi płat w lotnictwie

Wybrane patenty oraz rozwiązania techniczne
cz. 2

Jakub Marszałkiewicz

W

okresie późniejszym na świecie zastosowano różne odmiany wolnonośnego
mewiego płata, także w układzie odwróconym, ale tamte samoloty nie miały zwężenia przy łączeniu z kadłubem, dzięki czemu dało
się tam wprowadzić szeroki dźwigar o odpowiedniej wytrzymałości, więc dolnopłaty z odwróconą
kaczką często nie miały zastrzałów, ani wzmocnień w postaci linek. Do takich konstrukcji można
zaliczyć m.in. niemiecki bombowiec nurkujący Ju87 (1935 r.), francuski bombowiec nurkujący Loire-Nieuport LN.401 (1938 r.), włoski bombowiec
nurkujący Breda Ba.201 (1941 r.), amerykańskie
samoloty szturmowe Vough F4U Corsair (1940 r.)
i Douglas BTD (1944 r.), brytyjski prototyp myśliwca Supermarine Type 224 (1934 r., protoplasta
słynnego Spitfire’a) i inne. Układ mewiego płata
z wycięciem przy kadłubie poprawiającym widoczność zastosowano także w dwupłatowcach, gdzie
drugi płat i zastrzały zapewniały sztywność konstrukcji. Było tak m.in. w przypadku radzieckich
myśliwców Polikarpow I-15 (I-152, I-153), włoskich IMAM Ro.41 (Ro.42, Ro.43), brytyjskiego
Westland F.7/30, czechosłowackiego Avia B.422
oraz ostatniego dwupłatowego myśliwca opracowanego w państwach zachodnich – kanadyjskiego Gregor FDB-11 z 1938 r. oraz ostatniego na
świecie – radzieckiego Polikarpowa I-190 z 1939
r. Ciekawą konstrukcją był amerykański prototyp
dwupłatowego myśliwca Curtiss XP-10 z 1928 r.,

Rys. 11 U góry: Curtiss XP-10, który miał mewi
kształt zarówno na górnych, jak i na dolnych
płatach oraz podobny do niego Berliner-Joyce
P-16 z 1932 r. (rys. Charles H. Hubbel 1962).
Na dole prototyp japońskiego bombowca
torpedowego Nakajima B3N1 (B4N1) z 1933 r.

Gregor FDB-1 był kanadyjskim dwupłatowym myśliwcem zaprojektowanym w 1938 r. przez Michaela Gregor’a (rosyjskiego imigranta). Jedyny prototyp został zbudowany w zakładach Canadian Car and Foundry i otrzymał znaki rejestracyjne CF-BMB. Pomimo w pełni metalowej konstrukcji z płaskimi nitami, chowanym podwoziem i eleganckim kształtem, samolot ten nie znalazł nabywców. Prototyp spłonął w pożarze w 1945 r. Pod względem
osiągów był porównywalny z polskim PZL P.24. Patrz: D. O’Malley, The Last of the Biplane Fighters,http://www.vintagewings.ca/VintageNews/Stories/
tabid/116/articleType/ArticleView/articleId/445/The-Last-of-the-Biplane-Fighters.aspx
1
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Rys. 12 Francuskie myśliwce Nieuport-Delage NiD-121 oraz NiD-120 w układzie górnopłata
z wycięciem w skrzydłach nad kadłubem, będącego formą pośrednią, między parasolem, a płatem
mewim.

który miał mewi kształt, zarówno
na dolnych, jak i górnych płatach.
Mewie płaty zastosowano w nim aby
uzyskać dobrą widoczność z kabiny,
lecz w trakcie prac okazało się, iż
przypadkowo pozwoliło to również
połączyć skrzydła i kadłub pod optymalnym kątem, aby zminimalizować
opór interferencyjny2. Podobne samoloty projektowano w zakładach
Berliner-Joyce, w tym P-16, F2J oraz
XFJ oraz myśliwiec General Aviation
XFA z 1932 r. Podobny układ przyjęto także w prototypie japońskiego
dwupłatowego bombowca torpedowego Nakajima B3N (B4N1) z 1933
r., gdzie obydwa płaty miały dość
duże ugięcie wewnętrznej części,
Opór interferencyjny wynika ze wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych elementów samolotu, takich jak kadłub i skrzydło.
2

Rys. 13 Francuski prototyp myśliwca Nieuport Nie. 31 z 1919 r.
Miał on niewielki płat dolny, przez co układ taki bywał nazywany
„półtorapłatem” (sesquiplane).
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Rys. 14 Francuskie prototypy myśliwca Arsenal Delanne 20 (u góry) i jego protoplasta Arsenal
Delanne 10 w układzie tandemowym z mewim płatem, 1938 r. Próby tego samolotu kontynuowano
w 1941 r. pod nadzorem Niemców. Nie wszedł do produkcji, ale miał kilka ciekawych rozwiązań, jak
np. kabina strzelca z tylu kadłuba, co było rzadkie w przypadku myśliwców. Kadłub był zbudowany
z kilku warstw aluminiowej blachy, łączonych metodą zgrzewania.

