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Jak możemy przeczytać w wydanym przeszło dwadzieścia lat temu
przez PWN Słowniku wyrazów zapomnianych, „wiarołomny” to
m.in. taki ktoś, kto nie dotrzymał słowa. Zdaje się, że jeszcze żyją
ludzie, którzy znaczenie tego słowa rozumieją, ale dlaczegoś jednak
znalazło się ono wśród wyrazów zakwalifikowanych przez naukowe bądź co bądź wydawnictwo do zapomnianych, przestarzałych,
czyli w pewien sposób już nieaktualnych. Czyżby ten dynamiczny
rozwój współczesnego świata, lub choćby tylko naszej ojczyzny
tak postąpił, że już nie ma nikogo, kto by na miano wiarołomnego
zasługiwał? Mam wrażenie, że jest raczej całkiem odwrotnie.
Dawniej ktoś wiarołomny odznaczał się na tle większości, która
dotrzymywała swoich obietnic, przysięgi, danego słowa. Dziś
rzadkością jest ktoś, na czyim słowie można naprawdę polegać,
kto dotrzyma obietnicy, nawet w błahej sprawie (a nie tylko dlatego, że akurat ma w tym jakiś interes), a większość zdaje się nie
zważać na takie drobiazgi, jak wypowiadane słowa – obietnice
bez pokrycia. Zatem coś, co kiedyś uchodziło za rzecz naganną
i wymagało nazwania po imieniu, dziś stało się normą, której nie
potrzeba wytykać, nazywać czy zaznaczać. Stąd pewnie obecność
w tym słowniku.
Wiem, ryba psuje się od głowy. Przykłady kolejnych ekip
rządzących, prześcigających się w nieszczerych obietnicach
i pustych deklaracjach, to współczesny standard, nie tylko u nas.
Ale czy może to być usprawiedliwieniem podobnego postępowania wśród tzw. zwykłych ludzi?
Nie rzucajmy słów na wiatr, wszak każda taka niedotrzymana
obietnica (podkreślam raz jeszcze – także w błahej sprawie), to
objaw braku szacunku wobec tego, komu się ją złożyło. A jednocześnie to znak braku kultury tej osoby, która nie dotrzymała
danego słowa.
Przed Państwem kolejne wydanie „Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich”. Życzę ciekawej lektury.

Przemysław Zbierski

ITER © 2022
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Analizy filtrowania mgły olejowej
powstającej w procesie obróbki
Krzysztof Kędzia,
Krzysztof Patralski,
Jarosław Prokopowicz,
Andrzej Żychiewicz

Obrabiarki do
skrawania metalu
Aleksander Łukomski

W dużych zakładach, posiadających różne
obrabiarki,
można
stosować
obróbkę
kombinowaną. Przykładowo duży korpus z dużą
liczbą otworów pod łożyska najpierw obrabia
się na obrabiarce NC lub CNC, gdzie ustala się
położenie osi tych otworów, a następnie przenosi
się korpus na konwencjonalną wytaczarkę –
tańszą, ale też bardzo dokładną, gdzie prowadzi
się obróbkę wykańczającą otworów.

59
 VARIA

Czym czyścić
łańcuchy o-ringowe?
Jerzy Mydlarz

NBR nie jest odporny na oleje i smary mające w składzie
silikon, płyny hamulcowe, których bazę stanowi glikol
oraz ciecze hydrauliczne typu HFD.

62
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Pociąg wodorowy
Coradia iLint

Ryszard Romanowski
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Inżynieria odwrotna
(Reverse Engineering)
w CATII; cz. 4
Andrzej Wełyczko

 TECHNOLOGIE

Laserowe
spawanie wagonów
Aleksander Łukomski

Przy spawaniu poszycia dachu wagonu konieczne jest połączenie
kolejnych elementów poszycia, składających się z arkuszy
obrobionych i ukształtowanych blach w poprzedzającej obróbce
plastycznej. W obróbce tej wykonuje się zagięcia dachu na bokach
w kierunku ścian oraz otwory pod osprzęt montowany później na
dachu wagonu. Spawanie laserem wymaga tu dużych dokładności
spasowania kolejnych elementów.
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 NOWOŚCI

Najbielsza farba
Profesor inżynierii Xiulin Ruan
z uniwersytetu Purdue był zaskoczony tym, że wynaleziona przez
jego zespół biała farba znalazła
się w najnowszym wydaniu Księgi Rekordów Guinnessa, jako
uznana przez autorów za najbielszą. Wywołało to tak ogromne
poruszenie w wielu branżach, że
– jak twierdzi – kontaktowali się
już z nim przedstawiciele przemysłu kosmicznego, lotniczego,
motoryzacyjnego, konfekcyjnego, obuwniczego itp.
W farbie wykorzystano nanocząsteczki siarczanu baru, odbijające 98,1% promieni światła.
Warstwa o grubości co najmniej
400 mikronów potrafi obniżyć temperaturę pomalowanej
powierzchni o ponad 4,5 °C
w stosunku do temperatury

otoczenia. Tym samym oprócz
wyglądu może schładzać pomalowane nią przedmioty.
Profesor uznał jednak, że
warstwa jest zbyt gruba. Nadaje
się np. do pomalowania dachu,
lecz nie nadaje się do malowania
samolotów lub innych precyzyjnych urządzeń. Niedawno zaprezentował nowy rodzaj farby,
w której jako pigmentu użył

heksagonalnego azotku boru
o współczynniku odbicia światła 97,9%. Związek ten, w przeciwieństwie do siarczanu baru,
zawiera nanopłytki. Wymagana
warstwa ma zaledwie 150 mikronów. Farba doskonale nadaje
się do użycia m.in. w przemyśle
lotniczym i motoryzacyjnym.
purdue.edu

Porównanie grubości farb wynalezionych na Uniwersytecie
Purdue: po lewej warstwa 400-mikronowa, po prawej najnowsza,
150-mikronowa

Flaris LAR 1 coraz bliżej certyfikacji

Jedyny na świecie samolot
odrzutowy inicjujący nową klasę
małych, ekonomicznych maszyn
dyspozycyjnych High Speed
Personal Jet (HPJ) zaliczył kolejne testy wymagane do uzyskania
certyfikatu S1.
15 września za jego sterami zasiadało dwóch pilotów

doświadczalnych – Wiesław
Cena i Dominik Punda. Wykonali po pięć 10-minutowych
lotów. Wszystko odbyło się zgodnie z założeniami. Konstrukcja
potwierdziła swoje możliwości.
Flaris to czteroosobowy samolot osiągający prędkości ponad
700 km/h, który może startować

i lądować nawet z trawiastych
lotnisk aeroklubów, pozbawionych typowej infrastruktury. Do
prowadzenia maszyny wystarczyć
ma licencja turystyczna PP.
Samolot ma zasięg 3200
km. Napędzany jest specjalnie dla niego zaadaptowanym
silnikiem Williams FJ 33-5A,
o sile ciągu 8,5 KN przy masie
własnej 130 kg. Konstruktorami samolotu są Rafał Ładziński
i Andrzej Frydrychewicz.
Warto przypomnieć, że pierwszy lot odbył się 5 kwietnia 2019
roku z lotniska w Babimoście.
flaris.pl
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Lidar i radar w jeździe autonomicznej

