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To działa też w drugą stronę – do duszy dociera wiele poprzez
oczy. To co czytamy, oglądamy, na co patrzymy, ma wpływ na to
jacy jesteśmy. Pewnie dlatego rozmaici rewolucjoniści, dla których
Prawda, Dobro i Piękno to wróg śmiertelny, starali się wciskać
brzydotę gdzie się da. Szczególnie wyraźnie widać to w ostatnim
stuleciu, kiedy to w całym postępowym świecie dążono do degradowania artystycznych środków przekazu na rzecz antysztuki,
zwanej dla zmylenia wroga sztuką nowoczesną. Podobnie było
w przypadku tzw. sztuki użytkowej, architektury czy rozmaitych
mód. Dziś wygląda na to, że rewolucja zwyciężyła w tej batalii
(szeregi obrońców normalności były rzeczywiście bardzo nieliczne
i pozbawione wpływowych mecenasów) – przyjrzyjmy się czym są
faszerowane nasze dzieci z ekranów, książek, komiksów; jaka estetyka dominuje w miastach, w parkach, na billboardach; co można
spotkać w muzeach, na wystawach; jak wyglądają współcześnie
budowane kościoły...
Nie znaczy to jednak, że bezkrytycznie musimy się wpatrywać we
wszystko, co podstawiane jest przed nasze oczy. Na szczęście jeszcze jesteśmy w tej materii decyzyjni i mamy tu coś do powiedzenia
(a właściwie do zobaczenia).
Zatem uważajmy na to, na co zwracamy wzrok, dbajmy
o „higienę” doznań wizualnych, bo żadne z nich nie pozostaje
bez wpływu na nas.
Zapraszam do lektury kolejnego wydania naszego magazynu.

Przemysław Zbierski
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 ANALIZY, SYMULACJE

Analizy konstrukcji
przy pomocy metody
bezsiatkowej
Maciej Majerczak

W celu wygenerowania map naprężeń
należało przeprowadzić krok harmoniczny,
gdzie wymuszeniem był sinusoidalny sygnał
przyspieszeń o wartości 1 G w zakresie
częstotliwości 10-150 Hz, a na konstrukcję
nałożono tłumienie krytyczne o wartości 3%.

36

Silnik REVolution
czy wypełni lukę pomiędzy tradycyjnymi
silnikami spalinowymi a alektrycznymi?
Ryszard Romanowski
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 KONSTRUKCJE

Jzerro

rekordowa proa
Ryszard Romanowski

Większość sił rozkłada się nie na belkach lecz
na wancie mocowanej do wysięgnika. Dodanie
balastu wodnego do pływaka też jej nie obciąża,
bo pływak jest daleko na nawietrznej. Łódź
nie halsuje.

 TECHNOLOGIE

Recykling włókien
węglowych w zastosowaniach
produkcyjnych

Jacek Zbierski
Już przy 10% zawartości włókien zmniejsza się pełzanie,
rozszerzalność cieplna, skurcz i skłonność do pękania, a rośnie
odporność termiczna i wytrzymałość mechaniczna kompozytu.
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 BADANIA i ANALIZY

Badania nieniszczące spoin
Aleksander Łukomski

Przy niektórych badaniach, np. ciśnieniowych i szczelnych, dobrze jest
posługiwać się normą PN-EN 13480‑5, która określa jakie badania
należy wykonać, uwzględniając materiał i rodzaj spoiny.
Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | lipiec/sierpień 2022
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Paliwo z dwutlenku węgla
Prowadzony od 2017 roku
w ramach europejskiego programu Horizon 2020 eksperyment
nazwany SUN-to-LIQUID czeka
na wdrożenie przemysłowe.
System produkcji paliwa lotniczego z wody i uzyskiwanego
z atmosfery dwutlenku węgla
w procesie termochemicznym,
pozwala uzyskać naftę. Nie
odbiega ona właściwościami od
tej używanej w lotnictwie. Tak
otrzymaną naftę w stosunkowo
prosty sposób można też zmienić
w olej napędowy.
Jak wyjaśnia prof. Aldo Steinfeld z uniwersytetu technicznego
ETH w Zurychu, dotychczasowe
próby odbywały się tylko w laboratoriach. Obecnie uruchomiono
w terenie układ 169 luster śledzących ruch słońca i kierujących

energię na szczyt wieży, gdzie
umieszczono reaktor. Energia
słoneczna napędza cykle utleniania i redukcji (redoks). Umieszczona w reaktorze struktura
z ceru produkuje gaz syntezowany
z wody i dwutlenku węgla. Wodór

i tlenek węgla przechodząc przez
konwerter tworzą naftę. Początkowo wydajność wynosiła 4%, ale
zdaniem naukowców niebawem
może osiągnąć nawet do 15%.
prec.ethz.ch

Mikrokanałowe wymienniki ciepła
Mikrokanałowe
wymienniki
ciepła występują w jednostkach
grzewczych, systemach klimatyzacji, chłodzenia, wentylacji
itp. Te składające się z labiryntu małych ścieżek urządzenia
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są niewielkie i lekkie. Dlatego
znajdują zastosowanie zarówno
w budownictwie, jak i w technice
motoryzacyjnej lub lotniczej.
Naukowcy z Oak Ridge National Laboratory postanowili
wyeliminować ich największą
wadę, którą jest często nierównomierna dystrybucja czynnika
chłodzącego, mogąca prowadzić
do dużych różnic termicznych
w różnych miejscach urządzenia.
W pewnych wypadkach może to
mieć bardzo duże znaczenie dla
wydajności całego układu.
Opracowano piezoelektryczny
siłownik magnetyczny nazwany
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wkładką PEDMA. Magnesy
aktywnie zmieniają geometrię
wnętrza wymiennika ciepła.
Wpływa to na znaczną poprawę
przepływu, a co za tym idzie efektywności urządzenia. Wkładka
umożliwia również kontrolowanie przepływu.
Bardzo prosty jest montaż
urządzenia na eksploatowanych
wymiennikach ciepła. Wystarczy zamocować je na kolektorze
doprowadzającym czynnik chłodzący do mikrokanałów.
ornl.gov

6-krotny wzrost produktywności

Firma UNIPRES jest profesjonalną tłocznią i zajmuje się obróbką blach na rynek samochodowy. Specjalizuje się
w obróbce plastycznej elementów wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości, tłoczeniu na gorąco oraz
spawaniu półfabrykatów. Poprzez zastosowanie powłoki BALINIT® FORMERA firma osiągnęła sześciokrotny
wzrost wydajności przy produkcji elementu wykonanego ze stali o podwyższonej wytrzymałości.
Aby spełnić surowe przepisy dotyczące emisji CO2 i bezpieczeństwa pasażerów,
rynek potrzebuje coraz lżejszych, ale jednocześnie bardziej wytrzymałych
podzespołów, z których wykonanie są samochody. Rozwiązaniem jest m.in.
stosowanie stali o podwyższonej wytrzymałości (UHSS).
UHSS to materiał trudny w obróbce, w efekcie czego trwałość narzędzi jest
krótsza, wydajność niższa, a koszty obróbki rosną. Narzędzia używane do tłoczenia
komponentów wykonanych z UHSS wymagają odpowiednich zabezpieczeń
w postaci powłok, które stanowią doskonałą ochronę przed zużyciem.
Unipres posiada wysokowydajne prasy transferowe o masie 3000 ton
i najnowocześniejsze maszyny do tłoczenia na gorąco. Firma stwierdza: “Szybkie
zużycie w początkowej fazie tłoczenia skróciło trwałość naszych narzędzi,
powodując wysoki wskaźnik złomowania (po 100 000 uderzeń z matrycą pokrytą
CVD). To znacznie pogorszyło naszą wydajność”.
Przestoje w produkcji powodowały efekt domina: koszty produkcji i straty
materiałowe spowodowane wskaźnikiem złomowania wzrosły, co z kolei
oznaczało, że ogólne koszty produkcji komponentów były zbyt wysokie.

Wysoki wskaźnik złomowania po
100 000 uderzeń

1 milion uderzeń. Narzędzia nadal w użyciu
“Po rozmowie z Andrew Murrayem (menedżer produktu MFT), od razu stało się jasne, że BALINIT® FORMERA
będzie najlepszym rozwiązaniem dla naszych zastosowań. Przetestowaliśmy wiele różnych powłok, ale
żadna z nich nie zbliżyła się do wydajności BALINIT® FORMERA. Powłoka naszego poprzedniego dostawcy
wytrzymywała 120 000 uderzeń. Odkąd rozpoczęliśmy produkcję z powłoką BALINIT® FORMERA osiągnęliśmy
wynik blisko 1 milion uderzeń, a nasze narzędzia nadal są w użyciu. Powłoka firmy Oerlikon Balzers znacznie
zwiększyła naszą produktywność”, mówi specjalista z Unipres.
Mniej wymagająca konserwacja
Menedżer produktu, Andrew Murray cieszy się z zadowolenia swojego klienta: “Nasze rozwiązanie sprawiło,
że narzędzia używane przez Unipres pracują sześć razy dłużej; znacznie zmniejszyło to również częstotliwość
przestojów prasy. Odegrało to także kluczową rolę w zwiększaniu efektywności firmy”.

UNIPRES (Wielka Brytania), założona w 1987 roku w Sunderland w Wielkiej Brytanii jest uznanym producentem tłoczonych
elementów dla przemysłu motoryzacyjnego.
www.unipres.co.uk

bok.balzers.pl@oerlikon.com
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Prąd z biofilmu
Badania nad tzw. biofilmami
wykorzystującymi bakterie do
produkcji prądu prowadzone
są od lat bez większego powodzenia.
Uzyskane
biofilmy
miały niewielką wydajność
i były niestabilne.
Na University of Massachusetts
Amherst opracowano biofilm,
który założony na ludzką skórę
może z powodzeniem zasilać
różne urządzenia elektroniczne.
Wykorzystano podobnie jak
w poprzednich eksperymentach

bakterie Geobacter sulfurreducens, tyle że w nowym rozwiązaniu są one martwe. Biofilm
przypomina cieniutki arkusik
papieru. W koloniach bakterii
przy pomocy lasera wytwarza
się niewielkie obwody. Następnie całość zostaje zamknięta
w miękkim polimerze. Urządzenie założone na skórę zaczyna działać dzięki parowaniu.
Już na początku eksperymentu
naukowcy wzięli pod uwagę fakt,
że co najmniej 50% docierającej

do nas energii słonecznej pochłania parowanie. Wydajny i prosty
biofilm
wytwarza
energię
z wilgoci na skórze.
– To prawdziwa zielona energia w przeciwieństwie do wielu
innych źródeł tzw. zielonej energii – mówił Xiaomeng Liu, jeden
z twórców rozwiązania.
Właściwości nowego biofilmu
mogą być nieocenione nie tylko
w medycynie.
umass.edu

Konferencja Techniki Komputerowe w Inżynierii w październiku
Szesnasta edycja konferencji
naukowo-technologicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii
odbędzie się w dniach od 18 do
21 października w Mrągowie.
Organizatorem wydarzenia są
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej oraz Instytut
Pojazdów i Transportu Wojskowej Akademii Technicznej.
Konferencja stawia sobie za
cel doskonalenie technik numerycznych i eksperymentalnych
w inżynierii, a także stanowi
forum wymiany doświadczeń
użytkowników systemów CAD/
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CAM/CAE, jak również transferu wiedzy naukowej i technicznej
między ośrodkami naukowymi
i przedsiębiorstwami.
Tematyka prezentowana na
konferencji jest w dużej mierze
ukierunkowana na rozwiązywanie praktycznych problemów
pojawiających się w działalności współczesnego inżyniera i obejmuje między innymi
takie zagadnienia jak: techniki
komputerowe w analizie, projektowaniu i wytwarzaniu materiałów, konstrukcji, procesów
i systemów; projektowanie
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i badania innowacyjnych materiałów, konstrukcji, procesów
i systemów; numeryczne obrazowanie w projektowaniu, wytwarzaniu i ocenie technicznej
obiektów, metody weryfikacyjne i walidacyjne w symulacjach
numerycznych; techniki eksperymentalne badań materiałów
i konstrukcji.
Udział w konferencji można
zgłaszać do końca sierpnia.
tki.wat.edu.pl

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie symulacji
i nie tylko!

Stoisz przed wyborem szybkich
albo dokładnych rozwiązań?
Korzystaj z Altair SimSolid, który łączy zarówno
szybkość jak i dokładność obliczeń.

1 Unikalna, zmieniająca reguły gry technologia
2 Brak siatki, praca na oryginalnych modelach CAD
3 Solver pracujący na złożeniach z wysokim
odwzorowaniem połączeń

4 Przyspieszenie pracy z kilku dni do kilku minut
Endego to wiodący polski dostawca usług inżynierskich oraz IT z siedzibą w Krakowie.
W ciągu 10 lat, udało się nam stworzyć ponad 280 osobowy zespół specjalistów
posiadających unikalną wiedzę i doświadczenie, który pracuje w 7 centrach kompetencyjnych,
w 8 lokalizacjach, w Polsce i w Niemczech.
Spółka dostarcza wysokiej klasy kompleksowe, innowacyjne rozwiązania projektowe i inżynierskie dla kluczowych, międzynarodowych przedstawicieli branży motoryzacyjnej,
kolejowej, morskiej i lotniczej, a także energetycznej, medycznej, AGD i innych sektorów.