tworząc przy kadłubie jakby literę X. Zbudowano
jednak tylko dwa prototypy tego samolotu.
Ciekawym dwupłatem (a w zasadzie „półtorapłatem”) była transportowa Bellanca P Aircruiser
(C-27 Airbus, USA 1930 r.), w której górny płat
był standardowy, zaś dolny był dużo mniejszy
i miał łamaną formę mewią z gondolami podwozia
umieszczonym na przejściu płata wewnętrznego
w zewnętrzny3. Samolot ten mógł przewozić od
dwunastu do czternastu pasażerów i osiągał zasięg
około 8500 km. Był lubiany przez użytkowników,
lecz jego kariera uległa poważnemu ograniczeniu,
gdy w 1934 r. rząd USA zakazał swym liniom lotniczym utrzymywania połączeń za pomocą samolotów jednosilnikowych. W 1934 r. opracowano
dwusilnikową powiększoną wersję Bellanca 77140, lecz nie zakupiły jej w USA ani linie lotnicze,
ani armia. Udało się jedynie sprzedać kilku sztuk
do Kolumbii (także w wersji pływakowej 77-320),
gdzie służyły jako bombowce. Główny projektant
tego samolotu, Giuseppe M. Bellanca, zastosował
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w nim szereg zgłoszonych przez siebie patentów.
W patencie US 1,888,902 podkreślił, iż swoisty
układ dolnego płata połączony z podwoziem pełni nie tylko rolę wytwarzania siły nośnej, ale może
też absorbować dużą część energii podczas silnego
przyziemienia4. Konstrukcję podwozia znajdującego się w mewim skrzydle opisał w patencie US
1943,7835. Rzut boczny kadłuba z dolnym płatem mewim ukazał się także w jego patencie US
1,919,682, choć zasadniczo dotyczy on przeniesienia napędu z silnika na tylne śmigło w projektowanym samolocie dwusilnikowym z śmigłami
w układzie tandem (jedno z przodu, a drugie z tyłu
niewielkiego kadłuba)6. Zostało to zastosowane
na samolocie eksperymentalnym Bellanca TES
(Tandem Experimental Sesquiplane) Blue Streak
z 1929 r. Zaprojektowano go w celu dokonania
przelotu bez lądowania do Tokio, ale TES rozbił
się w pierwszym locie, gdyż wał napędowy tylnego
śmigła pękł z powodu wibracji. Zginęły wówczas
cztery osoby znajdujące się na pokładzie. Ogólny

3

„Półtorapłat” (sesquiplane) to dwupłatowiec, w którym jeden z płatów (z reguły górny) jest o wiele większy od drugiego.

4

G. M. Bellanca, Airplane construction, patent US 1,888,902, zgłoszony 7.06.1930, udzielony 22.11.1932 r.

5

G. M. Bellanca, Landing gear, patent US 1943,783, zgłoszony 2.07.1931, udzielony 16.01.1934 r.

6

G. M. Bellanca, Propelling mechanism for airplanes, patent US 1,919,682, zgłoszony 10.01.1931, udzielony 25.07.1933 r.
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układ aerodynamiczny samolotu Bellanca P Aircruiser został opisany w patencie US 19716377.
Dolny mewi płat zastosowano także w prototypie
obserwacyjnego samolotu pokładowego Bellanca
SE (XSE-2) z 1932 r. Niestety rozbił się on zanim
marynarka rozpoczęła z nim próby i nie trafił do
produkcji.

Rys. 15 Amerykański samolot wyścigowy
Hall Bulldog z 1932 r. ze swym konstruktorem
Robertem Hallem za sterami. Samolot ten brał
udział w National Air Races 1932 razem z polskim
PZL P.11/III pilotowanym przez J. Kossowskiego.

Rys. 17 Brytyjski Supermarine Type 224 (daleki
protoplasta Spitfire’a) w układzie dolnopłata
z odwróconą mewą oraz przewyższający go
wieloma osiągami polski PZL P.24/II, na którym
28.06.1934 r. Bolesław Orliński ustanowił rekord
prędkości dla samolotów myśliwskich z silnikiem
gwiazdowym, osiągając 414 km/h.

Rys. 16 Amerykański samolot transportowy Bellanca C-27 Airbus / Aircruiser z 1930 r. Uchodził za
konstrukcję bardzo udaną i bezpieczną.
7

G. M. Bellanca, Airplane construction, patent US 1971637, zgłoszony 10.01.1931, udzielony 28.08.1934 r.
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Rys. 18 Rysunki z patentów US 1,888,902, US 1943,783 oraz US 1971637 dotyczących samolotu Bellanca
C-27 Airbus / Aircruiser z 1930 r.

Powstało także kilka myśliwców, które stanowiły
formę pośrednią miedzy górnopłatem, parasolem,
a skrzydłem mewim. Płat był tam niemal poziomy
(jego wewnętrzna „mewia” część była bardzo mała,
wręcz symboliczna), a jego płaszczyzna znajdowała się mniej więcej na równi z górną częścią kadłuba. Układ ten bywał określany jako „ramieniopłat”
(shoulder-wing monoplane). W ten sposób odsłaniano pilotowi dużą część widoku do góry oraz do
dołu. Taki układ przyjęto m.in. w jugosłowiańskim
myśliwcu Ikarus IK-1/IK-2 z 1935 r. oraz we francuskich Nieuport Nie. 31 (dwa prototypy z 1919
r.), Nieuport-Delage NiD-120/121/122 z 1932 r.,
A.N.F. Les Mureaux 170/180 (1933 r.) i Dornier
Do-10 (1931 r.).
Wśród zagranicznych myśliwców, do polskich PZL P.11 i P.24 najbardziej zbliżone były
francuski Loire 46, niemiecki Henschel Hs-121
oraz czechosłowacki Aero A102 – wszystkie
z 1934 r. Bardzo podobny był także amerykański sportowy samolot wyścigowy Hall Bulldog
Racer z 1932 r. Hall wybrał mewi płat, aby zapewnić stabilność wzdłużną. Samolot pozostał tylko w pojedynczym egzemplarzu. Wziął
udział w wyścigach National Air Races 1932,
gdzie osiągnął prędkość 215,5 mph (347 km/h).
Nie zadowoliło to jednak konstruktora Roberta Halla, który wkrótce rozebrał ten samolot na
kawałki. Bulldog miał też niższą stateczność niż
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przewidywano, co mogło być spowodowane zbyt
krótkim kadłubem. W tym samym konkursie
brał udział także polski PZL P.11/III pilotowany
przez J. Kossowskiego. A. Glass podaje, iż P.11/
III uzyskał tam największą prędkość, ale został
zdyskwalifikowany, gdyż nadleciał nad bramkę
ze złej strony, oraz że P.11/III osiągał maksymalną prędkość 346 km/h (czyli podobnie jak Bulldog) na wysokości 4000 m.