ZWYKŁA SPRĘŻYNA
SPIRALNA INNEJ FIRMY

SPRĘŻYNA FALISTA
SMALLEY®

Zawór ciśnieniowy

■ REKLAMA

Większość współczesnych samochodów ma układy wspomagające kierowcę co najmniej na pierwszym lub drugim poziomie autonomii. Asystenci
pasa ruchu, pomiary odległości z niezależnym od kierowcy awaryjnym
hamowaniem stają się codziennością. Uruchamiane są przez czujniki
wykorzystujące laserowe LiDARy i klasyczne układy radarowe. Analizując
budowę wielu pojazdów naukowcy z Instytutu Fraunhofera stwierdzili, że
rozmieszczenie czujników w samochodach ma wiele wad i powoduje, że
układy nie działają prawidłowo. Czujniki umieszczane są w bardzo przypadkowych miejscach, takich jak np. otwory chłodzące w zderzakach, za
atrapą itp. W przypadku zabłocenia lub zaśnieżenia (ale nie tylko wtedy)
mogą podawać fałszywe wartości lub zupełnie przestać działać.
Uznano, że najodpowiedniejszym dla czujników miejscem są reflektory, czyli elementy, które występują we wszystkich pojazdach w mniej
więcej podobnych miejscach. Opracowanie projektu takiego rozmieszczenia okazało się jednak wyzwaniem. Siły połączyło pięć instytutów,
w tym Institute for High Frequecy Physics and Radar Technology. Głównym problemem było wzajemne zakłócanie urządzeń. Światło reflektorów LED ma zakres od 400 do 750 nanometrów. Z kolei podczerwone
promienie LiDAR – od 860 do 1550 nm. Wartości te są więc bliskie.
Najbardziej odporne na zakłócenia są 4-milimetrowe wiązki radarowe.
Badania wykazały, że przy normalnie umieszczonych, czyli cofniętych
w głąb obudowy reflektora diodach LED, LiDAR powinien być umieszczony w górnej części obudowy, a radar w dolnej. Prowadzono szczegółowe pomiary w różnych warunkach atmosferycznych, takich jak mgła,
ulewa, śnieżyca. Okazało się, że zamontowane w reflektorach czujniki
doskonale się uzupełniają.
fraunhofer.de

Zawór olejowy

Przekładnia ruchoma

ALL SPRINGS
ARE NOT EQUAL®
(NIE WSZYSTKIE
SPRĘŻYNY SĄ
TAKIE SAME)
O 50% mniejsza wysokość
sprężyn w porównaniu
ze zwykłymi sprężynami
spiralnymi przy zachowaniu takiej
samej siły i ugięcia.
Dostępne części standardowe
ze stali nierdzewnej i stali
węglowej. Potrzebujesz
niestandardowego rozwiązania?
Żaden problem.
Dostarczymy odpowiednią
sprężynę wykonaną z materiału
dobranego do określonych
zastosowań.

THE ENGINEER’S CHOICE®
(POLECANY PRZEZ INŻYNIERÓW)

BEZPŁATNE PRÓBKI:
zadzwoń pod numer +33 130 131 575 lub odwiedź witrynę
expert.smalley.com/PKI/sprężyny
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Nowe imadła do obróbki pięcioosiowej
Imadła ADMG GEA mają korpus
wykonany z aluminium 7075 oraz
hartowane i szlifowane stalowe
wkładki. Taka konstrukcja umożliwia łatwą instalację i manipulowanie imadłem, przy zapewnieniu
odpowiedniej
wytrzymałości
elementów pracujących.

Owalny
kształt
imadeł
zapewnia mocne i dokładne
uchwycenie przedmiotu obrabianego, nawet w ograniczonej przestrzeni, bez problemów
związanych z tolerancjami lub
sztywnością mocowania. Imadła
mogą
zostać
zamontowane

bezpośrednio do stołu obrabiarki bez konieczności stosowania
dodatkowych elementów.
Zużywające się elementy imadeł
są łatwe w wymianie, co wydłuża czas korzystania z głównych
komponentów.
W celu zwiększenia siły chwytu
imadeł w konstrukcji zastosowano śrubę trapezową.
Rodzina produktów ADMG
GEA obejmuje imadła mocowane
mechanicznie lub pneumatycznie (te ostatnie o sile mocowania
do 57 kN i ciśnieniu roboczym
8-9 bar), o zakresie mocowania
od 72,5 do 250 mm i szerokości
szczęk od 67 do 100 mm.
www.ita-polska.com.pl

Sto razy skuteczniejsze odladzanie
Mimo zabezpieczających powłok
i stosowania specjalnych płynów,
oblodzenie stanowi nadal poważny problem w transporcie lotniczym. Podczas dekady 1990-2000
odpowiadało ona za aż 12% katastrof. Oblodzenie potrafi poważnie uszkadzać linie energetyczne
i ograniczać aż o 80% wydajność
turbin wiatrowych.

10

Naukowcy z uniwersytetu w Houston, pracujący pod
kierunkiem profesora inżynierii mechanicznej Hadi Ghasemiego, postanowili podejść do
problemu inaczej niż dotąd.
Analizowali pęknięcia warstwy
lodu, prowadzące do jej oderwania. Przy czym brano pod uwagę
utrzymanie trwałości oblodzonej powierzchni. Dotąd stosowane powłoki hydrofobowe nie
są zbyt trwałe.
W rezultacie powstał materiał, którego powierzchnia może
utworzyć powłokę o kontrolowanym, rozszerzającym się
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w płaszczyźnie horyzontalnej pękaniu osadzonej na niej
warstwy lodu, wykazując się
przy tym wysoką trwałością.
Zasada działania powłoki opiera
się na mechanicznej niejednorodności materiału.
Przeprowadzono testy w zakładach Boeinga, stosując erozyjny
deszcz, działający na samolot
przemieszczający się z prędkością 385 mil na godzinę. Testy
potwierdziły doskonałe właściwości nowego materiału.
uh.edu

TECHNOLOGIA GORĄCYCH KANAŁÓW

JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI
DZIĘKI ROZDZIELACZOWI 4 PUNKTOWEMU-H
Nowy wariant standardowego systemu gorących kanałów firmy Meusburger.
W konfiguratorze układów GK dostępna jest już nowa opcja wyboru rozdzielacza
z czterema dyszami typu „H”.
PAŃSTWA KORZYŚCI
Naturalnie zbalansowany, 4-krotny system,
dla optymalnych parametrów wtrysku
Indywidualnie zdefiniowane punkty
wtrysku na rozstawach L1 + L2
Szeroki wybór długości dysz i rodzaju
punktu wtrysku
Natychmiastowa dostępność danych 3D
Gotowy, zmontowany i przetestowany system
gorących kanałów, z najkrótszym czasem dostawy

Więcej informacji na stronie

www.meusburger.com

 NOWOŚCI

Znikają największe problemy fotowoltaiki

Porfesor Bo Zhao z uniwersytetu
w Houston dokładnie przeanalizował tradycyjną solarną termofotowoltaikę STPV. Okazało się,
że jej wydajność zależy głównie
od warstwy pośredniej, stosowanej w budowie ogniw. Jej przednia strona, zwrócona w stronę
słońca, ma za zadanie pochłaniać
wszystkie emitowane przez słońce fotony. Pobrana energia przekształca się w cieplną, właśnie
w warstwie pośredniej, co powoduje jej rozgrzewanie. Za limit

termodynamicznej wydajności
rozwiązań STPV uznano limit
ciała doskonale czarnego, który
wynosi 85%. Jest on znacznie
niższy niż limit Landsberga
wynoszący ponad 93%. Oznacza
to, że w dotychczasowo stosowanych rozwiązaniach pewna część
energii była tracona w ramach
emisji wstecznej, wynikającej ze
zwrotnego charakteru systemu.
Zaproponowano nowego typu
konstrukcję warstwy pośredniej,
o nieodwrotnych właściwościach

radiacyjnych, pozwalającej na
zwiększenie wydajności STPV
do wartości zbliżonej do limitu
Landsberga. Całość rozwiązania
nazwano nieodwrotnym systemem STPV. Jest on cały czas
doskonalony, jednak już teraz
wiadomo, że może znacznie
podnieść wydajność systemów
termofotowoltaicznych, budowanych według nowych założeń.
uh.edu

Akumulatory cynkowo-chitozanowe
Naukowcy z uniwersytetów
Maryland i Houston opracowali
nowy, w pełni biodegradowalny, akumulator, nie zawierający
drogich metali ziem rzadkich.
Profesor
Liangbing
Hu
z uniwersytetu Maryland podkreślił, że nawet polipropylenowe
przekładki powszechnie stosowanych akumulatorów litowo-jonowych ulegają biodegradacji
przez setki lat. Zagrożeniem jest
również łatwopalny elektrolit.
Tymczasem
cynk,
zawarty w ich rozwiązaniu, jest
tani i powszechnie dostępny.

W przeciwieństwie do litu, który
jest stosunkowo drogi, a jego
zasoby są ograniczone.
Elektrolit
zawiera
chitozan, będący budulcem szkieletu zewnętrznego skorupiaków.
Można go łatwo pozyskać z tysięcy ton odpadów, dotąd bezużytecznych, pochodzących z tzw.
owoców morza.
Właściwości
elektryczne
również nie są gorsze od akumulatorów litowo-jonowych. Sprawność nowych konstrukcji sięga
99,7%, a mierzono ją po tysiącu
cykli ładowania.