Endego Sp. z o.o.
ul. Samuela Bogumiła Lindego 1C
30-148 Kraków

+48 123972182
info@endego.com
www.endego.com
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Mechanoluminescencja
Materiały, które pod wpływem
działania sił emitują światło są
niezwykle pożądane w wielu
dziedzinach, od medycyny po
mechanikę. Łatwo sobie wyobrazić jak ułatwiłyby one ocenę
stanu np. budynków lub różnego rodzaju konstrukcji, gdyby
miejsca, które zaczynają pękać
wskutek
zmęczenia
metalu
emitowały światło. Dotąd uzyskiwane proszki o mechanoluminescencyjnych właściwościach
mają bardzo ograniczone zastosowanie, między innymi z powodu trudności w ich formowaniu.
Prof. Lothar Wondraczek
z Uniwersytetu w Jenie zaprezentował nowy materiał. Przypomina on szkło, które można
dowolnie formować.

Materiał składa się z kryształów galusanu cynku z dodatkiem
chromu. Osadzone są w szklanej
matrycy z germanianu potasu.
Kryształy są tak małe, że nie sprawiają trudności w formowaniu
materiału. Materiał jest formowany podobnie jak szkło.
Z materiału można wykonywać
arkusze, włókna światłowodowe,

mikroskopijne kulki i inne,
dowolne kształty.
Jest to kolejna nieoczekiwana
właściwość materiałów szklistych zaprezentowana w 2022
roku, ogłoszonym przez gremia
naukowe rokiem szkła.
optica.org

Tania bateria aktywowana wodą
Zespół naukowców ze Swiss
Federal Laboratories for Material
Testing and Research for Industry
kierowany przez Gustava Nystroma zaprezentował nowe ogniwo.
Jest ono niezwykle proste,
a w pewnych sytuacjach może być
konkurencyjne nawet dla akumulatorów AA.
Ogniwo budowane jest na
prostokątnym pasku papieru
o powierzchni co najmniej 1 cm2.
Pokryte jest rozproszonym chlorkiem sodu czyli solą kuchenną,
a jeden z jego krótszych końców
zanurza się w wosku. Tusz z płatkami grafitu nadrukowany jest
na jednej stronie i tworzy katodę
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czyli biegun dodatni. Druga strona pokryta jest tuszem z proszkiem cynkowym. Tworzy ona
biegun ujemny. Całość pokryta
jest obustronnie tuszem z płatkami grafitu i sadzy.
Wystarczy dodać kroplę wody,
aby w czasie do 20 sekund ogniwo zaczęło działać. Generuje ono stabilne napięcie 1,2 V,
dopóki nie wyschnie. Podczas
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prób działało godzinę. Następnie po dodaniu dwóch kropel
wody przez godzinę wykazywało
stabilne napięcie 0,5 V. Okazało
się, że im więcej proszku cynkowego w atramencie tym ogniwo
dłużej działa. Podczas prezentacji dwa połączone ogniwa zasilały elektroniczny budzik.
empa.ch

NOWOŚCI 

Neoklasyczne Citroëny

Firma Caselani z Sospiro nieopodal Cremony od lat specjalizuje
się w budowie jachtów i kompozytowych elementów dla tak
renomowanych i wymagających
stoczni jak np. Riva. Założyciel firmy Fabrizio Caselani jest
również od lat kolekcjonerem
klasycznych Citroënów. Kiedy
wpadł na pomysł budowy repliki kultowego modelu H, nie
spodziewał się, że ten pojazd
ma tylu zwolenników. W firmie
na bazie nowych modeli Jumper
powstają współczesne wizje
modeli H i HG w przeróżnych
odmianach. W ofercie są busy,
kampery, ramy z kabiną do zabudowy i food trucki.
Produkty są tak perfekcyjnie wykonane, że Citroën objął
je licencją. Samochody można
zamawiać w wybranych salonach
marki w wielu krajach świata.

Można się było spodziewać
następnych pomysłów. Firma
zapowiedziała, że niebawem pojawi się nowoczesna wersja jeszcze bardziej kultowego modelu
Citroëna – 2CV Furgonnette.
Tym razem samochód powstanie
na bazie Citroëna Berlingo.

Mechanicznie zarówno model
H jak i 2CV nie różnią się od
Jumpera i Berlingo. Obejmuje je
również taka sama gwarancja.
typeh.eu
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 NOWOŚCI

Wodorowe kartridże
Podczas gdy napędzane wodorem ogniwa paliwowe stosowane
są z powodzeniem od agregatów prądotwórczych po samochody, ciągle nierozwiązanym
problem jest powszechna dystrybucja wodoru. Podczas jednego
z lokalnych wyścigów samochodowych Toyota zaprezentowała
swoje prototypowe rozwiązanie.
Należący do niej holding Woven
Planet, współpracując z wyspecjalizowanym w dostawach energii koncernem Eneos, opracował
wymienny kartridż, na razie
przeznaczony głównie dla gospodarstw domowych. Największym
wyzwaniem dla konstruktorów
pojazdów napędzanych wodorem, od BMW Hydrogen po
Toyotę Mirai, były zbiorniki gazu.
Wydaje się, że nowa konstrukcja
ten problem rozwiązała.
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Przenośny zapas energii można
łatwo wymienić i szybko powtórnie naładować. Jest to całkowicie bezpieczne. Zaprezentowany
kartridż ma 40 cm długości i średnicę 18 cm. W miejscach odciętych od sieci elektrycznej lub
podczas przerw w jej dostawach
może napędzać typowy moduł
kuchenki mikrofalowej przez
3-4 godziny. Przygotowywane są
kartridże o różnych rozmiarach
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mogące dostarczać energię zarówno pojazdom, jak i gospodarstwom domowym. Opracowana
niewielka infrastruktura przypomina tę, służącą do dystrybucji
butli z propanem.
Rozwiązanie testowane jest
w eksperymentalnym miasteczku Woven City mieszczącym się
w granicach Susono City.
toyotanews.eu

NOWOŚCI 

Archer już w powietrzu

Firma Archer Aviation z San
Jose w Kalifornii w grudniu
2021 otrzymała od administracji lotnictwa FAA certfikat
zdatności do lotu. Wśród wielu
firm opracowujących elektryczne statki powietrzne pionowego
startu i ładowania eVTOL, jest
jedną z niewielu, która posiada taki dokument. Umożliwił
on intensywne testy w powietrzu, których drugi etap właśnie
się zakończył. Maszyna jest
coraz bliżej pełnej certyfikacji.

Podczas zakończonych niedawno testów skorygowano jedynie
kąty ustawienia śmigieł. Archer
ma dwanaście śmigieł rozmieszczonych w parach. Część z nich
można przechylać o odpowiedni kąt. Śmigła przedniej i tylnej
części mają różną charakterystykę. Chodzi o jak najsprawniejszy
pionowy start i lądowanie oraz
jak najstabilniejszy szybki lot
poziomy z założoną maksymalną
prędkością 150 mph, czyli około
240 km/h. Zasięg wynosi 60 mil,

czyli około 100 km, co w zupełności wystarcza do sprawnego poruszania się po miejskich
aglomeracjach.
Akumulatory
75 kWh mogą być szybko doładowane w miejscach lądowania
wkomponowanych w sieć transportu miejskiego. Maszyna może
zabrać na pokład czwórkę pasażerów i pilota. Początek jej seryjnej produkcji zapowiedziano na
rok 2024.
archer.com
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 NOWOŚCI

Wytrzymały i ciągliwy stop o podwyższonej entropii
Naukowcy
z
Uniwersytetu
Massachusetts Amherst i Georgia Institute of Technology opracowali metodę wytwarzania
przyrostowego nowego, dwufazowego stopu metali o wysokiej entropii i zoptymalizowanej
nanostrukturze. W rezultacie
otrzymano wytrzymały, a jednocześnie ciągliwy stop, o właściwościach
przewyższających
dostępne obecnie materiały dla
druku przestrzennego.
Technologie addytywne wykorzystujące energię laserową
dysponują dużym potencjałem
w dziedzinie rozwoju innowacyjnych kompozycji materiałowych.
Dzięki precyzyjnej kontroli wiązki lasera, wysokim gradientom
temperatury i szybkości stygnięcia, umożliwiają one otrzymanie
efektów wykraczających poza
możliwości konwencjonalnych
procesów produkcyjnych. Z kolei
stopy o wysokiej entropii HEA
(High Entropy Alloys) oferują
niemal nieograniczone możliwości w zakresie formułowania
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kompozycji stopowych, które
cechują się się dobrymi właściwościami mechanicznymi, również
w wysokich temperaturach. Jak
dotąd jednak, jak wyjaśnia prof.
Ting Zhu z Georgia Tech, potencjał wynikający z połączenia
przyrostowego i HEA na potrzeby inżynierii materiałowej nie
został w pełni odkryty.
W badaniach zespołu pod
kierownictwem
prof.
Wen
Chen’a w Multiscale Materials
and Manufacturing Laboratory
na Umass zastosowano doświadczenia z technologią LPBF (Laser
Powder Bed Fusion) i stopami
HEA. Uzyskano materiał o budowie sieciowej, złożonej z naprzemiennych warstw o regularnej
strukturze
krystalograficznej
typu BCC (centrowanego przestrzennie) i FCC (centrowanego
ściennie) w otoczeniu mieszaniny eutektycznej. Taki zhierarchizowany układ nanostruktury
HEA umożliwia skoordynowaną
deformację materiału w zakresie
obu faz.
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Jak przekonuje prof. Chen,
taki
niestandardowy
układ
mikrostruktury
atomowej
zapewnia
zarówno
wysoką
wytrzymałość, jak i ciągliwość,
co jest nietypowe, gdyż zazwyczaj najtrwalsze materiały są
kruche. Otrzymana kompozycja
stopowa jest trzykrotnie wytrzymalsza od konwencjonalnych
stopów odlewniczych, a przy tym
jest bardziej ciągliwa.
Zdaniem Jie Ren’a z Umass,
możliwość produkcji przyrostowej wytrzymałych i ciągliwych
stopów ma duże znaczenie dla
budowy lekkich struktur nośnych
o zwiększonej efektywności
mechanicznej i oszczędności
energii. Opracowana technologia może znaleźć zastosowanie
w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, w branży transportowej i biomedycznej.
umass.edu

NOWOŚCI 

Robotyczny wąż do spawania rur
W ramach programu RACE
(Remote Applications in Challenging Environments) inżynierowie
z UKAEA (UK Atomic Energy
Authority) opracowali robotycznego węża przeznaczonego
do spawania rur wchodzących
w skład instalacji eksperymentalnego reaktora fuzji termojądrowej DEMO.
Z uwagi na krytycznie niebezpieczne warunki, w jakich mogą
przebiegać prace serwisowe
w tego typu instalacji, wykorzystanie ręcznego spawania
jest wykluczone. Z kolei użycie
zautomatyzowanych systemów
spawalniczych napotyka trudności ze względu na zwartą budowę instalacji. Podjęto decyzję
o budowie systemu zautomatyzowanego spawania rur od
wewnątrz. Owocem prac jest
robotyczny wąż, wyposażony
w układ napędu, pozwalający na
przemieszczanie się wewnątrz
instalacji i system detekcji
ultradźwiękowej, umożliwiający

zajmowanie precyzyjnie wyznaczonej pozycji roboczej. W ustalonym miejscu wąż blokuje się
i uruchamia dookolną głowicę
spawania laserowego. Wprowadzenie węża do instalacji odbywa
się również w sposób zautomatyzowany, bez udziału personelu.
– Rozwój robotów jest ważnym
elementem dążenia do niskoemisyjnej energetyki opartej na
fuzji termojądrowej – wyjaśnia
Tristan Tremethick, główny
konstruktor UKAEA. – Musimy
wypracować biegłość w zdalnym

sterowaniu takimi robotami
jak nasz wąż, gdyż to one będą
odpowiadały za utrzymanie
instalacji reaktorów, do których
ludzie nie będą mieli dostępu.
Na tej samej zasadzie funkcjonuje bliźniaczy system przeznaczony do cięcia rur. Oba
rozwiązania, przygotowane na
potrzeby energetyki termojądrowej, mogą znaleźć zastosowanie również w innego typu
instalacjach przemysłowych.
gov.uk
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 TECHNOLOGIE

artykuł reklamowy

EJOWELD®
EJOWELD® jest nowatorską i efektywną techniką montażu, opracowaną
i wdrożoną przez specjalistów marki EJOT, stosowaną przez wiodących
producentów motoryzacyjnych. Technologia ta umożliwia połączenie ze sobą
różnych materiałów (metale lekkie / stal wysokowytrzymała) bez uprzednich
czynności przygotowawczych (czyszczenie, usuwanie powłoki, wykonanie
otworu wstępnego) przy użyciu zrobotyzowanego stanowiska montażowego.