Rys. 19 Prototypy samolotu eksperymentalnego
Bellanca TES Blue Streak oraz rysunek
z odpowiadającego im patentu US 1,919,682

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | kwiecień-maj 2020

KONSTRUKCJE

Rys. 20 PZL P.11c, czyli obok P.24, najbardziej
znany samolot z mewim płatem na świecie
(https://pl.wikipedia.org/wiki/PZL_P.11)

W 1931 r. National Air Races wygrał polski PZL
P.6 pilotowany przez B. Orlińskiego. P.6 osiągał
maksymalną prędkość 292 km/h przy poziomie
ziemi oraz 284 km/h na wysokości 5000 m. Ciekawym przykładem samolotu z płatem mewim były
też francuskie eksperymentalne myśliwce Arsenal-Delanne 10 oraz Delanne 20-T z 1938 r., które
miały usterzenie w wielkości porównywalnej z płatem głównym (skrzydło tandemowe). Główny płat
był wzmocniony podwójnymi zastrzałami oraz wyposażony w dzielone klapolotki i sloty. Tylny płat
miał nieco mniejszą rozpiętość niż przedni, a jego
powierzchnie sterowe pełniły zarówno funkcję
klapolotek oraz sterów wysokości8.
Ostatnim polskim samolotem, gdzie przewidywano zastosowanie mewiego płata był projekt
turbośmigłowego samolotu rolniczego PZL-240
Pelikan z lat 1995-1999. Jedna z jego koncepcji
8

zakładała użycie tego układu aerodynamicznego9.
Projekt ten zainteresował nowych właścicieli PZL-Okęcie, czyli hiszpańskie zakłady CASA (EADS).
Realizacji jednak nie podjęto (oficjalnie z braku
środków, lecz przede wszystkim wynikało to z polityki nowego właściciela, który zamknął niemal
wszystkie polskie projekty realizowane w PZL).
Płat mewi znalazł zastosowanie w niektórych seryjnie produkowanych łodziach latających i wodnosamolotach, jak np. brytyjski Short S.18 (1933 r.),
niemieckie Dornier Do-26 (1939 r.) i Blohm & Voss
Ha-139 (1936 r.), amerykański Martin PBM Mariner
(1939 r.), włoski Piaggio P.136 (1948 r.) oraz radzieckie Beriew Be-6 (1949 r.) i Be-12 (1963 r.).
Warto wyjaśnić także kwestię nazewnictwa.
Funkcjonują w literaturze fachowej trzy nazwy
na określenie konstrukcji skrzydeł inżyniera Puławskiego. Obecnie rozwiązanie to nazywa się od
jego nazwiska płatem Puławskiego lub mewim
płatem. W grudniu 1930 r. zagraniczna prasa lotnicza na ekspozycji samolotu PZL P.6 na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu nazwała
konstrukcję „polskim skrzydłem”10. Myśliwce PZL
stały się wówczas znane na świecie (Rys. 21 i 26).
Zainteresowanie nimi wykazało szereg państw,
włącznie z Francją i Wielką Brytanią. W 1932 r.
francuska wytwórnia silników Gnome Rhone (GR)
zaproponowała zakładom PZL wspólne zaoferowanie siłom powietrznym Francji myśliwca P.11
z silnikiem GR-14K. Samolot miała zaprezentować
we Francji firma Renard (być może rozpatrywano
tam licencyjną produkcję myśliwców PZL). Zakłady GR obiecały też pokryć dużą część kosztów
opracowania samolotu. Pracami nad P.24 kierował
Wsiewołod Jakimiuk, który przejął stanowisko po
tragicznie zmarłym Zygmuncie Puławskim. Ostatecznie pierwszy prototyp P.24/I opracowano nie
na bazie P.7, a na P.11, dostosowując go do nowego francuskiego silnika. P.24/I nie miał prawie nic
wspólnego z późniejszymi seryjnymi odmianami
P.24. Zachowano jedynie silnik oraz ogólny układ
aerodynamiczny. Wewnętrzna konstrukcja była
już w seryjnych P.24 jednak nowa. Myśliwiec P.24
przewidywano tylko na eksport. P.24/I był gotowy

M. Ryś, Francuskie dziwolągi: Arsenal Delanne 10C.2 i Payen Pa 22, w: „Nowa Technika Wojskowa” nr 10/2005, s. 49-61; „L’Aerophile” December 1941.