Trudno się dziwić, że podczas
paryskiego salonu samochodowego – Mondial de l’Auto
mobile 2022, wynalazek uznano
za rewolucyjny dla przemysłu
samochodowego.
umd.edu
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NOWOŚCI 

Konstrukcyjne aerożele
Aerożele, materiały o mikroskalowych porach, znajdują coraz
więcej zastosowań – od materiałów izolacyjnych po elastyczną
miroelektronikę. Najodporniejsze mechanicznie są te zawierające ceramikę, jednak są nadal
zbyt kruche, aby stosować je jako
materiały konstrukcyjne.
Lizhi Xu i Yuan Lin z wydziału
inżynierii mechanicznej uniwersytetu w Hongkongu opracowali samoorganizującą się sieć
nanowłókien z wykorzystaniem
aramidów, czyli kevlaru – materiału używanego np. do produkcji
kamizelek kuloodpornych.

Zrezygnowano ze skal
milimetrowych i opracowano metodę rozpraszania
nanowłókien aramidowych
w roztworze. Nastąpiły
interakcje
nanowłókien
z polialkoholem winylowym, a następnie z miękkim i kleistym polimerem.
W efekcie powstała sieć
o wysokiej łączności węzłów
z mikroskopijną siecią trójwymiarowych kratownic.
Materiał wykazał wyjątkową
wydajność mechaniczną. Tym
samym, do szeroko stosowanej
w przemyśle rodziny aerożeli

dołączył kolejny materiał, tym
razem o dużej odporności
mechanicznej, mogący służyć
jako materiał konstrukcyjny.
hku.hk

■ REKLAMA

INTENSYFIKACJA
GOSPODARKI RECYKLINGOWEJ
OSZCZĘDZA ZASOBY

www.poeppelmann.com/pl/kapsto

I CHRONI NASZ KLIMAT.
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Pierwszy lot drona Qimingxing 50
3 września odbył się pierwszy lot
chińskiego drona Qimingxing
50 o napędzie solarnym. Jego
nazwa oznacza jutrzenkę a liczba 50 odnosi się do rozpiętości
skrzydeł wynoszącej 50 metrów.
To pierwszy w pełni napędzany
energią słoneczną duży bezzałogowiec chińskiej konstrukcji.
Zbudowany przez AVIC (Aviation Industry Corp of China),
dron Qimingxing 50 napędzany
jest przez sześć silników elektrycznych zasilanych energią
słoneczną z paneli fotowoltaicznych rozmieszczonych na całej
długości skrzydeł. Samolot przeznaczony jest do wykonywania
lotów stratosferycznych na wysokości powyżej 20 kilometrów,
a więc wyżej niż sięgają chmury
i wyżej niż latają jakiekolwiek
komercyjne samoloty.
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Qimingxing 50 ma mieć możliwość pozostawania w powietrzu
także nocą, co umożliwi wykonywanie długotrwałych misji
o charakterze rozpoznawczym
i badawczym w zakresie między
innymi
wykrywania
pożarów, mapowania terenu, badań
atmosfery i środowiska naturalnego. Bezzałogowe drony tego
typu nazywane są quasi-satelitami, gdyż latając na granicy
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przestrzeni kosmicznej mogą
pełnić podobną funkcję co satelity. Do tej kategorii należał także
Zephyr, który rozbił się 19 sierpnia po 64 dniach lotu (Rekordowy lot bezzałogowy).
chinadaily.com.cn

Poznaj nowy wymiar projektowania 3D

ZW3D to modułowy program CAD/CAM wpierający proces wytwórczy
od projektu aż po wytwarzanie dzięki współpracy z obrabiarkami.

 NOWOŚCI

Pagani Utopia

Prezentacja każdego modelu marki Pagani jest w świecie
motoryzacji ważnym wydarzeniem. Tym razem odbyła się ona
w mediolańskim Muzeum Nauki
i Techniki. W salach poświęconych dziełom Leonarda da
Vinci wyeksponowano auto
i wiele jego części, będących nie
tylko dziełami sztuki inżynierskiej. Wszystko przebiegało pod
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hasłem: kształt powietrza, od
Leonardo do Pagani Utopia.
Samochód o masie 1280 kg
napędzany jest tradycyjnie wykonanym przez AMG silnikiem
o mocy 864 KM przy 6 tys. RPM,
mierzonej w temperaturze 18 °C.
Napęd przenoszony jest poprzez
manualną, 7-biegową skrzynię AMT. Bryła auta powstała
z kompozytów Carbo-Titanium
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HP 62 G2 i Carbo-Triax HP 62,
wchodzących w skład zastrzeżonych technologii materiałowych
firmy. Wykorzystano również
szczątkowe ramy przestrzenne ze
stali chromowo-molibdenowej.
Jak zwykle każda część kolejnego, obecnie już trzeciego w historii marki, podstawowego modelu
Pagani jest niemal dziełem sztuki,
wykonanym z zegarmistrzowską precyzją. Obok samochodu
eksponowano m.in. koła frezowane z litego aluminium, konstrukcję dźwigni zmiany biegów
i analogową tablicę rozdzielczą.
Szkoda tylko, że większość
samochodów z krótkiej serii
będzie stanowić jedynie ozdoby
wielkich kolekcji i nigdy nie wyjedzie na drogi.
pagani.com

NOWOŚCI 

Kosmiczny aparat LSST
Specjaliści ze SLAC National
Accelerator Laboratory budują
gigantyczny rejestrator obrazu
o rozdzielczości 3,2 gigapikseli, który będzie największym
cyfrowym aparatem fotograficznym na świecie. Urządzenie
o wymiarach ok. 1,65 x 3,73 m
i masie 2800 kg, nie licząc statywu-pozycjonera, to nie tylko
wysublimowany system elektroniczny, ale też skomplikowana i precyzyjna konstrukcja
mechaniczna. Do najbardziej
istotnych podzespołów mechanicznych aparatu należą między
innymi dwustronny mechanizm
migawki i system zmiany sześciu
filtrów optycznych.
Astronomiczny aparat powstaje dla teleskopu LSST (Large
Synoptic Survey Telescope), który
ma stanowić serce obserwatorium im. Very Rubin, położonego na wysokości 2 682 m n.p.m.
na górze Cerro Pachón w Chile.
Badania w ramach rozłożonego
na 10 lat programu LSST (Legacy

Survey of Space and Time) będą
fotometrycznym, najgłębszym,
najszerszym i najszybszym przeglądem nieba na niedostępną
do tej pory skalę, rejestrującym obraz w zakresie długości
fal od prawie ultrafioletu aż do
bliskiej podczerwieni. Lepszą
identyfikację zaobserwowanych
zjawisk ma umożliwić stosowanie podczas wykonywania zdjęć
naprzemiennie sześciu różnych
filtrów optycznych. LSST ma
umożliwić badania nad zmianami obiektów astronomicznych

w czasie. Sukcesywne obrazowanie całego nocnego nieba
półkuli południowej ma dostarczyć nowych informacji na
temat zmiennych zjawisk astronomicznych i zachodzących
w kosmosie eksplozji.
lsst.org
lsst.slac.stanford.edu
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 NOWOŚCI