E

JOWELD® jest termomechanicznym
procesem, podczas którego energia
jest generowana poprzez tarcie pomiędzy obracającym się elementem i nieruchomą
dolną blachą bazową. Prowadzi to do plastycznej
deformacji elementu łączącego i wspawania się
w blachę bazową.
Podczas procesu łączenia, element łączący przenika przez górną blachę i w ten sposób jest ona
przymocowana pomiędzy blachę bazową i element
łączący. Połączenie powstaje poprzez kombinację
połączenia kształtowego, zamknięcia siłowego
oraz termicznie wytworzonej lepkości.
Opracowana i opatentowana przez EJOT technologia EJOWELD® została zwycięzcą konkursu
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zorganizowanego przez Automotive News „2020
PACE Award“. Jest to wyróżnienie za najbardziej
innowacyjne i doskonałe technicznie rozwiązania
dla branży samochodowej.
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TECHNOLOGIE 

artykuł reklamowy
EJOWELD® oferuje szereg istotnych zalet, do
których zaliczyć można przede wszystkim:
• Brak otworu wstępnego
• Brak obróbki wstępnej i końcowej
łączonych części
• Brak kruchych faz międzymetalicznych, ponieważ metoda funkcjonuje bez termicznie wytworzonej lepkości pomiędzy aluminium i stalą
• Opanowanie w procesie różnic w rozszerzalności cieplnej aluminium i stali przy
zmianach temperatury
• Możliwość łączenia wielu różnych grubości blach bez konieczności modyfikacji
sprzętu montażowego.
JAK PRZEBIEGA PROCES MONTAŻU EJOWELD®?
Stalowy łącznik podczas procesu tarciowego przenika przez górną blachę (na przykład z aluminium)
i zgrzewa się w dolną blachę, która wykonana jest
ze stali wysokowytrzymałej. Tarcie, które wytwarzane jest poprzez odpowiednie sterowanie procesem
i użycie właściwej siły docisku, wpływa bezpośrednio na stalowy łącznik. Wytwarzane podczas tarcia
ciepło oddziałuje na stalowy łącznik i dolną blachę,
jednakże temperatura topnienia nie zostaje osiągnięta. Termicznie wytworzona lepkość występuje jedynie pomiędzy stalowym łącznikiem i dolną blachą,
z kolei połączenie kształtowe oraz zamknięcie siłowe wytworzone są pomiędzy stalowym łącznikiem
i górną blachą. W momencie, gdy główka stalowego
łącznika osiąga górną blachę, następuje zatrzymanie
obrotów i wzrost osiowej siły przyłożonej do łącznika. Właśnie wtedy proces zgrzewania tarciowego jest
zakończony. Górna blacha jest zamocowana pomiędzy główką łącznika i dolną blachą. Łącznik w ten
sposób wypełnia dwa oddzielne zadania podczas
procesu montażu. Z jednej strony przenika przez
górną blachę nie zmieniając jej cech, z drugiej strony
generuje ciepło tarcia, które wytwarza montażowo
pewne połączenie stal-stal.
EJOT wspiera klientów ma każdym etapie realizowanego projektu produkcyjnego. Począwszy
od etapu projektowego, przechodząc z nimi przez

Kolejne etapy procesu zgrzewania tarciowego

kolejne etapy przygotowawcze, EJOT dokłada
wszelkich starań, by produkcja seryjna przebiegała
w sposób płynny i optymalny. Wykorzystując specjalistyczną wiedzę, na podstawie specyficznych wymagań klienta rozwija know-how dla wielu segmentów
rynku. W przypadku technologii EJOWELD®
oferuje szeroki zakres usług serwisowych, bogaty
pakiet szkoleń, czy prace rozwojowe, ukierunkowane na obecne i przyszłe potrzeby klientów.
www.ejot.pl
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 ANALIZY, SYMULACJE

ANALIZY KONSTRUKCJI
przy pomocy
metody bezsiatkowej

Symulacje numeryczne przy wykorzystaniu programów CAE pozwalają na szybką
oraz tanią weryfikację i walidację produktu już na etapie fazy projektowania.
Umożliwia to znaczne zredukowanie lub nawet wyeliminowanie kosztownych
produktów koncepcyjnych. Ponadto dostępne są również narzędzia umożliwiające
optymalizację rozwiązania na długo przed pierwszymi testami rzeczywistymi.
Dzisiaj główną metodą wykorzystywaną przy tego typu zadaniach jest metoda
elementów skończonych (MES, ang. FEM).

Maciej Majerczak

M

etoda elementów skończonych ma
duże grono zwolenników, jednak
należy również pamiętać o jej niedoskonałościach i ograniczeniach. Jednym z nich jest
potrzeba dyskretyzacji skomplikowanej geometrii
na proste elementy składowe. Wynikowo otrzymujemy tu model składający się z dużej ilości
elementów bardzo prostego kształtu. W zależności od wybranej metody modelowania rozróżnić
możemy elementy przestrzenne, jakimi są przeważnie czworościany oraz prostopadłościany, lub
elementy powłokowe, takie jak trójkąty i prostokąty. Należy zaznaczyć, że przygotowanie siatki
elementów skończonych jest procesem trudnym,
szczególnie gdy mamy do czynienia ze skomplikowaną geometrią, z dużą ilością cech takich jak
promienie, krótkie krawędzie, małe powierzchnie,
otwory itd.
Rozwiązać ten problem można na dwa sposoby:
upraszczając geometrię – co jest zadaniem nietrywialnym, lub zdać się na zaawansowane algorytmy meshujące. Na rynku istnieje wiele rozwiązań
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pozwalających automatycznie przygotować siatkę o zadowalających parametrach. Jest to jednak
proces stosunkowo czaso- i zasobochłonny. Dodatkowo musimy zmierzyć się z problemem wyboru dokładności lub szybkości rozwiązania. Gdy
wybierzemy dokładność, przygotowany przez
algorytm model może składać się z bardzo dużej
ilości elementów, przez co wymagane będzie użycie
znacznie większych zasobów komputerowych.
Odmiennym rozwiązaniem przedstawionego
wyżej problemu jest metoda bezsiatkowa. Mowa
tutaj o prawdziwej metodzie eliminującej potrzebę upraszczania geometrii i jej siatkowania, a nie
takiej, która zgrabnie ukrywa siatkę elementów
skończonych przed oczami użytkownika. Przedstawione rozwiązanie bazuje na teorii zawartej w “The
Method of External Finite Element Approximations” opisanej przez Victora Apanovitcha.
PORÓWNANIE METOD
Podczas porównywania metod numerycznych należy zawsze dużą uwagę zwracać na
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ANALIZY, SYMULACJE 

Artykuł dostępny
w wydaniu płatnym
SPRAWDŹ

jak zamówić wydanie
www.konstrukcjeinzynierskie.pl
prenumerata@iter.com.pl
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 BADANIA i ANALIZY

Badania nieniszczące spoin
Spawanie łukowe znane jest już od ponad stu lat. Jak w każdej operacji
technologicznej także i w spawaniu występują różnego rodzaju błędy.
Znajdowanie błędów spawalniczych i ich właściwa ocena są możliwe dzięki
różnym metodom badania spoin. Badania spoin mogą być niszczące
(DT – Destructive Testing) lub nieniszczące (NDT – Non Destructive Testing).
Te drugie omówiono w artykule.

Aleksander Łukomski

P

ięćdziesiąt lat temu dla jednej z polskich
fabryk taboru szynowego zbudowano laboratorium radiologiczne do badania spoin.
Było to pomieszczenie wybudowane w wydzielonym miejscu hali produkcyjnej o długości
30 metrów i szerokości 6 metrów, z torowiskiem,
tak aby można było wprowadzić tam pojazd
szynowy: lokomotywę lub wagon. Brama rozsuwana dwuskrzydłowa pokryta była z każdej strony
6-milimetrową blachą ołowianą – przeszkodą dla
promieni rentgenowskich. Ściany pomieszczenia
od wewnątrz pokryto specjalnym tynkiem rentgenowskim z dodatkiem kruszywa barytowego,
wykorzystywanego do zabezpieczenia przed przenikaniem promieni X i gamma. W tym laboratorium prześwietlane były promieniami rentgena

ważne dla wytrzymałości pojazdu spoiny. Były
to wtedy dość powszechnie stosowane metody
nieniszczące badania spoin.
Obecnie również prowadzi się takie badania, tylko współczesne rozwiązania techniczne
nie wymagają już stosowania tak grubych blach
z ołowiu na drzwi czy bramy. Opracowanie
elastycznych materiałów osłonowych z tworzyw
sztucznych, z wypełniaczem w postaci pyłu
wolframowego, silnie osłabiającego promieniowanie X i gamma, znacznie upraszcza formowanie
osłon tuż przy lampie rentgenowskiej. Przycinanie i wyginanie nowego materiału osłonowego
o grubości czasem nawet tylko kilku milimetrów
jest dużo łatwiejsze w kształtowaniu osłon i to bez
niepożądanych szczelin.

Pęknięcie
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Nadmierna penetracja – wyciek

BADANIA i ANALIZY 

Artykuł dostępny
w wydaniu płatnym
SPRAWDŹ

jak zamówić wydanie
www.konstrukcjeinzynierskie.pl
prenumerata@iter.com.pl
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 CZĘŚCI MASZYN i URZĄDZEŃ
artykuł reklamowy

Maksymalna wydajność
centrum obróbczego
zależy od łożyska
cz.1

Pionowe i poziome centra obróbcze muszą sprostać różnym wymaganiom.
Wybór łożyska spełniającego określone wymagania pozwala poprawić
zarówno wydajność, jak i zdolność produkcyjną.

Eric Faust

J

eszcze nie tak dawno temu typowy zakład
produkujący silniki czy skrzynie biegów do
samochodów posiadał wiele maszyn, z których
każda musiała wykonywać określone, wąsko zdefiniowane zadania. Ten ciąg dedykowanych maszyn
był częścią linii technologicznej, w ramach której
nieobrobiony element przekazywano do kolejnego etapu, na którym każda maszyna wykonała

22

odpowiednie prace, tj. frezowanie, nawiercanie czy
gwintowanie, w ramach tzw. cyklu pracy, czego
efektem był gotowy produkt. Łożyska wrzeciona
w każdej z tych maszyn były zoptymalizowane pod
kątem określonego cyklu pracy.
Czasy się jednak zmieniły, a wraz z nimi typowe
zakłady produkcyjne. Współczesne zakłady zastąpiły wspomniane linie technologiczne elastycznymi
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centrami obróbczymi CNC, aby zwiększyć wydajność przy produkcji małoseryjnej i częstej zmianie
parametrów produktu. Do takich maszyn CNC
należą m.in. frezarki wieloosiowe (na ogół 5-osiowe), które wykorzystują automatyczne zmieniarki narzędzi, magazynki, karuzele i automatyczne
systemy przenoszenia przedmiotów obrabianych
tak, aby wykonywać szereg operacji, skracać czas
cyklu pracy i podnosić efektywność produkcji
w zakładach na całym świecie.
W świecie obróbki maszynowej, z różnymi
zadaniami wiążą się jednak odmienne oczekiwania. Wiele operacji i obrabianych materiałów
cechują diametralnie różne wymagania dotyczące
zastosowanego wrzeciona, a w konsekwencji także
zamontowanego w nim łożyska. Wśród obrabianych materiałów znajdziemy tradycyjną stal
wysokostopową, żeliwo, aluminium, tytan i stopy
niklu. Materiał, a także wykorzystywana operacja
skrawania, wpływa na obciążenia i prędkości, co
przekłada się na wymagania względem łożyska.
Niewiele komponentów ma tak duży wpływ na
ogólną wydajność produkcyjną jak łożysko wrzeciona frezarki. Od łożyska zależą bowiem takie
parametry, jak prędkość, obciążalność, dokładność i sztywność. Łożyska mają wpływ na temperaturę pracy wrzeciona, drgania i hałas podczas
pracy. Obrabiarki muszą być niezwykle precyzyjne,
niezawodne i zapewniać bardzo wysoką wydajność
produkcyjną. Stopień precyzji wykonania łożyska
ma duże znacznie dla jego przydatności w środowisku produkcyjnym. Gdy łożysko przestanie działać
zgodnie z założeniami, cała maszyna musi zostać
wyłączona z użytku w celu jej naprawy.
Maksymalna wydajność w znacznym stopniu zależy od doboru odpowiedniego łożyska z uwzględnieniem docelowego rodzaju obróbki. Wymagania
związane z konkretnym przeznaczaniem są niezwykle istotne podczas wyboru łożyska, niezależnie od
tego, czy mowa jest o projektowaniu wrzecion do
obrabiarek przez ich producenta, czy też warsztacie
zajmującym się usługami remontowymi.