T. Makowski, Współczesne konstrukcje lotnicze Polski, wyd. Altair, Warszawa 1996. Patrz także: Z. Goraj, A. Frydrychewicz, E. C. P. Ransom, A. Self,
P. Wagstaff, Aerodynamic, dynamic and conceptual design of a fire-fighting aircraft, w: “Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G
Journal of Aerospace Engineering” nr 215(G3), January 2001, DOI: 10.1243/0954410011533121.
9

10

A. Morgała, Samoloty myśliwskie w lotnictwie polskim, wyd. WKiŁ, Warszawa 1979, str. 39
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Rys. 21 Fragment artykułu z brytyjskiej prasy technicznej z początku
lat 30., opisujący polski myśliwiec PZL P.6 jako najlepszy samolot bojowy
świata, którego „szczegółowe dane techniczne są trzymane przez
rząd polski w tajemnicy” – Polska jest tu przedstawiona jako jedna
z największych potęg lotniczych świata, dysponująca 1000 samolotów
bojowych – na równi z Japonią, której przypisano ich 988. (H. H. Arnold,
Fighting planes of the world, w: “Modern Mechanics and Inventions”,
May 1931).
11
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w styczniu 1933 r. W grudniu 1934 r. P.24/II wzbudził duże zainteresowanie
na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu.
Jako jeden z pierwszych
na
świecie
posiadał
nie tylko dwa karabiny
maszynowe 7,92 mm, ale
także dwa działka 20 mm.
Ostatecznie z powodu nacisków francuskich biur
konstrukcyjnych P.24 nie
wziął udziału w konkursie
na nowy myśliwiec dla sił
powietrznych
Francji11.
Warto przy tym porównać
reakcję francuskich biur
konstrukcyjnych na P.24 do
obecnej sytuacji polskiego
przemysłu
lotniczego,
który w ciągu ostatnich 2030 lat z zakładów potrafiących samodzielnie konstruować i budować statki
powietrzne, spadł do roli
zakładów montażowych
oraz poddostawcy komponentów do zagranicznych
statków
powietrznych.
Nowi właściciele zakładów
PZL na przełomie XX
i XXI w. pozamykali prawie wszystkie realizowane
tam polskie programy,
pozostawiając
jedynie
obsługę eksploatacji samolotów PZL-130 Orlik oraz
śmigłowców W-3 Sokół
i SW-4. Żaden nowy statek
powietrzny z oznaczeniem
PZL już nigdy więcej nie
zostanie zaprojektowany

A. Glass, Polskie Konstrukcje Lotnicze, tom III, wyd. Stratus, Sandomierz 2008, s. 58-60. Patrz także: Artyleria samolotowa, w: „LiOPGP” nr 7/1938.

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | kwiecień-maj 2020

KONSTRUKCJE

Typ i oblot

Masa startowa

Masa własna

Type 224
02.1934 r.

2151 kg

1552 kg

na 4575 m

11826 m

388 km/h
1680-1775 kg

1230 kg

na 3700 m

P.24/II
04.1934 r.

Pułap

367 km/h

P.24/I
05.1933 r.

Prędkość maks.

9800 m

416 km/h
1775 kg

1262-1270 kg

na 4800 m

10000 m

Tab. 1 Wybrane dane techniczne myśliwców Type 224, P.24/I oraz P.24/II.
Opracowanie własne na podstawie: C. F. Andrews, E. B. Morgan, Supermarine Aircraft since 1914,
wyd. Putnam, Londyn 1987, s. 209 oraz A. Glass, PKL, tom III, dz. cyt., s. 59

i wdrożony do produkcji. Pierwszym był PZL P.1,
a PZL-130 Orlik jest ostatni.

Polski przemysł lotniczy
w ciągu ostatnich 20-30 lat
z zakładów potrafiących
samodzielnie konstruować
i budować statki
powietrzne, spadł do roli
zakładów montażowych
oraz poddostawcy
komponentów do
zagranicznych statków
powietrznych.
P.24 wzbudził duże zainteresowanie także
w Wielkiej Brytanii. Spełniał on wymagania na nowy myśliwiec dla RAF, opublikowane
jako Specification F.7/30. Przewyższał wieloma
osiągami nawet prototyp Supermarine Type 224,
który z czasem przerodził się w słynnego Spitfire’a. Type 224 był dolnopłatem ze skrzydłami w formie odwróconej mewy, pochylonej pod
niewielkim kątem. Rozważano zakup P.24 dla
RAF, lecz tu także przeważyła korzyść wspierania własnych biur konstrukcyjnych i ostatecznie
żadnej zagranicznej konstrukcji nie wprowadzono tam do służby. 25 kwietnia 1934 r. RAF
Deputy Chief of Air Staff Air Vice-Marshal M.
12

Edgar Ludlow-Hewitt podał, że P.Z.24 (tak go
tam określono) jest o 4 mile na godzinę szybszy
i wznosi się na 15 000 stóp (około 4575 m) o 2,5
minuty szybciej, niż Type 224 (prędkość wznoszenia P.24 wynosiła około 10 m/s, zaś Type 224
około 8 m/s). P.24 ustępuje jednak pod względem
uzbrojenia – dwa karabiny z 600 sztuk amunicji
w P.24/I wobec czterech karabinów z 2000 sztuk amunicji w Type 224. Ludlow-Hewitt sugerował, iż można rozpatrzyć zakup P.24 także do
roli myśliwców nocnych oraz jako następcę myśliwców dwupłatowych Hawker Fury. Zaznaczył
przy tym, iż w czasie gdy brytyjskie zakłady
same opracują już odpowiedniego następcę myśliwca Fury, P.24 będzie już przestarzały. Dane
podane przez Ludlowa-Hewitta były jednak niedokładne. W rzeczywistości P.24 rozwijał prędkość o około 20 mil na godzinę większą, niż Type
224, a P.24/II oprócz dwóch karabinów 7,92 mm,
posiadał także dwa działka 20 mm12. 28.06.1934
r. Bolesław Orliński ustanowił na PZL P-24/
II rekord prędkości dla samolotów myśliwskich
z silnikiem gwiazdowym, osiągając 414 km/h.
Ostatecznie RAF zakupił wtedy dwupłatowe
myśliwce Gloster Gladiator, zaś Type 224 okazał
się dalekim przodkiem doskonałego myśliwca
Spitfire. Rozwój P.24 w Polsce zakończył się we
wrześniu 1939 r., lecz w Rumunii na jego bazie
opracowano całkiem dobre dolnopłatowe myśliwce z chowanym podwoziem IAR-80/IAR-81.
Należy jednak pamiętać, iż wszelkie oficjalnie
podawane dane techniczne statków powietrznych są przybliżone. Producenci z reguły nie