Elektryczny ekranoplan
Rozwijany przez firmę Regent
demonstrator elektrycznego ekranoplanu Seaglider z powodzeniem
przeszedł serię testów, wykazujące dobre właściwości w każdym
z trzech trybów operacji: pływając na powierzchni wody, unosząc
się nad powierzchnią wody na
hydropłatach oraz lecąc w powietrzu tuż nad powierzchnią wody
w locie ekranowym. Seaglider to
pierwszy elektryczny ekranoplan,
jak też pierwsza maszyna łącząca
funkcjonalność łodzi, wodolotu
i ekranoplanu.
Korzystając z możliwości, jakie
zapewnia tak zwany efekt przypowierzchniowy, Regent zamierza
osiągnąć przełom w dziedzinie
elektromobilności,
budując
pasażerski ekranoplan z napędem elektrycznym ze skrzydłami
o rozpiętości prawie 20 metrów,
zdolny do wykonywania szybkich i ekonomicznych lotów
w rejonach nadmorskich, konkurencyjnych zarówno wobec
samolotów, jak i statków. Rozwój
transportu przybrzeżnego na
miarę XXI wieku jest istotny ze
względu na fakt, że 40% ludności na całym świecie zamieszkuje
obszary nadmorskie.
Testowany obecnie demonstrator to mniejszy model, o rozpiętości skrzydeł wynoszącej ok.
5,5 m. W planach jest budowa
pełnowymiarowego ekranoplanu Viceroy, mogącego zabrać na
pokład 12 pasażerów lub półtorej tony ładunku i poruszać się
z prędkością 290 km/h na odległość 290 km, generując przy tym
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znacznie mniej hałasu niż w przypadku samolotów czy helikopterów. Propozycja jest o tyle warta
uwagi, że w przeciwieństwie do
tak modnych obecnie taksówek
powietrznych eksploatacja ekranoplanów nie wymaga budowy
specjalnej infrastruktury – mariny, porty i przystanie w zupełności wystarczą. Jako że od początku
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prac na ekranoplanem minęło
zaledwie 15 miesięcy, a demonstrator już wzbił się w powietrze,
możemy spodziewać się porównywalnie szybkiego tempa prac
nad pełnowymiarowym ekranoplanem Viceroy.
regentcraft.com

NOWOŚCI 

Drony i druk 3D z betonu

Zespół inżynierów z Imperial College London i EMPA
(Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) pod
kierownictwem prof. Mirko Kovaca prowadzi badania nad zastosowaniem roju dronów do budowy
konstrukcji budowlanych. Opracowane rozwiązania wykorzystują
technologię druku 3D z betonu
i inspirowane są pracą pszczół.
Podobnie jak u pszczół, podstawą opracowanego systemu Aerial
Additive Manufacturing jest praca
zespołowa i podział obowiązków
– w tym przypadku w ramach

roju dronów. Przygotowano dwa
rodzaje dronów: BuilDrones,
wyposażone w głowice do druku
3D z betonu oraz ScanDrones,
monitorujące przebieg budowy.
Za prawidłowe funkcjonowanie
całości odpowiada zaawansowany
system komputerowy, uwzględniający plany budowy i odczyty
z monitoringu w czasie rzeczywistym i umożliwiający autonomiczny przebieg budowy.
Na potrzeby systemu Aerial AM
opracowano cztery kompozycje
materiałów
przypominających
cement, ale przystosowanych do

wymagań druku 3D. W ramach
testów wydrukowane zostały
przykładowe struktury, w tym
kolumna o wysokości 2 metrów
(72 warstwy druku) wykonana
z szybkoschnącej mieszanki na
bazie PU, a także cylindryczna
struktura nośna z wytrzymałej
mieszanki cementowej. Badania
prowadzone w warunkach laboratoryjnych potwierdziły potencjał
systemu Aerial AM w zastosowaniach budowlanych.
Wśród rozważanych zastosowań systemu są między innymi
prace naprawcze w warunkach
klęski żywiołowej lub w trudno dostępnych miejscach, gdzie
ma możliwości użycia konwencjonalnego sprzętu budowlanego. Dalsze prace nad rozwojem
Aerial AM będą prowadzone we
współpracy z partnerami z sektora budowlanego.
empa.ch

ScanDrone i BuilDrone podczas druku
kolumny o wysokości 2 metrów (fot. Vijay
M. Pawar & Robert Stuart-Smith / University
College London)
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 CZĘŚCI MASZYN i URZĄDZEŃ
artykuł reklamowy

Samoblokujące
pierścienie ustalające
SAMOBLOKUJĄCE PIERŚCIENIE USTALAJĄCE
DIMPLE AND SLOT – CO TO TAKIEGO?
Najpierw wyjaśnijmy czym są pierścienie samoblokujące Revolox. Zostały one opracowane w 1958
roku w dziale Spirolox firmy Smalley. Występują
w dwóch odmianach konstrukcyjnych:
• dimple and slot
• tab and slot
Samoblokujące pierścienie Revolox ustalające
charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością na
działanie siły odśrodkowej i są przeznaczone do
zastosowania w komponentach wysokoobrotowych.
Przyjrzyjmy się bliżej pierścieniom w konfiguracji typu dimple and slot.

JAK DZIAŁA MECHANIZM SAMOBLOKUJĄCY?
Mechanizm samoblokujący pierścieni ustalających składa się z wybrzuszenia w jednym zwoju
pierścienia, zachodzącego na występ w drugim
zwoju. Zapobiega to rozszerzaniu się pierścienia
pod wpływem działania siły odśrodkowej przy
wysokich obrotach.
Wybrzuszenie jest wytłaczane na zwoju pierścienia od strony zewnętrznej do wewnątrz w miejscu
odpowiadającym położeniu występu w drugim
zwoju w położeniu docelowym pierścienia. Stąd
też, przy instalacji pierścienia w rowku lub na
wale, elementy blokujące zachodzą na siebie,
powodując samoczynną blokadę pierścienia.
JAKIE ZALETY WYNIKAJĄ ZE STOSOWANIA
SAMOBLOKUJĄCYCH PIERŚCIENI REVOLOX
W ZASTOSOWANIACH WYSOKOOBROTOWYCH?
Zalety wynikające z użycia pierścieni Revolox
w obu konfiguracjach są podobne.
1. Wyraźnie większa wytrzymałość na działanie
siły odśrodkowej w porównaniu z pierścieniami
osadczymi i pierścieniami ustalającymi
pozbawionymi mechanizmu blokującego.
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Pierścienie Revolox przetestowano i zoptymalizowano pod kątem zastosowań wysokoobrotowych.
Zapraszamy do kontaktu z inżynierami firmy
Smalley w celu doboru pierścienia do konkretnej
wartości prędkości obrotowej.
2. Łatwość instalacji
Wytrzymała budowa pierścienia i mechanizmu
blokującego zapobiega uszkodzeniom podczas
procesu montażu.
3. Niska masa
Pierścienie Revolox, ważące o blisko połowę mniej
od konwencjonalnych pierścieni osadczych, przyczyniają się do redukcji masy złożenia i tym samym
zwiększają efektywność całego produktu.
4. Automatyzacja
Możliwość zautomatyzowanego montażu sprawia,
że pierścienie Revolox to doskonałe rozwiązanie
w produkcji seryjnej.
5. Wyważenie
Pierścienie Revolox są znacznie lepiej wyważone
od pierścieni osadczych, co pomaga w zmniejszeniu wibracji.
NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY SAMOBLOKUJĄCYCH
PIERŚCIENI USTALAJĄCYCH:
◦ Mechanizm
blokujący,
składający
się
z wybrzuszenia zachodzącego na występ pierścienia, zapewnia zwiększoną wytrzymałość na
działanie siły odśrodkowej, zapobiegając rozszerzaniu się pierścienia przy wysokich obrotach.
◦ Pierścienie ustalające z mechanizmami blokującymi typu dimple and slot oraz typu tab and
slot mają podobne właściwości. Mechanizm
dimple and slot jest jednak lepiej przystosowany do zastosowania w zautomatyzowanym
procesie montażu
◦ Zapraszamy do kontaktu z inżynierami firmy
Smalley w celu doboru właściwego rozwiązania
dla Państwa produktów.

CO DALEJ?
Poniżej przedstawiamy klika dodatkowych propozycji, które mogą okazać się pomocne:
• Rozpocznij projektowanie na wysokich obrotach – skonsultuj wymagania konstrukcyjne.
• Wypróbuj prototyp – zamów bezpłatne próbki
• Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem
i poradnikiem konstruktora przygotowanym
przez Smalley. W ofercie mamy 10 tys. pierścieni i sprężyn dostępnych od ręki.
• Zapraszamy do kontaktu z inżynierami
firmy Smalley.

Do pobrania:

Poradnik doboru pierścieni
ustalających do zastosowań
wysokoobrotowych

Nasz nowy e-book pomoże Państwu
rozwiązać problemy związane z wysokimi
obrotami. Poradnik omawia różne
typy pierścieni pod kątem zastosowań
wysokoobrotowych i wyjaśnia wady i zalety
poszczególnych rozwiązań.
Poradnik można pobrać tutaj.
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Obrabiarki

do skrawania metali
cz. 1

Obrabiarki przeżywają wielki ogólnoświatowy rozwój. Trwa on od połowy
dziewiętnastego wieku i nic nie wskazuje na jego zatrzymanie.
Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl publikacji, w których omówimy rodzaje
obrabiarek oraz wybrane aspekty projektowania i budowy istotnych zespołów
obrabiarek, zwłaszcza specjalnych (m.in. łożyskowanie wrzecion różnych
obrabiarek, niektóre przekładnie zębate używane w obrabiarkach, sprzęgła itd.).