PORÓWNANIE OCZEKIWAŃ
W PRZYPADKU RÓŻNYCH ZADAŃ
W zależności od określonego typu obróbki prędkości, obciążenia i inne czynniki mogą się zasadniczo różnić.
Skrawanie wykańczające ma zapewnić najwyższą jakość powierzchni przy minimalnej chropowatości, natomiast skrawanie zgrubne pozwala
usunąć największą ilość materiału w jak najkrótszym czasie. Skrawanie wykańczające jest płytkie
i precyzyjne, wykonywane z użyciem narzędzi
o małej średnicy, przy bardzo wysokiej prędkości wrzeciona i niskiej prędkości posuwu (prędkość liniowa narzędzia przemieszczającego się po
powierzchni obrabianego produktu). W wyniku tego występuje bardzo niski nacisk na narzędzie, ale wrzeciono musi zachować precyzję przy
bardzo wysokiej prędkości. Skrawanie zgrubne
jest głębokie i szerokie, wykonywane z użyciem
noży o dużej średnicy, przy stosunkowo niskiej
prędkości wrzeciona, ale bardzo wysokiej prędkości posuwu, co powoduje znacznie większy nacisk
narzędzia wspartego na łożyskach wrzeciona.
OPTYMALNY DOBÓR ŁOŻYSK
Każdy z powyżej opisanych warunków powoduje,
że łożysko wrzeciona frezarki musi spełniać określone wymagania.
Weźmy pod uwagę samo to, że skrawanie
zgrubne i wykańczające mają diametralnie różny
przebieg, a więc wymagają zastosowania łożysk
o odmiennych parametrach (niska prędkość /
wysokie obciążenie vs. wysoka prędkość / niskie
obciążenie). Spowodowane jest to tym, iż wraz ze
wzrostem prędkości przy każdej obróbce zwiększa
się siła odśrodkowa działająca na wszystkie kulki
łożyska wrzeciona.
Ta siła odśrodkowa oddziałuje promieniowo,
w kierunku od środka obrotu łożyska (przyjmując punt odniesienia układu obrotowego), w taki
sposób, że bieżnia zewnętrzna zapobiega wypadaniu kulek z łożyska. Wraz ze wzrostem siły
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odśrodkowej występuje coraz większy nacisk
powierzchniowy pomiędzy bieżnią i kulkami.
Od zwiększonej siły ośrodkowej zależy także
moment, w którym każda kulka wejdzie w kontakt
z zewnętrzną bieżnią w kierunku jej powierzchni.
Jednak całkowicie odwrotna zależność występuje
między kulkami i bieżnią wewnętrzną, co powoduje, że zewnętrzny i wewnętrzny kąt styku nie
są identyczne. Zjawisko to nosi nazwę przesunięcia kąta styku. Kulka jest elementem, który może
mieć tylko jedną oś obrotu, a zatem zwiększone przesunięcie kąta styku skutkuje ślizganiem,
wytwarzaniem większej ilości ciepła, podwyższeniem temperatury pracy i zwiększonym ścieraniem powierzchni kulek.
Jedną z metod ograniczenia wpływu zwiększonej siły odśrodkowej jest obniżenie masy kulek.
Istnieją dwa sposoby, aby osiągnąć ten cel:
• zmniejszenie kulek i/lub
• zastąpienie kulek stalowych ceramicznymi,
ponieważ takie kulki są o 40% lżejsze niż ich
stalowe odpowiedniki.
Lżejsze kulki powodują mniejszą siłę odśrodkową, co częściowo obniża naciski powierzchniowe wynikające z większego modułu sprężystości
materiału ceramicznego. Mniejsza siła odśrodkowa ogranicza także przesunięcie kąta styku, co
skutkuje zmniejszeniem ilości ciepła wytwarzanego na skutek ślizgania.
Drugim sposobem jest zwiększenie promienia bieżni. Związek między promieniem bieżni i średnicą kulki nosi nazwę krzywizny bieżni
i, w ujęciu matematycznym, stanowi iloraz promienia bieżni i średnicy kulki wyrażony w procentach.
Jeśli weźmiemy na przykład promień bieżni 0,5 mm
oraz kulkę o średnicy 1 mm, krzywizna bieżni
wyniesie 50%. Bieżnia o takiej krzywiźnie wskazuje
ścisłe przyleganie bieżni do kulki, co powoduje, że
łożysko nie obraca się swobodnie, dlatego optymalne są krzywizny powyżej 50%. Krzywizny poniżej
54% nazywa się zamkniętymi, natomiast powyżej
tej wartości – otwartymi. Łożyska o krzywiźnie
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zamkniętej lepiej przenoszą obciążenie, ale wytwarzają więcej ciepła, natomiast łożyska o krzywiźnie otwartej mogą pracować z większą prędkością,
chociaż mają mniejszą nośność.
Wykorzystanie jednego z tych sposobów do
zwiększenia możliwej prędkości pracy łożyska może diametralnie obniżyć jego nośność,
a w rezultacie zdolność wrzeciona do obróbki zgrubnej. Na ogół istnieją dwie bądź trzy
konstrukcje dla określonej serii wymiarowej ISO,
które obejmują różnej wielkości kulki i krzywizny,
zapewniając maksymalną wydajność dla konkretnego profilu skrawania. Dlatego właśnie należy
mieć na uwadze przewidziany cykl pracy maszyny
tak, aby można było dobrać optymalną konstrukcję i materiał kulek. Przyjrzyjmy się przykładom:
Obróbka zgrubna
i usuwanie maksymalnej ilości metalu
Wrzeciona zaprojektowane z myślą o wysokich
obciążeniach działających na narzędzia powinny być wyposażone w łożyska o największych
kulkach ze stali, odpowiadających przekrojowi
poprzecznemu łożyska (>50% przekroju łożyska)
oraz zamkniętej krzywiźnie bieżni, aby ograniczyć
naciski powierzchniowe między bieżnią i kulkami. Duża średnica kulek i zamknięta krzywizna
odpowiadają dużym obciążeniom i niższej prędkości związanej z obróbką zgrubną, która może
wynosić od 500 do 1500 obr./min. w zależności
od wielkości narzędzia, prędkości usuwania materiału i rodzaju materiału obrabianego przedmiotu.
Większość łożysk wrzecion do obróbki zgrubnej
jest smarowanych smarem i cechuje się prędkościami obrotowymi od 3500 do 7500 obr./min.
w zależności od wielkości maszyny.
Wykańczanie i maksymalizacja prędkości
Głównym
założeniem
podczas
projektowania wrzecion wysokoobrotowych i do
skrawania wykańczającego powinno być ograniczenie wytwarzanego ciepła, zatem opisane wyżej
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łożysko z dużymi kulkami / zamkniętą krzywizną jest mniej pożądane z uwagi na wynikającą
z konstrukcji tendencję do generowania nadmiaru
ciepła. Wybór łożyska z małymi kulkami (<50%
przekroju łożyska) i otwartą krzywizną zapewni
niższy poziom generowanego ciepła, a tym samym
niższą temperaturę wrzeciona. Łożyska wrzeciona
wysokoobrotowych pracują w przedziale od 7500
do 24 000 obr./min. i są smarowane mieszaniną powietrza i oleju. Dedykowane wrzeciona do
skrawania wykańczającego mają na ogół prędkość
od 15 000 do 30 000 obr./min. w zależności od
wielkości maszyny.
Zastosowania uniwersalne – zoptymalizowane
pod kątem obciążenia i prędkości
Jeśli celem jest uzyskanie wrzeciona, które może
wykonywać skrawanie zgrubne z niską prędkością
a jednocześnie działać precyzyjnie z wysoką prędkością, niezwykle ważny jest dobór odpowiedniego łożyska, które spełni te przeciwstawne sobie
wymagania. Wymagania te, i wszelkie dodatkowe,
są typowe dla pionowych centrów obróbczych.
Konstruktorzy powinni poszukiwać łożyska
precyzyjnego o zrównoważonych parametrach,
które potrafi zaspokoić te zróżnicowane potrzeby. Wybór łożyska z średniej wielkości kulkami (~
50% przekroju łożyska) i umiarkowanie otwartą
krzywizną zapewni niższy poziom generowanego ciepła, a tym samym zadowalającą nośność.
Frezarki, które muszą wykonywać skrawanie
zgrubne i wykańczające, pracują z prędkością od
500 do 12 500 obr./min. i są smarowane smarem
lub dokładnie odmierzaną mieszanką olejowo-powietrzną. Wrzeciona uniwersalne pracują zwykle
przy prędkościach od 7500 do 15 000 obr./min.
w zależności od wielkości maszyny.

niższej gęstości/masy, kulki ceramiczne mają
większy moduł sprężystości niż ich metalowe
odpowiedniki, co skutkuje mniejszą elipsą styku
(kształt powierzchni styku z bieżnią wynikający
ze sprężystego odkształcenia kulki i powierzchni bieżni). Im mniejsza powierzchnia styku, tym
większe naciski powierzchniowe między kulką
i bieżnią przy tym samym obciążeniu. Jeśli obciążenie zewnętrzne nie powoduje nadmiernego
nacisku między kulką i bieżnią, łożysko będzie
wytwarzać mniej ciepła z uwagi na mniejszą
powierzchnię styku.
Optymalne rozwiązanie stanowi zatem taka
konstrukcja łożyska, która zapewni najlepszą
równowagę dynamiki pracy w całym cyklu pracy
dla danego zastosowania. W firmie Timken wykonaliśmy szeroko zakrojone testy i analizy, aby
pomóc naszym klientom w wyborze najlepszego,
świadomego wyboru łożyska. Produkty z naszej
zróżnicowanej oferty spełniają oczekiwania
stawiane przez różne rodzaje obróbki skrawaniem,
a nasi specjaliści służą pomocą w doborze najlepszego łożyska, niezależnie od tego, czy nabywcą
jest producent obrabiarki, właściciel warsztatu czy
użytkownik końcowy.
Eric Faust
Specjalista ds. zastosowań
Timken
Autor od dwudziestu lat jest związany z firmą
Timken, wcześniej zajmował stanowiska związane z zarządzeniem technologiami i programami.
Jest także autorem artykułów branżowych na
temat doboru łożysk.

Kulki ceramiczne
Kulki ceramiczne są na ogół stosowane, gdy cykl
pracy wrzeciona jest zdominowany operacjami
wykańczającymi przy wysokiej prędkości. Oprócz
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Jzerro

rekordowa proa
Ryszard Romanowski
Epoka kliprów to był czas wielkich szybkości na wodzie. Zdawać by się mogło,
że nie były to zwykłe statki handlowe, budowane do przewozu towarów, lecz
zaawansowane jednostki regatowe. XIX-wieczne społeczeństwo entuzjazmowało
się rywalizacją poszczególnych jednostek na szlakach handlowych świata.
Zdarzyły się rekordy, na których pobicie trzeba było czekać grubo ponad 100 lat.

D

Kliper Flying Cloud pędzla Jack’a Spurlinga
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zisiaj nikt już nie pamięta, a nawet zbytnio nie interesuje się tym, co te jednostki przewoziły. Znane są za to ich nazwy
i nazwiska kapitanów tych z nich, które w niewiarygodnie krótkim czasie pokonywały oceany.
Zaprojektowany przez Kanadyjczyka Donalda
McCaya i zbudowany w jego stoczni East Boston
Mass w połowie XIX wieku kliper Flying Cloud
trafił w okres kalifornijskiej gorączki złota. Nic
dziwnego, że niemal zmuszony był pokonywać
tzw. złoty szlak pomiędzy Nowym Jorkiem a San
Francisco. Droga wiodła przez dwa oceany, przez
niebezpieczne skaliste wody przybrzeżne, a przede
wszystkim – okryty złą sławą przylądek Horn.
Wówczas rejs tą trasą trwał co najmniej 200 dni.
Statki załadowane były towarami i niecierpliwymi
poszukiwaczami złota. W 1854 roku Flying Cloud
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Artykuł dostępny
w wydaniu płatnym
SPRAWDŹ

jak zamówić wydanie
www.konstrukcjeinzynierskie.pl
prenumerata@iter.com.pl
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Sześć
powodów,

dla których warto użyć

sprężyn falistych

Podkładki faliste, sprężyny śrubowe, krążkowe oraz wiele innych tradycyjnych
elementów sprężystych sprawdzają się w wielu zastosowaniach mechanicznych.
Dodając do swojego zestawu rozwiązań konstrukcyjnych sprężyny faliste
zyskują Państwo całą gamę nowych możliwości i innowacji. Wiedza o tym, gdzie
najlepiej sprawdzają się sprężyny faliste oraz znajomość zalet wynikających
z ich użycia mogą znacznie przyczynić się do udoskonalenia Państwa projektów.
W tym artykule przedstawiamy sześć zasadniczych zalet wynikających
z zastosowania sprężyn falistych.
1. OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Dzięki użyciu sprężyny falistej, wysokość robocza
może być zredukowana nawet o 50%. W aplikacjach o bardzo ograniczonej przestrzeni sprawdzą
się sprężyny faliste Crest-to-Crest. Ich konstrukcja, z wieloma pofalowaniami na każdym zwoju
sprężyny pozwala uzyskać taką samą siłę, jak
w przypadku konwencjonalnej sprężyny, przy
równoczesnej redukcji wysokości roboczej. Niższa
wysokość przekłada się także na oszczędność miejsca w całym złożeniu, którego częścią jest sprężyna. Redukcja wymiarów złożenia z kolei wiąże się
ze zmniejszeniem zużycia materiałów i skróceniem
czasu produkcji, co może przełożyć się na znaczną
oszczędność kosztów wykonania.
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Technologia nawijania krawędziowego (po lewej) vs. konwencjonalne tłoczenie części (po prawej)