W. Matusiak, R. Grudzień, Polish Spitfire Aces, wyd. Osprey, Wielka Brytania 2015, s. 4-6.
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Rys. 22 Amerykański patent US 1,891,385, który został wykorzystany w samolocie obserwacyjnym
Douglas O-31 z 1930 r. (patent ten uzyskano dwa lata później). Ilustracje podkreślają jego zalety
względem widoczności z kabiny. Patent ten zakładał wzmocnienie skrzydeł linkami połączonymi
z masztem. Był więc podobny do polskiego patentu 17697, z tym że patent Puławskiego nie
przewidywał żadnego masztu.

podają w jakich warunkach zostały one osiągnięte
i na jak wyposażonym samolocie. Wiadomo, że
samolot pusty, bez uzbrojenia i ładunku, jedynie
z niewielką ilością paliwa zawsze będzie szybszy
od w pełni wyposażonego. Wszelkie pomiary
powinny być podawane jako matematycznie
zredukowane (w górę lub w dół) do warunków
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Międzynarodowej Atmosfery Wzorcowej ISA (International Standard Atmosphere), czyli temperatura 288,15 K (+15 °C), ciśnienie 1013,25 hPa,
gęstość powietrza 1,2255 kg/m³, lepkość kinematyczna powietrza 1,461·10–5 m²/s oraz prędkość dźwięku 340,3 m/s. Są to wartości teoretycznie panujące na poziomie morza, uśrednione
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dla całej Ziemi,
wynikające z pomiarów
dokonanych
pod koniec XIX w.
W praktyce takie
warunki nie zdarzają się prawie nigdy,
więc wyniki prób
należy
przeliczać
tak, jakby odbyły
się one w atmosferze ISA. Samoloty
zawsze mają lepsze
osiągi przy niskich
temperaturach (gdy
Rys. 23 Amerykański samolot obserwacyjny Douglas O-31 z 1930 r. (u góry)
powietrza
oraz dwusilnikowy bombowo-obserwacyjny z chowanym podwoziem Douglas gęstość
B-7 (O-35) z 1931 r.

Rys. 24 Douglas O-31 w hali montażowej. Wyraźnie widoczna jest konstrukcja przejścia kadłuba
w płat oraz mostu, do którego podłączano linki wzmacniające skrzydła. Na dole jego wersja O-43
z płatem w układzie parasol.
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lotniczej NACA (National Advisory Comittee For
Aeronautics, protoplasta
NASA) w specjalnym
raporcie o myśliwcach
PZL14. Na stronach 2-3
czytamy: „Zarówno P.I,
jak i P.VIII mają dwa skrzydła o zmiennym przekroju
i charakterystycznej krzywiźnie. Na P.VIII ta krzywizna jest mniej wyraźna,
niż w P.I. Skrzydła są podłączone do górnej bocznej
części kadłuba dwoma śrubami. Kadłub jest wykrzywiony, tworząc przedłużenie górnej krzywej części
skrzydła (Rys. 9). Płaska
forma skrzydeł zwęża się
do zaokrąglonych końcówek. Każde skrzydło
jest wzmocnione dwoma
dźwigarami podłączonymi do wzmocnionej części
do dolnej krawędzi kadłuba. Konstrukcja płata składa się z dwóch dźwigarów
w formie litery I, sztywno
przymocowanych do żeber
i poszycia z blachy falistej.
Krawędź natarcia wykonana jest z gładkiej blachy
Rys. 25 Rysunki z patentu US 85,831 zakładów Douglas
na profilach przymocowajest większa), niż w wysokich13. Dlatego pomi- nych do przedniego dźwigara. Skrzydło ma sześć
arów dokonanych w zimie nie można dosłownie otworów do inspekcji. Mimo stosunkowo niewielporównywać z pomiarem dokonanym podczas kiej masy skrzydła są niezwykle mocne i sztywupalnego lata. Producenci jednak niejednokrot- ne. Wąskie lotki mają postać sztywnych skrzynek
nie oficjalnie podawali wyniki najbardziej dla z duraluminium obejmujących prawie całą długość
nich korzystne, bez informowania w jakich skrzydeł. Każda z lotek ma pojedynczy pręt w osi
warunkach zostały osiągnięte.
obrotu w odległości jednej piątej długości cięciwy
Warto przytoczyć co o „polskim skrzydle” napi- licząc od krawędzi natarcia, a więc są one całkowisano w specjalnym raporcie amerykańskiej agencji cie zrównoważone”.
Przykładowo używany obecnie przez Wojsko Polskie samolot transportowy CASA C295M według katalogu zabiera do 9250 kg ładunku. W praktyce
C-295M latające do Iraku i Afganistanu często zabierały zaledwie 4000 kg, a niekiedy 2000 kg ładunku. Było to spowodowane nie tylko dużą odległością
lotu, ale w dużej mierze wysoką temperaturą i położeniem lotnisk docelowych. Przykładowo, afgańskie lotnisko Mazar-i-Szariff jest położone 2000 m
n.p.m., czyli około dziesięć razy wyżej, niż krakowskie Balice (241 m n.p.m.). N. Bączyk, CASA C-295M w Siłach Powietrznych, w: „Lotnictwo” nr 9/2015.
13

POLISH P TYPE SINGLE-SEAT FIGHTERS All-Metal Gull-Type Wing Monoplanes, w: “Aircraft Circular” no. 137, NACA, Washington, March 1931. Opracowanie to jest dostępne na stronie NASA: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930090357.pdf
14
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Rys. 26 Zdjęcia polskich PZL P.1 oraz P.6 w raporcie amerykańskiej agencji lotniczej NACA
(późniejsza NASA) z 1931 r.