Aleksander Łukomski

W

edług definicji zawartej w Encyklopedii PWN: obrabiarka jest to maszyna do obrabiania metalu, drewna
i innych materiałów, w celu nadania im określonych kształtów i wymiarów.
Klasyfikacja obrabiarek i ich oznakowanie zawarte jest w nieobowiązującej już normie PN/M-02780.
W związku z tym oficjalnie należy posługiwać się
klasyfikacją obrabiarek zamieszczoną w systematycznym wykazie wyrobów SWW Głównego Urzędu Statystycznego. Sklasyfikowano tam dziewięć
grup obrabiarek i szereg podgrup, a także nadano
im odpowiednie oznaczenia. Klasyfikacja ta nie
rozróżnia odmian i wielkości obrabiarek, ani stopnia ich automatyzacji i rodzaju sterowania, co jest jej
poważną wadą.
W Polsce w powszechnym użyciu do oznaczania
obrabiarek stosowane są symbole literowo-cyfrowe
(z nieobowiązujących już polskich norm), identyfikujące maszyny według sposobu obróbki, podgrupy,
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głównych wymiarów obrabianych lub podstawowej wielkości obrabiarki i in. Przykładowo symbol
TUB 32, którym oznaczano podstawową tokarkę
produkowaną kiedyś w zakładach Wiepofamy, oznacza tokarkę kłową – T, uniwersalną – U, wykonanie
– B, o maksymalnej średnicy toczenia nad łożem
320 mm, a symbol LKP 86 oznacza obrabiarkę
zespołową – L, typ karuzelowy (ze stołem obrotowym) – K, wykonaną w poznańskiej Wiepofamie –
P, gdzie 86 to numer kolejny obrabiarki zespołowej
karuzelowej z tych zakładów.
Według sposobu obróbki rozróżnia się: tokarki,
wiertarki, strugarki, frezarki, szlifierki i inne. Inna
klasyfikacja obrabiarek obejmuje ich charakterystyczne przeznaczenie produkcyjne. Występują tu:
• Obrabiarki ogólnego przeznaczenia, używane
do wykonywania różnych prac na różnych przedmiotach, jednak o charakterystycznym ruchu
przedmiotu obrabianego i ruchu narzędzia (np.
tokarki, gdzie przedmiot obrabiany wykonuje ruch
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obrotowy lub gdy przedmiot obrabiany jest nieruchomy, a ruchome jest
za to narzędzie). Można tu rozróżnić jeszcze obrabiarki uniwersalne
i produkcyjne. Przeważnie obrabiarki
te wykonywane są seryjnie, oferowane przez producentów jako katalogowe. Są one na ogół prostszej budowy,
bez skomplikowanego sterowania.
Używane do produkcji jednostkowej,
jak i mało- i średnioseryjnej.
• Obrabiarki specjalizowane, budowane na bazie typowych konstrukcji
obrabiarek ogólnego przeznaczenia, lecz przystosowane fabrycznie do wykonania określonej operacji,
ale na różnych, różnej wielkości, a nawet różnego
kształtu przygotówkach, detalach (np. frezarki i szlifierki do gwintów czy obrabiarki do frezowania i szlifowania kół zębatych itp.). W celu obróbki uzbraja
się te obrabiarki w narzędzie odpowiedniej wielkości
i odpowiedniego kształtu dla detalu. Obrabiarki te
przeznaczone są do programu produkcji podobnego
do obrabiarek ogólnego przeznaczenia, tj. produkcji
mało- i średnioseryjnej.
• Obrabiarki specjalne, przeznaczone do obróbki takich samych przedmiotów w kilku różnych
operacjach technologicznych, lub wykonania
jednej określonej operacji. Typowym przykładem
mogą tu być obrabiarki zespołowe i linie obróbcze,
specjalnie zaprojektowane i wykonane do obróbki
np. konkretnego korpusu zaworu, korpusu silnika
elektrycznego, lub innych detali o różnym przeznaczeniu. Typowymi operacjami technologicznymi wykonywanymi na obrabiarkach zespołowych
i liniach są: wiercenie, powiercanie i rozwiercanie otworów, gwintowanie, obróbka frezarska
powierzchni i kształtowa – frezem kształtowym,
wytaczanie i planowanie. Raczej nie wykonuje się
na nich operacji tokarskich i szlifierskich. Często
stosuje się tu składane i dość skomplikowane
narzędzia. Niektóre obrabiarki umożliwiają obróbkę tego samego detalu w kilku wielkościach, co
można uzyskać poprzez przezbrajanie obrabiarki,

Fot. 1 Tokarka
uniwersalna/konwencjonalna, powszechnego
użytku – TOP 560 produkcji zakładów TOP Poręba

polegające na użyciu większych narzędzi, niekiedy
rozsunięciu rozstawu wrzecion i zmianę na pulpicie parametrów technologicznych obróbki poprzez
odpowiedni wybór cyklu pracy.
Do obrabiarek specjalnych poza wymienionymi zaliczyć można też obrabiarki, które powstały
z modyfikacji obrabiarek ogólnego stosowania dla
obróbki jednego detalu lub jednej operacji technologicznej. Np. frezarkę FYA 40 zmodyfikowano
poprzez przekonstruowanie wrzeciona tak, że obrabiała na gotowo korpus maźnicy wózka wagonowego dwoma frezami jednocześnie, po obu stronach
wrzeciona. W innym przypadku frezarkę poziomą
przystosowano do szlifowania konkretnej zębatki produkowanej seryjnie poprzez zastosowanie
kształtowej ściernicy. Wygniatak do kalibrowania
tej ściernicy zamontowano na końcu stołu frezarki
i wprowadzono zmiany w systemie sterowania. Jest
też niekiedy możliwość zamówienia takiej specjalnej
obrabiarki u producenta obrabiarek uniwersalnych.
Obrabiarkę zalicza się do specjalnych, jeżeli po
modyfikacji nie można w prosty sposób przywrócić
jej oryginalnej postaci.
Obrabiarki takie nazywa się często obrabiarkami zadaniowymi. Obrabiarki specjalne służą do
produkcji wielkoseryjnej.
Obrabiarki rozwinęły się w kierunku mechanizacji i automatyzacji, czyli odpowiednio do sterowania NC – Numerical Control oraz CNC – Computer
Numerical Control.
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Fot. 2 Frezarka z pulpitem sterowania NC produkcji JAFO Jarocin