2. ELASTYCZNOŚĆ W DOBORZE PARAMETRÓW
Proces produkcyjny w firmie Smalley opiera się na
technologii nawijania krawędziowego, pozwalającej
w łatwy sposób dostosować parametry sprężyn do
wymagań konstrukcyjnych. Liczba zwojów, rodzaj
końcówek, wybór materiału i jego grubości to jedne
z wielu parametrów, które można łatwo dopasować
na potrzeby danego zastosowania. Proces nawijania krawędziowego, w którym płaski drut zwijany jest po krawędzi, umożliwia uzyskanie sprężyn
o dowolnej konfiguracji, z średnicą w zakresie od
4 do 3000 mm. Pozwala na wykonanie niestandardowych sprężyn na zamówienie bez dodatkowych
kosztów oprzyrządowania.
3. DOKŁADNOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ
PARAMETRÓW UGIĘCIA
Dokładne i przewidywalne wartości obciążeń kalkuluje się z założeniem pewnej tolerancji dla danej
wysokości roboczej. Niezależnie od tego, czy dane
zastosowanie ma charakter statyczny czy dynamiczny można bardzo dokładnie wskazać wartość obciążenia generowanego przez sprężynę. Wynika to

z tego, że dla sprężyn falistych określa się obciążenie
krytyczne dla konkretnej wysokości roboczej. Stąd
też mogą Państwo oczekiwać stałości i pewności
obciążenia w Państwa zastosowaniu.
4. UNIWERSALNOŚĆ
Technologia sprężyn falistych jest wypróbowanym
rozwiązaniem, stosowanym do wielu zastosowań
w różnych sektorach przemysłowych. Sprężyny
faliste o bardzo małych lub bardzo dużych średnicach, lekkie bądź masywne, stalowe, czy też wykonane ze specjalistycznych stopów sprawdzają się
w dziesiątkach tysięcy zastosowań na całym świecie.
Od urządzeń codziennego użytku, takich jak zegarek na ręku czy ekspres do kawy w kuchni, po szyby
naftowe głęboko pod powierzchnią ziemi czy instalacje satelitarne w kosmosie, zastosowanie sprężyn
falistych nie napotyka ograniczeń. Poniżej przedstawiamy przykłady najbardziej popularnych aplikacji,
wykorzystujących zalety sprężyn falistych:
• Zawory przepływowe: Wraz ze wzrostem
ciśnienia, sprężyna falista Crest-to-Crest
precyzyjnie kontroluje liniowe przemieszczenie tłoka.
• Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa: Ciśnienie powietrza pod spodem złożenia zwiększa
obciążenie sprężyny, która wypycha pokrywę zaworu i inicjuje mechanizm uwalniania
ciśnienia. Wraz ze spadkiem ciśnienia sprężyna powraca do pozycji wyjściowej, pozwalając
na ponowne uszczelnienie zaworu.
• Uszczelnienia czołowe: Sprężyna falista
wytwarza ciśnienie dociskające do przylegającej powierzchni, skutecznie oddzielając ciecze.
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• Wibroizolatory: Pod jednostajnym obciążeniem, izolator tłumi drgania powstające podczas
działania urządzeń. Zastosowanie sprężyn falistych służy zapewnieniu precyzyjnych i powtarzalnych obciążeń.

Od zastosowań kriogenicznych po wysokotemperaturowe, od magnetycznych po elektroprzewodzące i od głębinowych po kosmiczne, zespół
inżynierów firmy Smalley podejmie się przygotowania właściwej sprężyny o optymalnym działaniu.

5. EGZOTYCZNE STOPY METALI
Niestandardowe stopy metali stanowią opcję dla
Państwa zastosowań w warunkach ekstremalnych. Jest wiele czynników o istotnym znaczeniu przy wyborze właściwego materiału, między
innymi koszty, zewnętrzne warunki robocze
czy cykl życia produktu. Użycie komponentów
z materiałów niedostosowanych do panujących
warunków prowadzi do problemów w działaniu
i skrócenia czasu eksploatacji całego podzespołu. Jeśli nasze materiały standardowe, takie jak
stal węglowa czy nierdzewna 17-7, nie spełniają
wymagań na potrzeby Państwa aplikacji, możemy zaproponować Państwu całą gamę materiałów
niestandardowych.

6. DARMOWE PRÓBKI I PRZYSTĘPNE CENY
PROTOTYPOWANIA
Nie ulega wątpliwości, że istnieje potrzeba weryfikacji założeń konstrukcyjnych na przykładzie prototypów. Dlatego Smalley oferuje swoim
klientom bezpłatne próbki produktów seryjnych.
W przypadku produktów niestandardowych,
istnieje możliwość zamówienia prototypowych
próbek bez określonej minimalnej wielkości partii,
z krótkim okresem realizacji. Jest to możliwe dzięki
technologii nawijania krawędziowego, podczas gdy
konwencjonalne, tłoczone części wymagają wykonania oprzyrządowania produkcyjnego, co pociąga
za sobą dodatkowe koszty i opóźnia realizację.
Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest oszczędność
miejsca, sprężyny faliste stanowią idealne rozwiązanie. Mogą Państwo wybierać spośród ponad
4 tysięcy rodzajów standardowych sprężyn ze stali
węglowej i nierdzewnej, lub wypróbować możliwość zaprojektowania niestandardowej sprężyny bez dodatkowych kosztów oprzyrządowania.
Zapraszamy już dziś do kontaktu z inżynierami
firmy Smalley i do uwzględnienia sprężyn falistych
w Państwa zestawie rozwiązań konstrukcyjnych.
☐
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Wspomaganie procesów
decyzyjnych w projektach
Każdy projekt, w tym kolejne etapy jego fizycznej materializacji, wymaga
przeprowadzania starannej analizy w celu umożliwienia podjęcia racjonalnej
decyzji co do jego dalszych losów. Zaprojektowanie i skonstruowanie
pojedynczego urządzenia, wprowadzenie zmiany w organizacji produkcji czy
też realizacja budowy dużego obiektu przemysłowego wymagają starannego
przemyślenia całego przedsięwzięcia. Istnieje wiele metod wspomagających
ten proces. Implementację jednej z nich, za pomocą powszechnie dostępnych
komputerów, przedstawiono w poniższym artykule.

Wojciech Podgórski

W

ykorzystywanie komputerów, szczególnie tam, gdzie wymagane jest
przetwarzanie dużych ilości informacji, stało się codziennością. W ciągu ostatniej
dekady ich moc obliczeniowa wzrosła niepomiernie. Coraz częściej też osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, które wpływają na
efektywność planowanych przedsięwzięć, mogą
korzystać z komputerowych systemów eksperckich wykorzystujących sztuczną inteligencję
(AI – Artificial Intelligence). Techniki przetwarzania wielkich ilości danych i wyszukiwania
w nich nowych, nieznanych dotąd prawidłowości
coraz częściej okazują się przydatne w działalności inwestycyjnej i technologicznej. Ostatnio,
jedna z firm realizująca mega-projekty inżynieryjne, gdzie nakłady inwestycyjne liczone są
w miliardach dolarów, ogłosiła wykorzystanie
superkomputera IBM Watson (łączącego w sobie
mechanizmy sztucznej inteligencji i zaawansowane oprogramowanie analityczne) do wykonania projektu technicznego wielkiej inwestycji

przemysłowej, do nadzorowania procesu zakupu dla niej materiałów, urządzeń i elementów
prefabrykowanych oraz do przewidywania stanu
zaopatrzenia i monitorowania postępu wszystkich etapów budowy całej infrastruktury. Bardzo
prawdopodobnym jest, że w już wkrótce do
rozwiązywania nawet niewielkich problemów
technicznych lub organizacyjnych wykorzystywana będzie AI. Na razie jednak osoby decydujące o realizacji projektów mogą z powodzeniem
stosować w codziennej praktyce stosunkowo
proste metody ułatwiające podejmowanie racjonalnych decyzji.
Istnieje wiele metod porządkowania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Jedną
z nich, bardzo przejrzystą i łatwą do zaimplementowania niemal w każdym projekcie, przedstawiono w niniejszym artykule. Przy jej opracowaniu
zainspirowano się ideą zawartą w metodzie racjonalnego myślenia Kepner-Tregoe. W dalszej
części artykułu opisano sposób wykorzystania
arkusza kalkulacyjnego ułatwiający dokonywanie

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | lipiec/sierpień 2022

31

 VARIA
wyboru najlepszego z dostępnych rozwiązań
problemu, jaki powstał na skutek zmiany w łańcuchu dostaw materiałów do produkcji w fabryce
produkującej podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego. Wsparto się również doświadczeniem z wykorzystania tej metody przy realizacji
projektu infrastrukturalnego, gdzie ilość podmiotów zaangażowanych w dostarczanie informacji
dla decydentów była większa i którą wykorzystano również w kontaktach z kadrą nadzorującą
projekt ze strony klienta. Załączone w artykule
zrzuty ekranu ze skoroszytów Excela wyjaśniają
sposób zapisu i porządkowania informacji związanych z wyżej wymienionymi projektami.
PROJEKT 1 – ZMIANA ORGANIZACJI
PRODUKCJI W FIRMIE
Potrzebę reorganizacji systemu produkcji
w firmie produkującej podzespoły dla przemysłu
motoryzacyjnego wymusiła zmiana w łańcuchu
dostaw jednego z komponentów produkowanych
wyrobów – elementów typu wałek dla kilku serii
jej produktów końcowych. Dotychczasowy ich
dostawca, mający swoją fabrykę na działce sąsiadującej z firmą, przeniósł ich produkcję do swego
nowego zakładu pogarszając warunki dostawy
komponentów realizowanej dotąd w systemie
„just-in-time”.
Należało rozważyć dwie możliwości: zaakceptowanie nowych warunków zaopatrzenia produkcji, co wiązało się z dużym prawdopodobieństwem
obniżenia marży na swoje wyroby końcowe, albo
uruchomienie produkcji komponentu we własnym
zakresie. Rozwiązania w tym drugim przypadku
były dwa: zakup odpowiedniej maszyny – tokarki
CNC z dostępnych na rynku, albo sprowadzenie
nieużywanej tokarki z zagranicznego oddziału firmy
i po jej wyremontowaniu przez wyspecjalizowaną
firmę, uruchomienie produkcji tego komponentu
we własnym zakresie. Zaistniały zatem trzy warianty
rozwiązania tej kwestii:
• Wariant 1: Zaakceptowanie nowych warunków dotychczasowego dostawcy.
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• Wariant 2: Zakup i instalacja nowej
tokarki CNC.
• Wariant 3: Instalowanie używanej tokarki
CNC z oddziału firmy.
Analizując w/w przypadki rozważano kryteria decyzyjne głównie z branż: BHP, technologicznej, elektrycznej, logistycznej oraz ze służby
utrzymania ruchu, jak też te, które zawsze mają
wpływ na dalsze warunki prowadzenia biznesu, czyli kryteria finansowe. Na kolejnych arkuszach zastosowanego do analizy skoroszytu Excela
rozważono różne aspekty przyjętego rozwiązania. Każdy arkusz zawierał możliwie liczny zbiór
informacji, zarówno przemawiających na korzyść
danego wariantu, jak i takich, które sygnalizowały potencjalny ich negatywny wpływ. Każdej
z nich przypisano odpowiednie znaczenia (wagi).
Branżom/jednostkom organizacyjnym, których
opinie były ważne dla wypracowania rekomendacji dla podjęcia ostatecznej decyzji co do dalszego przebiegu projektu, przydzielono oddzielne
arkusze skoroszytu.
Wariant 1 nie wymagał wprowadzenia zmian
w rozlokowaniu maszyn i urządzeń na hali
produkcyjnej. Należało jednak zwrócić szczególną
uwagę na konieczność wygospodarowania dodatkowej powierzchni magazynowej dla zapewnienia
odpowiednio większego zapasu komponentu.
Wariant 2 zakładał zakup jednej, z wielu
dostępnych na rynku, tokarki CNC o odpowiedniej wydajności i możliwości toczenia wałków
w pełnym wymaganym przez firmę zakresie
wymiarowym. Jej producent musiałby oczywiście
zapewnić odpowiedni poziom zdolności maszynowej, gwarancję trwałości i serwis pogwarancyjny urządzenia. Dla tego, jak i dla trzeciego
wariantu niezbędna była zmiana rozmieszczenia
maszyn i urządzeń na hali produkcyjnej. Rozważana hala produkcyjna firmy miała oczywiście
dostęp do uziemiania w wielu miejsca, w tym
standardowo na słupach nośnych, a zamontowanie skrzynki rozdzielczej dla zasilania CNC oraz
ewentualnego dodatkowego oświetlenia, przy
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istniejącej sieci szynoprzewodów, nie stanowiłoby
żadnego problemu. W obu przypadkach nadzór
branży technologicznej miał również uwzględniać przestrzeganie zasad „Lean Manufacturing”,
według których zorganizowana była dotychczasowa produkcja. Na projekt według tych wariantów
główny wpływ miały więc branże BHP, technologiczna, elektryczna, służb zaopatrzenia (logistyka) i utrzymania ruchu, oraz działu finansowego.
Wariant 3, w porównaniu z drugim wariantem,
wymagał zorganizowania transportu nieużywanej tokarki CNC z oddziału zagranicznego firmy,
a następnie poddania jej remontowi generalnemu przez zewnętrzną wyspecjalizowaną firmę
w Polsce. Nadzór nad odbiorem wyremontowanej

maszyny, po jej zainstalowaniu w miejscu jej
pracy na hali produkcyjnej, powierzono by służbom jakości pod nadzorem technologa.
Poniżej przedstawiono dwa zrzuty ekranu ze
skoroszytu Excela służącego do przeprowadzenia
analizy dla projektu zmiany organizacji produkcji
w firmie.
Więcej szczegółów dotyczących prezentowanej
metody gromadzenia odpowiednich informacji
i nadawania im priorytetów za pomocą skoroszytu Excela pokazano na przykładzie innego
projektu nadzorowanego przez autora niniejszego
artykułu (projektant Firmy), dotyczącego rozbudowy instalacji przemysłowej klienta (Klient),
projektu którego skala oraz ilość podmiotów
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zaangażowanych w jego realizację, wliczając w to
osoby ze strony Klienta nadzorującego postępy
prac projektu, była dużo większa).
PROJEKT 2 – ROZBUDOWY
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO
W związku z wykonywaniem wstępnych prac dla
planowanej inwestycji zespół projektowy Firmy
poszukiwał odpowiedzi, między innymi, na
następujące pytania:
• Jakie są główne zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy pracowników obsługujących wyposażenie?
• Jaka lokalizacja będzie najlepsza dla konkretnych wariantów projektowych, biorąc pod
uwagę ściśle wyznaczone ramy czasowe
i ograniczone koszty inwestycyjne?
• Jakie są powody / przyczyny przyjęcia
takich a nie innych założeń projektowych
przez przedstawicieli Klienta i przez zespół
projektowy Firmy?