A. Glass podaje, iż ogółem w Polsce powstało 670
myśliwców PZL z mewim płatem (od prototypów
P.1, P.6 i P.8, po seryjne P.7, P.11 i P.24). Na całym
świecie samolotów z mewim płatem zbudowano
około 6000, w tym około 800 jednopłatowych,
4000 dwupłatowych oraz 1500 wodnosamolotów,
aczkolwiek tylko część z nich opierała się bezpośrednio na patentach Puławskiego15. Płat mewi jest
15

także wdzięcznym tematem dla modelarzy RC.
W sieci można znaleźć szereg planów modelarskich do wykonania takich modeli.
cdn.
dr Jakub Marszałkiewicz

A. Glass, Polskie Konstrukcje Lotnicze, tom II, dz. cyt., s. 174.
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Woda przemysłowa,
technologiczna,
procesowa
Woda docierająca wodociągami do gospodarstw domowych jest najczęściej dobrej
jakości. Jednak w zdecydowanej większości przypadków woda ta nie nadaje
się do użytku przemysłowego. Woda przemysłowa, ale też para wodna, zwana
też technologiczną lub procesową, występuje w wielu procesach produkcyjnych
i w różnych jego fazach.

Aleksander Łukomski

P

rzejeżdżając obok elektrowni można
niekiedy zauważyć duże chłodnie kominowe. Są one często elementem instalacji odsiarczania spalin, np. metodą Wet FGD,
której produktem ubocznym jest gips. Instalacją, gdzie następuje redukcja ze spalin SiO2 jest
absorber, z wylotu którego oczyszczone spaliny
dostają się okrągłym kanałem (o średnicy np.
10 m) do chłodni kominowej.
Chłodnie tego typu były też wykorzystywane
do chłodzenia wody z hamulców wodnych używanych w produkcji silników okrętowych w Fabryce Cegielskiego. Każdy silnik przechodził
próbę pracy pod obciążeniem i obciążeniem
tym były hamulce wodne. Podczas tej próby
woda w hamulcach nagrzewała się do wysokiej
temperatury i była chłodzona właśnie w tych
chłodniach stojących na zewnątrz hali.
Chłodnie parowe są również znane jako przemysłowe wieże chłodnicze, które mogą występować jako chłodnie wyparne z obiegami
otwartymi (lub zamkniętymi) lub instalacjami chłodniczymi z adiabatycznym wstępnym
chłodzeniem. Substancją pomocniczą w wieżach chłodniczych z otwartym parowaniem
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jest woda. Ze względu na wysoką wartość ciepła właściwego, wynoszącą około 4187 J/kg•K,
może ona pochłaniać i oszczędzać dużo energii
podczas parowania. Zostało to wykorzystane
w wieży chłodniczej. Przykłądowo, do odparowania 1 kg wody potrzeba około 2,3 MJ energii.
Występuje tu zjawisko tzw. entalpii parowania.
W energetyce, oprócz chłodzenia w chłodniach kominowych, woda używana jest do innych jeszcze celów np. w postaci pary przegrzanej – do napędu turbin generatorów. Jest też
nośnikiem energii cieplnej, gdzie za pomocą
sieci rurociągów rozprowadzana jest na znacznym niekiedy terenie (osiedla mieszkaniowe
itp.). Trudno w tym przypadku mówić o wodzie, która jest tu co najwyżej bazą do cieczy
o odpowiednim składzie, najkorzystniejszym
do tego celu. Występuje w energetyce woda bagrowa, związana z usuwaniem żużla i popiołu,
która przepływa poprzez układy odpopielania,
składające się z zespołów urządzeń i instalacji.
Zadaniem jej jest odbiór popiołu w miejscach
jego wytrącania i transport na składowisko lub
do zbiorników magazynowych. Zużycie wody
w tym procesie jest bardzo duże i wynosi ok. 12
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litrów wody na kilogram popiołu. W energetyce
różne większe i mniejsze instalacje wodne stanowią dużą część zespołów produkcyjnych. Są
skomplikowane i muszą cechować się wysoką
niezawodnością.
Innym przemysłem, w którym powszechnie
używana jest woda technologiczna jest przemysł
spożywczy. Wody używa się tu do mycia surowców czy urządzeń produkcyjnych, ale też jako
składnika produktów spożywczych. Często jest
to różna woda. Niekiedy używana jest w procesie pieczenia ciast w piecach piekarniczych do
wytwarzania pary, w celu kontrolowania przebiegu procesu pieczenia w odpowiednich warunkach, także wilgotności. Woda ta musi mieć
odpowiedni skład, tak aby była z jednej strony
nieszkodliwa dla zdrowia, a z drugiej strony
nieszkodliwa dla urządzeń piekarniczych, np.
aby nie powodowała zbyt szybkiego rdzewienia urządzeń piekarniczych. Inna woda, mocno
zmiękczona, dodawana jest do produktów np.
alkoholu.
Podobnie jest w przemyśle farmaceutycznym
i kosmetycznym, gdzie woda jest składnikiem różnych żeli, roztworów i mieszanin. Często występuje tu zawiesina koloidalna, w której ośrodkiem dyspersyjnym jest ciecz, a cząstkami rozproszonymi są
bardzo drobne cząstki stałe. Zawiesina koloidalna
jest, obok piany i emulsji, jedną z postaci liozolu.
W tym przemyśle woda musi cechować się specjalnymi własnościami. Często stosuje się tu wodę dojonizowaną.
Woda używana jest też w dużych ilościach
w przemyśle metalowym, w hutnictwie – do
chłodzenia walców, ale i do smarowania łożysk
w walcowniach. W obróbce skrawaniem – na
chłodziwa do schładzania strefy obróbki oraz
wypłukiwania wiórów, a także do smarowania.
Są to najczęściej mieszaniny wody z olejem i innymi składnikami, które korzystnie wpływają
na gładkość obrabianej powierzchni. Dzięki płynom chłodzącym do obróbki wiórowej, zwiększa
się szybkość procesu skrawania obrabiarki oraz
wydłuża żywotność narzędzi. Płyny chłodząco-smarujące stosuje się zarówno przy obróbce
metali żelaznych, jak i nieżelaznych. Występuje
duża ilość różnych płynów dla różnych rodzajów