Mechanizacja obrabiarek – NC, polega na zastąpieniu ręcznego ustawiania obrabiarki przez jej
operatora – wg wymagań dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej (warsztatowej), za pomocą
pokręteł i dźwigni mechanicznych – ustawianiem
zmechanizowanym, najczęściej w wykonaniu elektromechanicznym, przy pomocy głównie przycisków. W NC wydaje się polecenia dla obrabiarki
i otrzymuje sprzężenie zwrotne – informację o tym,
jak dany rozkaz został wykonany. Zdarza się tu też
sterowanie elektrohydrauliczne lub hydrauliczne.
Obrabiarki NC zbudowane są inaczej niż obrabiarki powszechnego użytku. Zamieniono układ
kinematyczny obrabiarki konwencjonalnej, niekiedy niezwykle skomplikowany z napędem jednym
silnikiem elektrycznym głównym, poprzez wprowadzenie w obrabiarce napędów dla każdego zespołu
oddzielnie lub wprowadzenie sprzęgieł, np. elektromagnetycznych (hydraulicznych), umożliwiających załączanie i wyłączanie napędu konkretnego
zespołu, wg założonej sekwencji pracy obrabiarki.
Ustawiania wymiarów i ruchów zespołów obrabiarki dokonuje operator na pulpicie obrabiarki
odpowiednimi przyciskami. Obrabiarki te nie są
wyposażone w sterownik (komputer przemysłowy), a tylko w system liniałów elektronicznych, za
pomocą których na ekranie pulpitu sterującego
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widoczne są położenia zespołu obróbczego w osiach
XYZ, z dużą dokładnością. NC nie ma komputera
(mikroprocesora) i żadnego programu sterującego
pracą maszyny. Jest tu system sztywno połączonych
bloków funkcjonalnych – jedno wejście prowadzi
do jednego wyjścia. Obrabiarki ze sterowaniem NC
mają natomiast pulpit z wyświetlaczem elektronicznym, na którym widoczne są odpowiednie nastawy
parametrów obróbczych oraz wymiarów. Elementy obrotowe pomiaru przesunięć realizowane są za
pomocą enkoderów, czyli przetworników impulsowych i kodowych. W sterowaniu NC stosuje się
dodatkowo interpolatory, które umożliwiają obróbkę po trochę bardziej skomplikowanych trajektoriach, np. toczenie stożków.
Automatyzacja CNC obrabiarki odbywa się za
pomocą komputera, czyli przez zastąpienie roli
sterowania obrabiarką przez operatora komputerem. Obrabiarka wyposażona jest dodatkowo
w urządzenia, zespoły lub aparaty do kontroli
położenia zespołów oraz pełnej kontroli ruchu dla
wszystkich sterowanych zespołów. Stosuje się tu
zespoły takie jak śruby toczne, silnik elektryczny krokowy czy serwomechanizmy. Maszyna ma
sterownik – komputer z procesorem i realizuje
pracę wg napisanego przez technologa programu,
przesłanego do obrabiarki np. przez sieć LAN lub
inną ETHERNET. Spotyka się obrabiarki CNC,
w ktorych można wgrać program bezpośrednio
do sterownika z poziomu operatora. Obrabiarki
te różnią się znacznie w budowie od obrabiarek
konwencjonalnych, a także częściowo od sterowanych numerycznie NC. W systemie CNC, po stworzeniu dokumentacji detalu do obróbki następuje
przetworzenie dokumentacji CAD na instrukcje
zrozumiałe dla obrabiarki. Odbywa się to za pomocą programu CAM. Na podstawie dokumentacji
oraz parametrów technologicznych obróbki tworzy
się ścieżki, po których porusza się narzędzie skrawające. Następnie ścieżki te zostają zamienione
na wektory składowe i uzupełnione o dodatkowe instrukcje, a na końcu zapisane w specjalnym
języku skryptowym (tzw. G-kody), który jest
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zrozumiały dla maszyn CNC. Potem trzeba wprowadzić uzyskane kody do komputera sterującego
maszyną (sterownika), na którym działa system
sterowania numerycznego. Polecenia skryptu
zamieniane są na sygnały sterujące dla silników,
które poruszają elementami maszyny i powodują ruchy narzędzia i detalu obrabianego,
a więc obrabianie detalu. W obrabiarkach tych
zainstalowano regulatory, które w automatyczny sposób korygują ruchy obrabiarki.
Specyficzną odmianą obrabiarek CNC
są centra obróbcze, zwłaszcza tokarsko-frezarskie, wielowrzecionowe i wieloosiowe. Pozwalają wykonywać kompletne detale
w kilku operacjach realizowanych jednocześnie
w tym samym czasie, albo w bliskiej kolejności.
Pełna synchronizacja, kontrola priorytetów wrzecion i możliwości symulacyjne skutecznie eliminują
ryzyko wystąpienia kolizji. Centra obróbcze oferują
następujące udogodnienia:
• Zintegrowane polecenia do ustawień kinematyki i przestrzeni roboczej obrabiarki.
• Wybór wrzeciona jednym poleceniem. W oknie
przeglądarki instrukcje obróbki przypisywane są
w przejrzysty sposób do konkretnego wrzeciona.
• Synchronizacja głowic, kontrola kolizji i priorytety wrzecion. Obróbka lustrzana i synchronizacja pracy głowic. Definiowanie obróbki na tzw.
linii czasu usprawnia weryfikację ścieżek.
• Programowane w prosty i elastyczny sposób –
przechwyt przeciwwrzeciona, synchronizacja
prędkości obrotowych i powrót do pozycji.
• Praca wrzecion poprzecznych do osi detalu
obrabianego z wykorzystaniem indeksowania przedmiotu obrabianego, tzn. precyzyjnym
zatrzymywaniem kątowym.
• Jednoczesna symulacja pracy wrzeciona oraz
przeciwwrzeciona. Ciągła symulacja obróbki z
możliwością animacji przechwytu obrabianego detalu i wysunięcia kolejnego półfabrykatu
detalu do zderzaka. Symulację można powtarzać
wielokrotnie, odzwierciedlając w ten sposób
ruchy podajnika pręta.

Fot. 3 Centrum frezarskie
bramowe (ze sterowaniem CNC)
z zakładów ATMSolutions

Wieloosiowy moduł tokarski czy moduł frezarski współpracujący z automatycznym magazynem
narzędzi, pozwala odpowiednio optymalizować czas
trwania poszczególnych cykli oraz integrować polecenia. Dzięki temu cały proces obróbki jest efektywny i odpowiednio zoptymalizowany.
Obrabiarki zespołowe to obrabiarki specjalne zbudowane z zespołów znormalizowanych
i – w zależności od przeznaczenia – uzupełnione
zespołami specjalnymi. W normie PN-67/M-56200
podano podstawowe określenia i definicje tych
obrabiarek. Istnieją też obszerne katalogi zespołów
znormalizowanych. Są one przeznaczone przede
wszystkim do obróbki określonych przedmiotów
o tych samych wymiarach lub bardzo podobnych.
Z mojego wieloletniego doświadczenia w budowie
tych obrabiarek mogę powiedzieć, że najczęściej
stosowanymi przez konstruktorów tych obrabiarek zespołami znormalizowanymi są podstawy,
kolumny i stoły obrotowe oraz wzdłużne. Rzadko
stosuje się znormalizowane wrzecienniki jednowrzecionowe wiertarskie. Sporadycznie – wytaczarskie i frezarskie, które stosowane są raczej
w wykonaniu specjalnym, każdorazowo specjalnie konstruowane. Przykładowo do wykonania
w obrabianym detalu jest dużo otworów i są one
ułożone w różnych skomplikowanych konfiguracjach, wymagających specjalnych rozwiązań
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konstrukcyjnych wrzecienników i wiertników, oraz przyrządów. Podobnie z obróbką
frezarską, która wymaga najczęściej wielu
przejść freza, a więc standardowa jednostka frezarska tego nie wykona. Tak samo
rozwiązania zespołów narzędziowych,
gdyż często występuje potrzeba planowania
czół i toczenia stożków, co również wymaga
specjalnych rozwiązań zespołów wykonujących te
zabiegi. W publikacjach i literaturze technicznej
można znaleźć informację, że obrabiarki zespołowe umożliwiają obróbkę detali z pięciu stron
jednocześnie. Dotyczy to jednak tylko obrabiarek zespołowych stacjonarnych (oznaczenie LS),
ze stałym stołem. Tego typu obrabiarek buduje
się mało, szacunkowo może to być około 10-15%
wszystkich obrabiarek zespołowych. Zdecydowana
większość to są obrabiarki tzw. karuzelowe (LK),
zbudowane w oparciu o stół obrotowy wielopozycyjny, w którym w zasadzie obróbka dokonywana
jest przede wszystkim z dwóch stron (niekiedy
trzech – trzecia strona pod kątem od góry).
Stosunkowo rzadko buduje się obrabiarki zespołowe ze stołem wzdłużnym (LW). Tutaj problemem jest sumowanie czasów obróbki na kolejnych
stanowiskach obróbczych, a więc o długim takcie

Fot. 4 Współczesna obrabiarka zespołowa
typu LW ze stołem wzdłużnym

obróbki detalu, ale na ostatnim stanowisku możliwe jest zbudowanie dodatkowej jednostki obróbczej
i obróbka detalu z trzeciej strony. Dla zwiększenia
możliwości obróbczych stosuje się różne rozwiązania nietypowe, jak np. bardziej skomplikowane
przyrządy umożliwiające obrót detalu obrabianego,
czy przełożenie detalu na stanowisku operatorskim
o 180° w drugą z pozycji przyrządu mocującego
i obróbkę detalu z drugiej strony. Bardzo często takt
wyznacza odmocowanie obrobionego i mocowanie nowego detalu. Czasy obróbki są na ogół krótkie 0,1-0,5 min, a czas mocowania wynosi często
1-2 min i to on decyduje o takcie obrabiarki. Można