34

W celu przeprowadzenia jak najszerszej analizy zostały zdefiniowane do rozważenia możliwe na ówczesnym etapie prac kryteria oceny
poszczególnych wariantów lokalizacji planowanej inwestycji.
Wybrane (zaakceptowane następnie przez
Klienta) kryteria w zakresie branż: BHP i Ppoż.,
technologicznej, budowlanej, instalacji podziemnych, wentylacji i ogrzewania, instalacji sanitarnych, elektrycznej (oświetlenie), transportu
surowców i produktów, dróg i chodników oraz w
zakresie nakładów inwestycyjnych.
Każdej z w/w branż przypisano, według własnych
doświadczeń projektowych, odpowiednie dla
obecnego etapu projektowania kryteria i wagi.
Ustalanie skali i wag w zakresie poszczególnych
branż było dość subiektywne, oparte na indywidualnych doświadczeniach i własnych ocenach
projektantów z poszczególnych branż. Uzgodniono, że Klient z uwagi na własne doświadczenia
w zakresie produkcji i inwestowania, zaproponuje
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inne skale i wagi. Zespół projektowy Firmy był
gotowy do dyskusji na ten temat. Zwłaszcza że
przyjęcie innych ich wartości (pod warunkiem
zachowania dyscypliny wynikającej z formuł
zawartych w skoroszycie Excela) nie wpływało na
ostateczną skuteczność samej metody.

uporządkowaniu zagadnień do omówienia.
Podobnie również spotkania z klientami, kontrahentami czy partnerami biznesowymi mogą przy
jej wykorzystaniu przebiegać sprawniej i dostarczać dodatkowych argumentów przed podjęciem
ostatecznych decyzji.

Na zakończenie warto podkreślić, że zaprezentowana metoda pozwala na jej skuteczne
wykorzystywanie również w projektach dotyczących nie tylko ściśle zagadnień technicznych. Umożliwia też sprawne przeprowadzanie
spotkań typu „burza mózgów” dzięki wstępnemu

Wojciech Podgórski
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w zastosowaniach produkcyjnych
W ostatnich dekadach obserwujemy rosnące zainteresowanie kompozytami
polimerowymi zbrojonymi włóknami węglowymi (CFRP). Cenione ze względu
na wysoką wytrzymałość przy stosunkowo niewielkiej masie, kompozyty
karbonowe znajdują zastosowanie między innymi w przemyśle lotniczym,
kosmicznym, w branży motoryzacyjnej i transportowej. Szacuje się, że
w bieżącym roku globalne zapotrzebowanie na CFRP wyniesie nawet ponad
200 tys. ton i w najbliższej przyszłości będzie wzrastać na poziomie 10% CAGR
(compound annual growth rate). Zgodnie z prognozami ekonomicznymi, do
2030 roku rynek CFRP osiągnie wartość ponad 30 mld dolarów w transakcjach
dokonywanych każdego roku.

Jacek Zbierski

W

raz ze wzrastającymi rozmiarami
produkcji przemysłowej z wykorzystaniem CFRP rośnie także
potrzeba odpowiedzialnego gospodarowania
odpadami kompozytowymi, których ilość do 2025
roku może przekroczyć 20 tys. ton w skali roku.
Ze względu na ich specyfikę materiały CFRP nie
łatwo poddać procesom przetwórczym, a ich recykling, nakierowany na powtórne zastosowanie
przemysłowe, stanowi poważne wyzwanie technologiczne. Jednak ze względu na wysokie zużycie
energii w procesie produkcji włókien węglowych
(nawet do 290 MJ/kg), a co za tym idzie stosunkowo wysokie koszty tego surowca w stanie pierwotnym, coraz więcej podmiotów przemysłowych
skłania się do wdrożenia rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem surowców wtórnych –
włókien węglowych pochodzących z recyklingu.
Ze względu na zróżnicowane pochodzenie materiałów kompozytowych poddawanych recyklingowi (oprócz komponentów poużytkowych z CFRP
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po zakończonym okresie eksploatacji nawet do
40% stanowią odpady produkcyjne w postaci ścinków włókien, prepregów, mat, tkanin,
wykorzystywanych do produkcji struktur CFRP)
[5], istotnym zadaniem technologii recyklingu
włókien węglowych jest unifikacja i standaryzacja uzyskiwanego surowca wtórnego. W konsekwencji włókna węglowe po recyklingu (recycled
carbon fibre – rCF) występują przeważnie w postaci krótkiej (ciętej) lub sproszkowanej. Otrzymywane są różnymi metodami, wśród których
można wyróżnić:
• mechaniczne (cięcie, mielenie),
• chemiczne (np. hydroliza, glikoliza),
• termiczne (termoliza w złożu fluidalnym
i piroliza),
• termo-chemiczne (np. solwoliza).
Poszczególne metody recyklingu CFRP, ich wady
i zalety, omówiliśmy bardziej szczegółowo w artykule Recykling włókna węglowego z października
2017 roku [2].
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Otrzymywany z recyklingu surowiec rCF nie
jest złożony z włókien ciągłych, co oznacza, że
często nie nadaje się do zastosowania w produkcji
przemysłowej przy użyciu tych samych technologii, które wykorzystują surowiec pierwotny (virgin
carbon fibre – vCF) [3, 5].
Włókna węglowe pochodzące z recyklingu
znajdują zastosowanie w wielu gałęziach produkcji przemysłowej, przede wszystkim tam, gdzie
nie są wymagane równie wysokie parametry
wytrzymałościowe, jak w przypadku struktur
zbrojonych vCF. Surowiec rCF został zaadoptowany jako domieszka na potrzeby różnych
procesów produkcyjnych, zapewniając lepsze
parametry wytrzymałościowe wyrobów w stosunku do materiału podstawowego, czyli najczęściej
tworzyw termoplastycznych.
WTRYSK
W ramach formowania wtryskowego rCF mieszane są z materiałami termoplastycznymi w fazie
przygotowania surowca w postaci granulatu.
W przypadku niektórych tworzyw sztucznych
(np. PP) wymagane jest zastosowanie dodatkowego spoiwa, zwiększającego adhezję tworzywa do
włókien [9]. Tak przygotowane granulaty mogą
różnić się przede wszystkim w zakresie procentowego udziału włókien i ich rozmiarów. Już przy
10% zawartości włókien zmniejsza się pełzanie, rozszerzalność cieplna, skurcz i skłonność
do pękania, a rośnie odporność temperaturowa
i wytrzymałość mechaniczna kompozytu [6].
Zasadniczo dłuższe włókna i większa ich zawartość pozwalają uzyskać lepsze parametry wytrzymałościowe, jednak przy doborze ich długości
i udziału procentowego należy także uwzględnić ich wpływ na przebieg wtrysku (np. płynięcie stopu). Wtrysk przebiega pod ciśnieniem do
100 MPa [9]. Włókna mają tendencję do układania się zgodnie z kierunkiem przepływu, zdeterminowanego przez geometrię formy. Zasadniczo
formowane wtryskowo wyroby kompozytowe
wzmocnione włóknami krótkimi charakteryzują

Cięte włókna węglowe z recyklingu

się nieco mniejszą wytrzymałością od struktur
zbrojonych włóknami ciągłymi, niemniej przy
odpowiednim doborze parametrów włókien,
tworzywa, formy i wtrysku, możliwe jest uzyskanie wypraski o wytrzymałości dorównującej
kompozytom z włóknami długimi oraz wyrobom
z metalu. Wyzwania technologiczne związane
z doborem odpowiednich kompozycji materiałowych i parametrów procesowych na potrzeby
wtrysku rekompensuje fakt, że jest to najbardziej
ekonomiczna metoda produkcji kompozytowej
na dużą skalę. Na rynku tworzyw dostępne są też
gotowe kompozycje materiałowe, pozwalające
na szybkie wdrożenie technologii kompozytowej
na wtryskowni.
DRUK 3D
Obok dedykowanych, autorskich systemów druku
materiałów kompozytowych, zazwyczaj wykorzystujących włókna ciągłe vCF, istnieją rozwiązania
umożliwiające drukowanie wyrobów kompozytowych wzmacnianych rCF przy użyciu standardowych drukarek, co stanowi o popularności
tego rozwiązania (poszczególne metody przyrostowe do druku struktur kompozytowych, wraz
z uwarunkowaniami technologicznymi opisywaliśmy szerzej w artykule Druk 3D materiałów
kompozytowych – metodologia i strategia zbrojenia z maja 2020 roku).
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„Zielony” wydruk SLS przed obróbką cieplną

W technice FFF (ekstruzji stopionego filamentu)
przygotowanie surowca przebiega bardzo podobnie jak w przypadku formowania wtryskowego;
istnieją nawet drukarki przystosowane do druku
przy użyciu materiałów w formie pelletu. Najczęściej jednak materiał jest prefabrykowany w postaci
filamentu. Mechanizm ekstruzji wymusza orientację włókien zgodnie z kierunkiem ruchu głowicy,
co skutkuje anizotropicznym charakterem wydruku [10]. Projektowanie części kompozytowych pod
kątem druku 3D musi więc uwzględniać nie tylko
samą geometrię wyrobu, ale też układ zbrojenia.
Optymalne parametry wytrzymałościowe uzyskuje się wtedy, gdy ścieżki ruchu głowicy ekstrudera
układają się równolegle do kierunku oddziaływania

Arkusz nietkanej maty z ciętych włókien węglowych
z recyklingu do produkcji panelu dachowego BMW i3
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obciążeń, którym poddany będzie gotowy produkt.
Na rynku nie brakuje gotowych filamentów
z domieszką ciętych włókien węglowych pochodzących z recyklingu, co stanowi ekonomiczną
alternatywę dla komercyjnych systemów wykorzystujących włókna ciągłe.
Z kolei w technologiach przyrostowych opartych na konsolidacji surowca w postaci proszku, takich jak SLS czy binder jetting, stosuje się
domieszki włókna węglowego do surowca przed
jego zmieleniem. W ten sposób powstaje w miarę
jednorodna mieszanina, w której nanowłókna
węglowe mogą stanowić nawet 50% zawartości. Domieszka włókien węglowych korzystnie
wpływa na wytrzymałość mechaniczną i temperaturową drukowanych wyrobów, a także na przewodnictwo elektryczne.
Potencjałem tej technologii interesuje się m.in.
NASA. W Glenn Research Center opracowano
kompozycję na bazie autorskiej żywicy imidowej
RTM370 z domieszką mielonego włókna węglowego, przeznaczoną do wytwarzania przyrostowego
metodą SLS. Wydrukowane części poddawane są
konsolidacji i densyfikacji pod wpływem obróbki cieplnej. Otrzymane części charakteryzują się
wysoką odpornością termiczną, z temperaturę
witryfikacji rzędu 370 °C.
FORMOWANIE
W różnych scenariuszach można rozpatrywać
zastosowanie surowców wtórnych w postaci mat
nietkanych wykonanych z włókien krótkich,
pochodzących z recyklingu, w produkcji struktur kompozytowych metodami ręcznej laminacji,
infuzji próżniowej czy RTM. Ten sam surowiec
może być także wykorzystany do produkcji samych
form. Z kolei surowce wtórne w formie rCF-BMC
(bulk molding compound) lub rCF-SMC (sheet
molding compound) z powodzeniem wykorzystuje się w technologii prasowania tłocznego. Tak
powstające elementy mogą mieć bardziej złożoną geometrię i zawierać inserty np. z metalu.
Utwardzenie struktury zachodzące pod wpływem
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Nadwozie BMW serii 7: wykonany z kompozytu r-CFRP słupek C

ciśnienia i temperatury pozwala uzyskać wytrzymałe, estetyczne i powtarzalne części kompozytowe. Technologia prasowania umożliwia produkcję
seryjną materiałów kompozytowych wzmocnionych rCF i stanowi ekonomiczną alternatywę dla
metod opartych na wykorzystaniu prefabrykowanych surowców z vCF.