obróbki. W większych wydziałach (halach) obróbki skrawaniem często chłodziwo płynie środkiem hali, w dużych kanałach, skąd rozprowadzane jest do poszczególnych obrabiarek.
W spawalniach, zwłaszcza tych większych, np.
do zgrzewania nadwozi samochodowych, woda
technologiczna używana jest do chłodzenia zgrzewadeł, których może być w spawalni np. 1000 szt.
Woda ta ma specjalny skład chemiczny. System
chłodzenia zgrzewarek jest często bardzo rozbudowany, tak aby zapewnić odpowiednią ilość cieczy
chłodzącej do wszystkich zgrzewarek, ciśnienie
oraz temperaturę na wejściu i wyjściu z każdego
zgrzewadła.
Również w lakierniach fabryk samochodów
używa się wody do mycia nadwozia po spawaniu,
ale i w procesie kataforezy, gdzie nadwozie jest
zanurzane w wannach z farbami wodorozpuszczalnymi.
Podczas suszenia drewna w dużych suszarkach
woda używana jest w trakcie przebiegu procesu
suszenia do nawilżania drewna, gdyż proces ten
przebiega wg założonego programu, który polega też na kontroli wilgotności drewna i przeciwdziałaniu zbyt gwałtownemu przebiegowi suszenia. W odpowiednie miejsca w suszone drewno
instaluje się czujniki wilgotności i gdy wilgotność ta zmniejsza się w sposób zbyt gwałtowny, automatycznie, sterownik dopuszcza parę
wodną w odpowiedniej ilości. Proces suszenia
drewna trwa długo, około 48 godzin, więc uruchamianie pary wodnej zdarza się podczas tego
procesu wiele razy.
Jest bardzo wiele przeróżnych procesów produkcyjnych, w których używa się wody, często
w znacznych ilościach; w większości przypadków jest to woda uzdatniana i ma dopasowany
skład chemiczny do konkretnego procesu produkcji.
Woda przemysłowa pobierana jest nie tylko
z wodociągów ale może pochodzić z innych ujęć
np. wody gruntowe, głębinowe lub powierzchniowe. W związku z tym może mieć różny skład
chemiczny oraz może być zanieczyszczona w różnym stopniu np. składnikami organicznymi. Do
określania jakości wody używa się odpowiednich
wskaźników. Określają one jakość wody, czyli

artykuł dostępny w wydaniu płatnym
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Redukcja masy
a przyszłość samochodu
Ryszard Romanowski

Konstrukcje motoryzacyjne zawsze musiały godzić różne
sprzeczności. Coraz bardziej wyśrubowane normy bezpieczeństwa
zmuszały do rozbudowy tzw. stref zgniotu, konstrukcji przestrzeni
pasażerskich, a szczególnie wzmocnień bocznych itp. Wiązało się to
ze zwiększeniem masy. Z drugiej strony normy związane z ekologią,
wymagania dotyczące dynamiki i ekonomiki jazdy nakazywały coś
zupełnie odwrotnego. Znamy to z polskich konstrukcji.
Polonez w stosunku do Fiata 125p był cięższy aż
o około 150 kg, a ówczesne przepisy
można było uznać za bardzo
liberalne.
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artykuł dostępny w wydaniu płatnym

Hybrydowy McLaren Speedtail
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Nie zdają sobie sprawy?
Wysoki Komitet Na Rzecz Ludzkiego Braterstwa, który reprezentuje sygnatariuszy
Deklaracji o Powszechnym Braterstwie podpisanej w lutym 2019 roku w Abu Zabi,
wezwał wyznawców wszystkich religii do duchowego zjednoczenia się, aby prosić
Boga o pomoc w przezwyciężeniu pandemii koronowirusa. Kłopot w tym, że będąc
wyznawcami różnych religii nie wierzą w tego samego Boga, więc nijak nie mogą
się w takich operacjach zjednoczyć. No ale taki to komitet, jakie i braterstwo.