Fot. 5 Obrabiarka ze stanowiskiem obsługi wyposażonym w robot handligowy
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Fot. 6 Jedna z największych na świecie tokarek, niedawno zbudowana. Tokarka-kolos powstała w fabryce
FAT – Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu dla klienta z USA. Długość obrabiarki 35 m,
szerokość 10,5 m (fot. Mariusz Krysiak)

próbować to zmienić dokładając dodatkowe stanowisko obsługi i wyposażając obrabiarkę w dwa roboty handlingowe. Jeden wyjmuje detal z przyrządu na
jednym stanowisku obsługi, a drugi na następnym
stanowisku wkłada nowy detal do obróbki, co mocno
skraca czasy odmocowania i mocowania detalu.
W wielu wypadkach może wystarczyć jeden robot.
Planowanie procesu produkcyjnego obrabiarki
specjalnej lub zespołowej dokonuje się przy pomocy
programów komputerowych, dzięki którym można
wykonywać różne analizy i ustalić najbardziej optymalną technologię. Można też zbudować urządzenie
rozładunkowo-załadunkowe specjalnej konstrukcji, którego czas działania mieści się w najdłuższym
takcie obróbki skrawaniem.
Dodatkowym ważnym problemem przy planowaniu technologii produkcji dla obrabiarki zespołowej
są narzędzia, a właściwie rzeczywista trwałość ostrza
narzędzia. Należy tak je dobierać (łącznie z doborem
parametrów skrawania), żeby mniej więcej ostrza
zużywały się w tym samym czasie. Najkorzystniej
jest jak wszystkie narzędzia w obrabiarce wytrzymują do wymiany czas pracy 8 godzin lub ewentualnie
4 godziny. Mimo znacznego rozwoju narzędzi, ich
oprawek i rozwiązań współpracy z narzędziownią,
czas wymiany narzędzi może zająć kilkanaście lub
nawet kilkadziesiąt minut, co zaburza rytm pracy

obrabiarki i w związku z tym korzystniej jest wykonywać wymianę narzędzi albo na końcu zmiany,
albo w czasie przerwy.
Podstawowymi cechami wyróżniającymi obrabiarki zespołowe są:
◦ bardzo duża wydajność, dzięki obróbce
wielostronnej, wielowrzecionowej i kolejno
równoległej;
◦ skrócenie czasów pomocniczych przez wprowadzenie szybkich przesuwów (dosuwu i szybkiego wycofania narzędzia) z prędkościami rzędu
4-10 m/min;
◦ automatyczna zmiana pozycji obróbkowej
detali obrabianych na stole obrotowym wielopodziałowym, wzdłużnym lub w układzie
liniowym obrabiarki;
◦ wymiana detali obrabianych na stanowisku załadowczo-rozładowczym, podczas obróbki innych
detali na innych stanowiskach obrabiarki;
◦ scentralizowanie elementów obsługi i automatyzacja cyklu pracy.
W odlewniach fabryk samochodów, ale też
w innych zakładach czy działach przedsiębiorstw,
gdzie występuje seryjna produkcja, istnieje często
potrzeba zastosowania obrabiarki zespołowej lub
zadaniowej do obróbki odlewów. Takimi detalami do obrabiania są korpusy głowic, kolektory
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czy cylindry lub tuleje cylindrowe. Tworzy się tam
wówczas wydziały obróbki mechanicznej, a pracujące tam obrabiarki zespołowe i zadaniowe mają
specjalną budowę.
Na rynku dostępne są obrabiarki konwencjonalne, ze sterowaniem NC oraz ze sterowaniem
CNC, oraz maszyny na specjalne zamówienie, np.
obrabiarki zadaniowe, zespołowe i linie obróbcze, a także linie obrabiarek, np. centrów obróbczych. Różnią się one stopniem skomplikowania
konstrukcji i ilością jednostek obróbczych, a także
wyposażeniem dodatkowym, np. w magazyny
narzędzi, systemy sterowania, podajniki i przenośniki, systemy odwiórowania, chłodzenia i wielu
innymi zespołami. Wpływa to oczywiście na cenę
obrabiarki. Różnica w cenie pomiędzy konwencjonalną tokarką a skomplikowanym centrum
obróbczym tokarskim CNC jest znaczna, a przy
porównaniu obrabiarki konwencjonalnej do
np. centrum obróbczego frezarskiego czy obrabiarki zespołowej jest jeszcze większa. Wpływa
to na sumę kosztów maszynowych, a co za tym
idzie – na godzinowy koszt maszynowy. Różnice tych kosztów dla poszczególnych obrabiarek są
bardzo duże. Decyzja o zastosowaniu obrabiarki

konwencjonalnej, NC, CNC czy obrabiarki zespołowej poprzedzona musi być analizą i drobiazgowymi obliczeniami kosztu wykonania detalu.
Jednym z decydujących parametrów jest też roczny
program produkcji i współczynnik wykorzystania obrabiarki. W dużych zakładach, posiadających różne obrabiarki, można stosować obróbkę
kombinowaną. Przykładowo duży korpus z dużą
liczbą otworów pod łożyska najpierw obrabia się
na obrabiarce NC lub CNC, gdzie ustala się położenie osi tych otworów (co zapobiega dużej liczbie
pomyłek i późniejszej naprawie drogiego korpusu),
a następnie przenosi się korpus na konwencjonalną
wytaczarkę – tańszą, ale też bardzo dokładną, gdzie
prowadzi się obróbkę wykańczającą otworów, już
o ustalonym położeniu, przy sterowaniu ręcznym.
W ostatnim czasie sektor obrabiarek NC przeżywa znaczący rozwój umożliwiając operatorowi
obrabiarki wpisanie – poprzez pulpit – znacznie
większej liczby wymiarów i parametrów niż kiedyś.
Jednocześnie należy pamiętać, że w odróżnieniu od sterowania NC, sterowanie CNC wymaga
najczęściej stworzenia nowego stanowiska technologicznego i zatrudnienia wysokokwalifikowanego technologa, który zna się na technologii