PERSPEKTYWY ROZWOJU
Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości techniki produkcyjne struktur kompozytowych wykorzystujących rCF będą zyskiwały na
popularności, czy to jako ekonomiczna alternatywa dla vCF, czy raczej jako zupełnie nowy sektor
seryjnej produkcji kompozytowej.

Panel dachowy BMW i3 wykonany z kompozytu r-CFRP w formie po ukończeniu prasowania tłocznego
Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | lipiec/sierpień 2022
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Linia technologiczna HiPerDiF, od lewej: stanowisko orientowania włókien w strumieniu wody, następnie
suszarnia na podczerwień i zaspół kompaktowania i preimpregnacji taśmy

Pionierem w tej dziedzinie może okazać się
branża sprzętu sportowego. Wiosną tego roku
zawarto porozumienie Carbon Fibre Circular
Demonstration Project, zrzeszające związki sportowe, na czele z Międzynarodowym Komitetem
Olimpijskim oraz firmy produkcyjne. W ramach
współpracy gromadzone będą opady produkcyjne zawierające włókna węglowe, które następnie
zostaną poddane recyklingowi w innowacyjnym
procesie HiPerDiF (high performance discontinuous fibre), opracowanym na Bristol University i wdrożonym w National Composite Centre
w Bristolu. W efekcie powstaną prefabrykowane
taśmy z włóknami ciętymi przesączonymi żywicą,
które trafią do partnerów projektu i posłużą do
produkcji sprzętu sportowego.

Technologia HiPerDiF wykorzystuje włókna
węglowe z recyklingu, które są mieszane z wodą
i natryskiwane przez water jet na specjalnie skonstruowane pochyłe płytki. Odpowiednia konfiguracja szeregu blaszek i strumieni wody zapewnia
równomierną i równoległą orientację wychwytywanych włókien, które następnie trafiają na przenośnik
siatkowy, który z kolei umożliwia odcedzenie wody
przez pompę ssącą, a potem transportuje włókna
do suszarni na podczerwień. Osuszone włókna są
następnie kompaktowane i wstępnie impregnowane żywicą. Tak powstają taśmy wykorzystywane
do produkcji nowych wyrobów kompozytowych.
Doświadczalnie potwierdzono, że jest możliwy
ponowny, cykliczny recykling surowca wtórnego
bez ryzyka poważnej utraty właściwości włókien [1].

Wózek kolejowy z ramą wykonaną z r-CFRP podczas badań w laboratorium Institute of Railway Research (IRR)
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Panel ściany bocznej kabiny samolotu Boeing wykonany z kompozytu r-CFRP

Przy produkcji wyczynowego sprzętu sportowego od dawna wykorzystuje się kompozyty węglowe. Nowe możliwości w zakresie
aplikacji surowców wtórnych mogą przyczynić się
do upowszechnienia technologii kompozytowych
również w nowych zastosowaniach, w różnych
gałęziach przemysłu.
Jacek Zbierski
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INŻYNIERIA ODWROTNA
(Reverse Engineering)
w CATIA 3DEXPERIENCE
cz. 3

Proces rekonstrukcji modelu przestrzennego to nie tylko mniej lub bardziej
automatyczne definiowanie powierzchni kanonicznych. W praktyce konstrukcyjnej
trzeba także odtworzyć modele zdefiniowane w całości lub częściowo za pomocą
powierzchni swobodnych.

Andrzej Wełyczko
Rys. 32

PRZYKŁAD 3
Rozważmy proces rekonstrukcji chmury punktów
Ducati_Sample (Rys. 32), którą importowano na
platformę 3DEXPERIENCE. Wizualizacja tej chmury punktów pozwala określić rodzaj elementów
geometrycznych, jakie trzeba zrekonstruować, aby
uzyskać model powierzchniowy tego komponentu.
Jeszcze lepiej jest to widoczne po wykonaniu
polecenia Mesh Creation (Rys. 33), którego rezultat jednoznacznie potwierdza, że kształt tego
komponentu jest zdefiniowany prawie całkowicie
za pomocą powierzchni swobodnych.
Zanim jednak rozpoczniemy definiowanie
powierzchni dobrze jest ocenić możliwą do uzyskania dokładność ich rekonstrukcji, bo nie może być
ona mniejsza niż dokładność skanowania, która
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determinuje jakość chmury punktów. Zadanie
nie jest szczególnie skomplikowane, bo wystarczy przeanalizować rozkład krzywizny dla wybranego (zwykle wizualnie najmniej dokładnego)
fragmentu siatki. Na przykład po zastosowaniu
polecenia Activate (Rys. 34), można zdefiniować
obszar siatki, który potencjalnie powinien być
zrekonstruowany jako powierzchnia płaska lub
zbliżona do płaskiej. Z kilku dostępnych metod
aktywowania fragmentu siatki tu wybrano metodę Flood, w której dla wskazanego pojedynczego elementu siatki (trójkąta) system ustala jego
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Aspekty i elementy

HYDRAULIKI
OBRABIARKOWEJ

cz. 6: Cyklogramy i schematy
Istnieją programy komputerowe do tworzenia schematów hydraulicznych, a także
cyklogramów (wykresów przedstawiających przebieg kolejnych czynności procesu
technicznego), jak też programy do symulacji, w których skonstruowany układ
można zobaczyć i sprawdzić wirtualnie jego działanie. Żeby w pełni korzystać
z tych programów konieczna jest pewna wiedza na temat działania hydrauliki,
zwłaszcza jeżeli chce się budować układy hydrauliczne bardziej skomplikowane
i działające optymalnie. Wiedza ta nie jest łatwa do zdobycia i nie wszystko
zawarte jest w poradnikach i podręcznikach. W artykule przybliżymy podstawowe
informacje na temat tworzenia cyklogramów i schematów hydraulicznych.

Aleksander Łukomski

P

rojektowanie obrabiarki specjalnej, a więc
i układu hydraulicznego obrabiarki,
rozpocząć należy od ustalenia lub obliczenia parametrów technologicznych obróbki.
Najczęściej wykorzystuje się do tego skatalogowane parametry obróbki skrawaniem, które uzyskać
można np. od dostawców narzędzi. Przykładowo
dla wiercenia, w zależności od średnicy otworu wierconego i rodzaju materiału obrabianego,
można dobrać odpowiednie narzędzia i odpowiednie parametry obróbki. Rozpoczyna się od
ustalenia szybkości skrawania, potem ustala się
posuw na obrót i posuw wzdłużny, skąd otrzymać
można szybkość posuwu i siłę poosiową posuwu,
czyli parametry niezbędne do doboru siłownika
i zespołu pompowego oraz pozostałych aparatów
i przewodów hydraulicznych. Prowadzi się optymalizację ze względu na wydajność obrabiarki,
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z uwzględnieniem programu rocznego produkcji.
Można tu zastosować wiercenie mniejszej średnicy, a na drugim stanowisku powiercanie (co
zmniejsza siły osiowe), albo zastosować jednoczesną obróbkę dwóch lub więcej detali i inne
rozwiązania technologiczne.
Po ustaleniu sił i szybkości wykonuje się cyklogram. Cyklogramy mogą być różne. Może być
cyklogram pracy zespołów obrabiarki (funkcyjny)
albo tylko cyklogram pracy automatyki, a więc
elementów układu hydraulicznego ze sterowaniem
elektrycznym i PLC. Na ogół jednak potrzebne są
oba i projektując układ hydrauliczny porównuje się zgodność między nimi. Cyklogramy mogą
być różnie przedstawiane. Wcześniej rysowało się
je w sposób prosty. Obecnie zasady ich przygotowywania wynikają z programów komputerowych,
np. „FluidSIM Hydraulika”, używających symboli
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wg normy PN-EN (DIN). Ważne żeby zrozumiałe
były kolejne fazy działania układu i żeby można
było wg cyklogramu zbudować schemat układu
hydraulicznego. Wiele koncernów wymaga często
przedstawienia cyklogramu jakiegoś skomplikowanego urządzenia technologicznego przed
podjęciem decyzji o zamówieniu tego urządzenia, np. w celu potwierdzenia wykonania operacji
technologicznej w założonym takcie linii produkcyjnej. Wtedy należy go wykonać według programu komputerowego żądanego przez inwestora.
Cyklogram pracy służy do przedstawienia
kolejnych ruchów elementów wykonawczych
oraz sygnałów sterujących w cyklu pracy układu hydraulicznego. Przedstawia się go w formie
graficznej. Na osi odciętych odkłada się jednakowe odległości symbolizujące kolejne czynności w cyklu pracy. Na osi rzędnych zamieszcza się
istotne elementy układów, tzn. elementy robocze,
zawory i rozdzielacze sterujące, których zmiana
stanu jest istotna dla działania układu. Dla elementów roboczych na osi rzędnych nanosi się oznaczenia położenia, czyli przebytej drogi, a dla zaworów
– stany przesterowania pozycji. Na osi odciętych
często nanosi się czas wykonania każdej istotnej
czynności, tak że w efekcie na końcu cyklogramu
można otrzymać czas działania całego cyklu. Istotą cyklogramu pracy jest przedstawienie przyczynowo-skutkowe działania projektowanego układu
w pełnym cyklu pracy. Na tej podstawie można

dobrać zarówno niezbędne elementy wykonawcze
i sterujące, jak i prowadzić obliczenia, np. chwilowych wymaganych natężeń przepływu oleju
w różnych gałęziach instalacji. Cyklogramy mogą
być jedynie funkcyjne, ale o wiele korzystniejsze są gdy realizację funkcji odnosi się do czasu.
Wtedy można otrzymać (a także optymalizować)
czynności poszczególnych elementów układu,
zwłaszcza siłowników, których czas działania
zazwyczaj decyduje o czasie taktu. Praca siłownika hydraulicznego składa się z na ogół z czterech
faz: stan spoczynku, ruch do przodu z założoną
siłą, trzymanie pod ciśnieniem i wycofanie. Trzeba też uwzględnić minimalne czasy na pokonanie
bezwładności tłoka, przesterowanie rozdzielacza,
a także zadziałanie sygnału elektrycznego. Są to
często ułamki sekundy (np. od 0,1 do 0,2 s), ale
przy skomplikowanych układach działających
w sposób sekwencyjny te mikro-czasy sumują się,
co przy taktach linii produkcyjnych rzędu kilkunastu sekund nabiera znaczenia. Start i zatrzymanie siłownika trwa przez krótki czas. Jest jednak
mierzalny i trzeba to uwzględnić w cyklogramie.
Przykład uproszczonego cyklogramu pracy
trzech siłowników hydraulicznych A, B i C pokazano na rysunku 1. Przykładowy mechanizm
składa się z wysuwnego zderzaka napędzanego
siłownikiem A, dosuwu przedmiotu obrabianego
do zderzaka napędzany siłownikiem B oraz mocowania detalu napędzanego siłownikiem C.

Rys. 1 Przykład prostego cyklogramu dla trzech współpracujących siłowników
Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | lipiec/sierpień 2022
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S2 – krańcówka pozycji
wyjściowej,
S3 – mikrołącznik
przełączania szybkiego
dobiegu na posuw
roboczy wiertła,
S4 – pozycja końcowa
posuwu roboczego
z czterosekundowym
opóźnieniem szybkiego
wycofania.
Rys. 2 Przykładowy pełny cyklogram pracy układu hydraulicznego jednostki wiertarskiej w cyklu pracy
ciągłej: szybki dobieg, posuw roboczy, szybkie wycofanie

Przedstawiony cyklogram ma znaczenie poglądowe obrazujące zasadę jego wykonania. Grubsze linie poziome na cyklogramie oznaczają stany
stabilne siłowników, zaś pogrubione linie pochyłe
lub pionowe zmianę stanu – ruch elementów wykonawczych. Cyklogram pracy, aby w pełni opisywał zależności pomiędzy elementami roboczymi
a elementami sterowania, powinien być uzupełniony o kolejne wiersze, w których należałoby oznaczyć położenia istotnych zaworów rozdzielających,
sterujących pracą siłowników.
Dla przedstawienia logiki działania układu
umożliwia się nanoszenie na cyklogramy pracy
dodatkowych oznaczeń. Są to przebiegi sygnałów
sterowania, pokazujące np. które i w jaki sposób

sygnały wejściowe podane z łączników drogowych lub przycisków powodują ruch w kolejnym takcie (Rys. 2). Cyklogram pracy może być
uzupełniony o graficzne symbole pomocnicze,
dodatkowo uszczegóławiające zasadę działania
projektowanego układu.
Po wykonaniu cyklogramu można przystąpić do
projektowania układu hydraulicznego. W praktyce cyklogram, schemat układu hydraulicznego,
a także często projekt sterowania elektrycznego
powstają jednocześnie (niekiedy w większych
biurach konstrukcyjnych lub w firmie zewnętrznej, projektującej układ sterowania elektrycznego). Wtedy po wykonaniu cyklogramu
i schematu hydraulicznego tworzy się założenia do