Tomasz Gerard

Z

nowuż „pomoc państwa” dla firm i przed- białym pokaz weryfikacji niektórych przesądów,
artykuł
wnp.wydaniu
płatnym
siębiorców (o dostępny
której ostatnio bardzo głojakoby to kościół rządził
w Polsce. Okazało się

śno) to też ciekawa sprawa. Pomoc – dobre
sobie. To coś podobnie jak łobuz, pobiwszy prawie
do nieprzytomności swoją ofiarę poda jej wilgotną
chusteczkę, żeby sobie krew otarła. Wiadomo już
też, dlaczego tak ważnym elementem tzw. tarczy
antykryzysowej było otwarcie lasów. Oto teraz każdy przedsiębiorca będzie mógł – już bez utrudnień
administracyjnych – wyszukać gałąź dla siebie.
Ustawa o tej tarczy liczy 179 stron, a przewodnik
do niej – 172 strony. To ogromne ilości zagmatwanych, skomplikowanych przepisów, istny raj dla
różnych kazuistów, macherów i innych farmazonów, biegłych w sztuce łowienia w mętnej wodzie.
Nic dziwnego, że zaraz na początku wprowadzenia
tych przepisów w samym Wrocławiu Urząd Pracy
odrzucił wszystkie 464 wnioski przedsiębiorców
o dofinansowanie pracowników.
A przecież wszyscy wiedzą, że prawdziwe odmrażanie gospodarki, to nie zielone światło dla fabryk,
przedsiębiorstw produkcyjnych, biur konstrukcyjnych, firm projektowych, czy badawczych, ale imprezy, wesela, puby, bary, restauracje i za to trzeba się w pierwszym rzędzie zabrać. Czyli mówiąc
krótko: zabawy, hulanki, swawole. Prawdziwy
chocholi taniec na zgliszczach ojczyzny, której nie
dane było się wyzwolić spod okupacyjnych pęt…
Przecież to nie wirus pozamykał firmy, pokasował wymianę handlową, unieruchomił całe gałęzie
przemysłu, a teraz łaskawie oferuje pomoc. I jeszcze
drapuje się w szaty dobrodziejów. Obłuda do nieba
śmierdząca! Ale że niebo jakoś szczególnie tym
władykom się nie podoba, to widać było przy okazji tegorocznej Wielkanocy. Mieliśmy czarno na

bowiem, że nie tylko kościół nie rządzi w Polsce,
ale to kościołem rządzą jacyś cywilni urzędnicy, bo
jeden minister z drugim wydawał rozkazy w sprawie obrzędów liturgicznych, a biskupi posłusznie
się tym rozkazom podporządkowywali. I nawet
prosili, żeby nie zmniejszać rygorów nakładanych,
na tych, o których zbawienie (a nie „zdrówko”)
mają się troszczyć.
No ale kto nie wierzy w Boga uwierzy w każdą
bzdurę, nawet w udawaną troskę partii i rządu. Toteż w istocie, jesteśmy świadkami pandemii, która
pustoszy nie tyle ludzkie ciała, co przede wszystkim umysły i dusze. A skala tego spustoszenia jest
przeogromna.
Ci rządzący przypominają trochę słynnego socjalistycznego przywódcę Józefa Stalina, który
– jak śpiewał Jacek Kaczmarski – na mapie fajką
strzałki ruszał, decydując o losach narodów. Oni
podobnie – może nie fajkami (chyba że modnymi dzisiaj fajkami wodnymi) – ale też przesuwają
środki, fundusze, wskazują co wolno, a czego nie,
decydując o losach innych. Kto wie, może czują
się tak, jak kiedyś Stalin, jako pan i władca, bo że
mają się za mężów (żony?) stanu, to pewne. A że
bardziej przypominają takie pacynki, kukiełki na
kijkach, którymi kręci kto inny, to już osobna sprawa. Koziołek Matołek tak się kiedyś swoją wielkością przejął, że pycha uniosła go jak balon wysoko
nad ziemię. Ciekawe, dokąd wyniesie tych naszych
lokalnych decydentów, którzy chyba do końca nie
zdają sobie sprawy w co się bawią.
Pożyjemy (?) – zobaczymy.
☐
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PRENUMERATA

UWAGA: Wydanie czer wcowe ukaże się w y łącznie w formie elek tronicznej
PRENUMERATA ROCZNA

PRENUMERATA PÓŁROCZNA

WERSJA ELEKTRONICZNA

• prenumerata zwykła, krajowa, przy
płatności jednorazowej: 126 zł
• przy 4 ratach kwartalnych: 4 x 35 zł
(płatne do 10 dnia każdego kwartału)
• dla uczniów i studentów: 105 zł
(jednorazowo) lub 4 x 28 zł (kwartalnie)
• prenumerata zagraniczna, zwykła:
65 EUR (Europa, Rosja, Izrael)
lub 75 EUR (pozostałe kraje)

• prenumerata zwykła, krajowa: 84 zł
• dla uczniów i studentów: 63 zł
• prenumerata zagraniczna, zwykła:
35 EUR (Europa, Rosja, Izrael)
lub 40 EUR (pozostałe kraje)

(1 egzemplarz na 1 komputer)
cena w wersji elektronicznej: 12,50 zł
• e-prenumerata roczna: 105 zł
• e-prenumerata roczna dla
uczniów i studentów: 84 zł

Prenumerata roczna obejmuje
10 egzemplarzy

Wpłat prosimy dokonywać na konto wydawcy:
ITER, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
mBank SA, nr konta:
10 1140 2017 0000 4102 0885 4194

Prenumerata półroczna obejmuje
5 egzemplarzy

Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego miesiąca w roku.
Poza prenumeratą cena pojedynczego egzemplarza
w wersji papierowej: 17,50 zł
w wersji elektronicznej: 12,50 zł
W tytule przelewu prosimy podać rodzaj
zamawianej prenumeraty. Prosimy także
o podanie dokładnych danych adresowych.
Na życzenie wystawiamy faktury VAT (8%).

Wszelkie dodatkowe informacje:
tel. +48 532 493 072,
tel. +48 22 112 86 90,
prenumerata@iter.com.pl