Fot. 1 Obrabiarka zespołowa ze stołem obrotowym podziałowym
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Rys. 3 Schemat układu hydraulicznego obrabiarki zespołowej z fotografii 1

zaprojektowania schematu i instalacji elektrycznej. Poza identyfikacją przedmiotu opracowania
należy podać wiele szczegółów pracy obrabiarki, a także schemat hydrauliczny i cyklogram,
a niekiedy więcej wykresów i opisów. Założenia
powinny mieć formę dokumentacji wykonanej
według odpowiednich zasad tworzenia dokumentacji technicznej i norm.
Istnieje mnóstwo rozwiązań układów hydraulicznych, zarówno dla kompletnych obrabiarek i innych
urządzeń technologicznych, jak i dla włączania
w układ poszczególnych elementów hydrauliki. Są
to często sprawdzone rozwiązania, które po analizie
można w optymalny sposób zastosować do budowy
układu hydraulicznego konkretnej nowej obrabiarki, jeżeli jest decyzja o samodzielnym zbudowaniu
takiego układu, a nie o zleceniu tego rozwiązania
wyspecjalizowanej firmie.
W literaturze i opracowaniach firm dostarczających elementy hydrauliki można znaleźć gotowe
wzory,np. dla napędu posuwu jednostki wiertarskiej, piły tarczowej, strugarki wzdłużnej, szlifierki
do otworów, do wałków, tokarki kopiarki, tokarskiego automatu rewolwerowego, czy układu ze
zmienną wydajnością pompy, regulacji ciśnienia,

napędu podajnika i wielu innych rozwiązań. Warto
z nich korzystać, gdyż są to najczęściej rozwiązania
dopracowane i sprawdzone.
Na fotografii 1 widać obrabiarkę zespołową,
którą opisujemy poniżej, a na rysunku 3 przedstawiono przykładowy schemat układu hydraulicznego tej obrabiarki zespołowej – jej napędu
i sterowania. Obrabiarka ma cztery stanowiska
obróbcze i jedno stanowisko obsługi, gdzie operator wymienia detal obrobiony na nowy, nieobrobiony i inicjuje start cyklu poprzez naciśnięcie
przycisku START.
Obrabiarka ma cztery zespoły posuwowe oznaczone od I do IV, stół obrotowy podziałowy
i specjalne przyrządy mocujące detal obrabiany.
Na zasilaczu zamontowano dwa zespoły pompowe. Zespoły posuwowe oraz stół obrotowy napędzane hydraulicznie są zasilane z jednego zespołu
pompowego, a przyrządy – z drugiego zespołu
pompowego. Zespół pompowy pierwszy składa się z pompy niskiego ciśnienia p = 2,0 MPa
i pompy wysokiego ciśnienia p = 4,0 MPa,
napędzanych oddzielnymi silnikami elektrycznymi. Zespół pompowy przyrządów wytwarza
ciśnienie p = 6,0 MPa. Zapotrzebowanie mocy
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układu hydraulicznego wynosi 10,5 kW. Obrabiarka pracuje w cyklu półautomatycznym. Cykl
pracy obrabiarki wygląda następująco. Po załączeniu zasilania i załączeniu przez operatora
przycisku START następuje dociśnięcie docisku
mocującego detal na stanowisku operatora i obrót
stołu obrotowego o jedną pozycję. Sygnał z zakończenia obrotu stołu o jeden podział załącza start
jednostek obróbczych, które startują jednocześnie ruchem – szybki dobieg. Po automatycznym
przełączeniu mikrołączników zespołów posuwowych następuje przesterowanie na ruch posuwu
roboczego. Jednocześnie następuje przełączenie
pompy niskiego ciśnienia na pompę wysokiego
ciśnienia, za pomocą zaworu zwrotnego. Pompa
przesterowuje się automatycznie podtrzymując
jednocześnie ciśnienie w przewodzie zasilania. Po
zakończeniu pracy jednostki o najdłuższym ruchu
roboczym i załączeniu krańcówek wszystkich
zespołów posuwowych następuje przesterowanie
wszystkich jednostek na ruch – szybkie wycofanie.
Towarzyszy temu spadek ciśnienia w przewodzie
zasilającym układu niskiego ciśnienia, powodując otwarcie zaworu zwrotnego pompy niskiego
ciśnienia. Po załączeniu zaworu zwrotnego pompa
automatycznie przesterowuje się na maksymalny

wydatek, tłocząc olej do przewodu zasilającego.
Po wycofaniu się wszystkich jednostek do położenia wyjściowego obie pompy niskiego i wysokiego ciśnienia przesterowują się na wydajność
zerową. Następną czynnością w cyklu jest odmocowanie detalu obrabianego i jego wyładowanie
przez operatora. Po czym następuje załadowanie nowego detalu obrabianego i cykl powtarza
się. Sygnał elektryczny z przekaźnika ciśnienia
w przewodzie mocowania detalu obrabianego
umożliwia uruchomienie następnego cyklu rozpoczynającego się po naciśnięciu przycisku START
od obrotu stołu o jeden podział. Przy powtarzalnych cyklach pracy obrabiarki nie załącza się
już osobno zasilania.
Na rysunku 4 przedstawiono cyklogram pracy
obrabiarki z czasami poszczególnych faz cyklu.
Z cyklogramu wynika, że udział czasów ruchów
szybkich w stosunku do czasu całego cyklu jest
bardzo mały oraz że zapotrzebowanie oleju
o dużym natężeniu przepływu trwa bardzo krótko w stosunku do całego cyklu. W tym układzie
hydraulicznym pełny czas cyklu wynosi 70 s,
czas szybkiego dobiegu i wycofania 6 s, a czas
posuwu roboczego jednostki limitującej – około
56 s. Czas obrotu stołu o jeden podział to 8 s.

Rys. 4 Cyklogram pracy obrabiarki

48

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | lipiec/sierpień 2022

MASZYNY i URZĄDZENIA 

Rys. 5 Wykres zapotrzebowania oleju w różnych fazach cyklu obrabiarki

Wymiana detalu obrabianego odbywa się w czasie
pracy jednostek. Wynika stąd, że podawanie oleju
z pompy o dużej wydajności trwa bardzo krótko
w ciągu całego cyklu. W pozostałej części cyklu
pompa pracuje przy wydajności zero, z podtrzymaniem ciśnienia w przewodzie zasilającym.
Powoduje to grzanie się oleju oraz straty energii
elektrycznej. Warto tu więc zmniejszyć wydajność
pompy o dużej wydajności i rozważyć zastosowanie zespołu akumulatorów.
Na podstawie cyklogramu (Rys. 4) opracowano wykres zapotrzebowania oleju w poszczególnych fazach cyklu (Rys. 5). Z wykresu dobiera
się wielkości pomp i akumulatorów. Największe
zapotrzebowanie oleju występuje przy ruchach
szybkich i wynosi 9 l na cykl. Prędkość ruchu
szybkiego zespołów posuwowych wynosi
10 m/min, wobec czego zapotrzebowanie oleju dla
czterech jednostek wynosi ok. 200 l/min. Z wykresu wynika, że takie zapotrzebowanie jest potrzebne tylko przy szybkim ruchu jednostek do przodu,
przez ok. 3 s. Po przełączeniu ruchu szybkiego na

posuw roboczy zapotrzebowanie oleju spada do
4 l/min. Widać stąd, że podstawowym zagadnieniem przy projektowaniu układu hydraulicznego
obrabiarki jest prawidłowy dobór pompy, zwłaszcza wysokiego ciśnienia i ewentualny dobór
i wielkość akumulatorów hydraulicznych.
Projektowanie układów hydraulicznych obrabiarek i tworzenie cyklogramów pracy jest
pasjonującym zajęciem, dającym wiele twórczej
satysfakcji. Działania dotyczące projektowania
hydrauliki obrabiarek, które skrótowo opisaliśmy w tym artykule są też stosowane w projektowaniu hydrauliki w innych urządzeniach
i maszynach technologicznych (także tych
bardzo skomplikowanych).
Aleksander Łukomski
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Silnik REVolution

czy wypełni lukę pomiędzy
tradycyjnymi silnikami
spalinowymi a elektrycznymi?
Wbrew powszechnym i popularnym opiniom nie da się zastąpić wszystkich
urządzeń napędzanych silnikami wewnętrznego spalania silnikami elektrycznymi.
Chociażby w tak prostym i bardzo szeroko wykorzystywanym w całym świecie
agregacie prądotwórczym. Prąd produkujący prąd to byłoby coś w rodzaju
perpetuum mobile.

Ryszard Romanowski

N

adal więc w różnych miejscach świata
konstruowane są głównie małe silniki
wewnętrznego spalania łączące zasady
działania dwu- i czterosuwu. Chodzi o osiągnięcie
jak najwyższej wydajności przy emisjach zbliżających się do zera. Współczesne technologie pozwalają na powrót do wielu starych rozwiązań, które
działały, lecz ich niezawodność i sprawność były
co najmniej dyskusyjne. Często dzięki nowoczesnym materiałom i środkom smarnym można na
nowo odkryć te koncepcje sprzed lat.
Najbardziej obiecujący wydaje się silnik dwusuwowy, ze względu na prostotę budowy i niewielką
ilość części ruchomych. Wyeliminowanie jego wad
od lat interesowało konstruktorów. Powstawały
rozwiązania rozrządu pozwalające na polepszenie
termicznych warunków pracy, dzięki precyzyjniejszemu zarządzaniu wylotem spalin. Przed laty
nie zawracano sobie jeszcze nadmiernie głowy
składem spalin. Chodziło głównie o moc osiąganą
z jednego litra pojemności, jej stosunek do masy
i zużycie paliwa.
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Silniki takie często nazywano sześciosuwami,
licząc obroty wału, czyli pełny ruch tłoka od zwrotu zewnętrznego do wewnętrznego, wśród których
był efektywny obrót pracy, często zwany suwem
mocy. W tego typu silniku jednocylindrowym
zwykle na jedną dawkę wtrysku mieszanki następują trzy pełne obroty wału. W silnikach wielocylindrowych różne są suwy w każdym z cylindrów,
np. w pierwszym jedna dawka mieszanki paliwowo-powietrznej spala się podczas dwóch obrotów walu, a w drugim cylindrze podczas czterech.
W tego typu silnikach osiągnięto wyższą wydajność termodynamiczną, podobnie jak w silnikach
o obiegu Atkinsona lub Millera.
Za pierwszy tego typu silnik uważa się konstrukcję Griffina z 1883 roku, sterowaną zaworem
suwakowym. W 1915 powstał Dyer z wtryskiem
wody. Z bardziej współczesnych warte wzmianki są: szwajcarski Bajulaz z 1989 roku, Velozeta i indyjski NIYKADO. Szczególnie ten ostatni
zapowiada się na tyle obiecująco, że zainteresował się nim koncern Mahindra. Prowadzone są
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Artykuł dostępny
w wydaniu płatnym
SPRAWDŹ

jak zamówić wydanie
www.konstrukcjeinzynierskie.pl
prenumerata@iter.com.pl
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Dziki Zachód – reaktywacja
Wraca duch Dzikiego Zachodu, chociaż trudno dziś mówić tylko o Zachodzie,
bo dzieje się to także i u nas. Co prawda w PRLu kręcono filmy takie jak Prawo
i pięść, Wilcze echa czy Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, ale to była tylko
fikcja, podczas gdy teraz coraz częściej pojawiają się rozwiązania rodem z Wild
West End’u w tzw. realu. Oto premier wyznaczył nagrodę 1 mln złotych dla tego
z łowców głów, który znajdzie winnego zatrucia Odry.

Tomasz Gerard

Artykuł dostępny
w wydaniu płatnym
SPRAWDŹ

jak zamówić wydanie
www.konstrukcjeinzynierskie.pl
prenumerata@iter.com.pl
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Prenumerata
PRENUMERATA ROCZNA
e-wydanie: 1 egzemplarz na 1 komputer (dla wielu użytkowników) lub dla 1 osoby (na wiele urządzeń)
■ prenumerata zwykła, krajowa: 105 zł
■ dla uczniów i studentów: 84 zł
■ prenumerata z licencją do wykorzystania na większej liczbie stanowisk – od 10 do powyżej 200
stanowisk (koszt zależny od liczby stanowisk)
Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego miesiąca w roku.
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych wydań w wersji elektronicznej.

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

WYDANIA ARCHIWALNE
■ dostępne pojedyncze wydania i całe roczniki (w wersji elektronicznej, jak i papierowej – oprócz
numerów o wyczerpanym nakładzie oraz wybranych wydań z 2020 r.)
Pojedyncze wydania archiwalne z lat 2009-2020 dostępne są w cenie:
17,50 zł – wersja papierowa
12,50 zł – wersja elektroniczna
Przy zamówieniach większej liczby egzemplarzy oferujemy korzystne upusty cenowe.

DANE DO ZAMÓWIENIA
Wpłat prosimy dokonywać na konto wydawcy:
ITER, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
mBank SA, nr konta: 10 1140 2017 0000 4102 0885 4194
W tytule przelewu prosimy podać szczegóły zamówienia
(np. rodzaj prenumeraty, numer i rok zamawianego wydania).
Prosimy także o podanie dokładnych danych adresowych i adresu email.
Na życzenie wystawiamy faktury VAT (8%).

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