Fot. 7 Największa w Europie frezarka bramowa Waldrich Coburg zainstalowana w Fabryce Silników
Okrętowych H. Cegielski w Poznaniu, do obróbki korpusów silników okrętowych (fot. Jacek Mańczak)
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operacyjnej i programowaniu obrabiarek. Zakup
Ciągle jednak istnieje przestrzeń do budowy
obrabiarki CNC wpływa też często na zmiany takich obrabiarek i warto podjąć trud odbudona innych stanowiskach pracy, gdyż obrabiarka wy tego potencjału, nawet korzystając z zespołów
CNC ma krótkie takty, a więc większą wydajność obrabiarek kupowanych za granicą. Potrzebny
i niektóre inne stanowiska wymagają dostosowa- jest do tego pewien porządek organizacyjny w tej
nia do niej rytmu produkcji, co często związane branży, wynikający z porządku gospodarczego
jest z zakupem następnych
krajowego. Wydaje się, że
Polska
była
kiedyś
–
jeszcze
nie
tak
nowych
obrabiarek
lepszym dla nas wzorem
dawno
–
potentatem
w
produkcji
konwencjonalnych lub NC,
do naśladowania byłby
obrabiarek. (...) Po 1989 roku
albo zmianami w transpor
tzw. ład amerykański
główny potencjał do budowy
cie technologicznym.
(bardziej niż niemiecpolskich obrabiarek został
Niektóre
zagadnienia
ki). Niemiecki preferuje
odgórnie zlikwidowany
związane z obrabiarkami
rozwiązania techniczne
specjalnymi zostały omówione we wcześniej- bardziej skomplikowane, wymagające wielkiej
szych numerach naszego czasopisma. Pisaliśmy precyzji wykonania i stosowania skomplikowao hydraulice obrabiarkowej, łożyskowaniu wrze- nych procedur technicznych, wypracowywanych
cion, wiertnikach, planach technologicznych w Niemczech od początku rewolucji przemysłoobrabiarek zespołowych, opisywaliśmy też niektó- wej. Z kolei amerykański nie jest tak restrykcyjre mechanizmy specjalne, automaty tokarskie, ny i zostawia twórcom techniki duży margines
efektywność i rentowność inwestowania w maszy- swobody w stosowaniu rozwiązań technicznych.
ny, a także zapomniane już dobre rozwiązania Nie są one tak precyzyjne, na korzyść większej
polskich obrabiarek.
sztywności, dodatkowych zabezpieczeń i stosowaPolska była kiedyś – jeszcze nie tak dawno – nia dobrych sprawdzonych metod. Duże fabryki
potentatem w produkcji obrabiarek i to na co produkujące wyroby finalne otaczają się małymi
najmniej średnim światowym poziomie jakości. firmami, często kilkuosobowymi, wykonującymi
Budowano wówczas u nas ponad kilkaset skom- poszczególne detale lub wręcz pojedyncze operaplikowanych obrabiarek (zwłaszcza obrabia- cje technologiczne detali obrabiarek. System zależrek specjalnych i niekonwencjonalnych) rocznie ności finansowych i biznesowych pomiędzy tymi
i 55 tys. rocznie obrabiarek ogółem, z czego wiele firmami jest wypracowany i oparty o partnerskie
było eksportowanych do trzydziestu pięciu krajów układy. Funkcjonuje to wzorcowo. Osiągnięświata. Trzeba pamiętać, że po 1989 roku główny cia techniczne i przemysłowe w Azji Południopotencjał do budowy polskich obrabiarek został wo-Wschodniej, która przejęła ten system od
odgórnie zlikwidowany1. W wielu fabrykach znisz- Amerykanów pokazują, że jest to dobra i stosunczono drewniane modele odlewnicze podstaw, kowo szybka droga rozwoju, i może być użyteczna
kolumn, ale też stołów obrotowych i wzdłużnych, dla nas, zwłaszcza w sytuacji, gdy w Polsce jakieś
a nawet nie wiadomo czy zachowały się (w archi- podstawy branży, chociaż szczątkowe, ale zostały
wach fabryk budujących kiedyś te skomplikowane jeszcze zachowane.
obrabiarki) dokumentacje konstrukcyjne i technologiczne, nie mówiąc o specjalnych rozwiązaniach
Aleksander Łukomski
konstrukcyjnych. Przykładowo w fabryce Wiepofama dokumentację i modele odlewnicze zniszczono.
1 Częściowo obrabiarki uniwersalne, a nawet specjalne budowane są u nas i dzisiaj na znacznie mniejszą skalę. Jednak
produkcja obrabiarek specjalnych na większą skalę albo nie istnieje, albo pojedyncze obrabiarki budują „hobbyści”.
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Maksymalna wydajność
centrum obróbczego
zależy od łożyska
cz. 2

Centra obróbcze pionowe i poziome muszą sprostać różnym wymaganiom.
Optymalny wybór i prawidłowy montaż łożyska, którego parametry
spełniają określone wymagania, pozwalają poprawić zarówno wydajność,
jak i zdolność produkcyjną.

Eric Faust

W

ydajność określa, jak sprawnie przekształcamy materiał wyjściowy
w przydatne produkty. Jeśli chodzi
o obróbkę skrawaniem, najlepszym sposobem
osiągnięcia tego celu w przypadku usuwania metalu jest skrócenie cyklu pracy i wyeliminowanie
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nieplanowanych przestojów i odpadu. Aby zwiększyć rentowność, wystarczy uzyskać więcej
produktów gotowych do sprzedaży przy niższym
koszcie jednostkowym produkcji.
W poprzedniej części artykułu pisałem o tym,
jak dobór odpowiedniego łożyska dla wrzeciona
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centrum obróbczego CNC pomaga zmaksymalizować wydajność. Nieprawidłowy montaż lub
dobór konstrukcji i układu łożyska mogą znacznie
wydłużyć cykl technologiczny, a nawet spowodować awarię całej maszyny.
Kontynuując temat w tej części artykułu
omówionych zostanie osiem najważniejszych
czynników, które można zoptymalizować, aby
zapewnić jak największą wydajność obróbki.
Nr 1: Cykl pracy
Wymagania związane z konkretnym przeznaczaniem są niezwykle istotne podczas wyboru łożyska, niezależnie od tego czy mowa jest
o projektowaniu wrzecion przez producenta obrabiarek, czy też w warsztacie zajmującym się usługami remontowymi.
Dobór łożyska zaczyna się od ustalenia cyklu
pracy dla maszyny CNC w trakcie produkcji.
Cykl pracy obejmuje każdą operację frezowania,
nawiercania, gwintowania i inne zadania obróbki
skrawaniem. Czas cyklu to czas, w którym wykonuje się te operacje.
Jak wcześniej wspomniałem, cykl pracy może
obejmować szereg operacji, począwszy od obróbki zgrubnej (wysokie obciążenie, niska prędkość)
po wykańczanie (wysoka prędkość, niskie obciążenie) i wszystkie zadania temu towarzyszące.
Nawet jeśli centrum obróbcze CNC jest wyposażone w łożyska wrzeciona zoptymalizowane
pod kątem cyklu pracy w chwili zakupu, nie ma
gwarancji, że łożyska będą sprawdzać się w dalszej
eksploatacji. Wielu producentów zastępuje linie
technologiczne elastycznymi centrami obróbczymi CNC z uwagi na mniejsze partie produkcyjne
i częste zmiany produktu. Jednak wraz z tą zmianą
często zmieniają się także cykle pracy.
Nr 2: Obciążenia i prędkości pracy narzędzi
Ważne jest dokładne oszacowanie wielkości
obciążeń i prędkości narzędzi, ponieważ różne
konstrukcje i układy łożysk przyczyniają się

do wytwarzania różnych ilości ciepła i nacisków w określonych warunkach, a to bezpośrednio przekłada się na trwałość i temperaturę
pracy wrzeciona.
Po ustaleniu cyklu pracy należy wyznaczyć
obciążenia i prędkości narzędzi dla każdej operacji. Od sposobu skrawania i rodzaju materiału
zależy dobór narzędzia, geometrii, głębokości
i szerokości skrawania, a także prędkości posuwu.
Obciążenie i prędkość narzędzi są różne, w zależności od tego, czy maszyna wykonuje obróbkę
zgrubną czy wykańczającą. Materiał obrabianego przedmiotu (stal, aluminium, tytan, nikiel lub
inny) oraz jego twardość także wpływają na obciążenie i prędkość narzędzia.
Najbardziej niezawodną i precyzyjną metodą
określania obciążeń i prędkości narzędzia jest
uzyskanie danych procesowych z rzeczywistych
operacji skrawania. Jeśli rzeczywista moc silnika,
prędkość wrzeciona i średnica narzędzia są dostępne, obciążenie podczas skrawania można obliczyć
przez zrównanie mocy skrawania (nacisk narzędzia x średnica narzędzia x prędkość) z rzeczywistą mocą silnika, z uwzględnieniem nacisku
narzędzia. Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy,
gdy operacja skrawania i twardość/materiał obrabianego przedmiotu są takie same. Gromadzenie
takich danych procesowych w dłuższym czasie
jest bardzo opłacalną inwestycją i pozwala wyeliminować teoretyczne założenia dotyczące wielkości obciążenia i prędkości narzędzia.
Podejście analityczne pozwala zweryfikować zebrane dane procesowe. Wielu dostawców
narzędzi potrafi obliczyć obciążenia i prędkości
narzędzia, pomagając w jego doborze. Metodą
analityczną alternatywną do obliczania obciążenia jest skorzystanie z materiałów obejmujących
zagadnienia obsługi obrabiarek. Jedną z moich
ulubionych publikacji jest Technology of Machine
Tools (8 wydanie), autorstwa Steve’a Krara, Arthura Gilla i Petera Smida. Wzory zawarte w tej publikacji wymagają od użytkownika uwzględnienia
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Rys. 1 Konstrukcja łożyska

geometrii narzędzia, parametrów skrawania, czynników dotyczących eksploatacji i nie tylko. Aby
móc wykorzystać tego rodzaju obliczenia potrzeba
wysoce specjalistycznej wiedzy – na ogół dostawca narzędzi dysponuje doświadczeniem i wymaganymi informacjami o geometrii narzędzi, które
pozwolą uzyskać stosunkowo dokładne wyniki.
Jeśli żadna z wymaganych zmiennych nie jest
znana i brakuje danych procesowych, obciążenia
dotyczące skrawania można oszacować w oparciu
o nośność statyczną łożyska. Obciążenia dotyczące skrawania na ogół wahają się w przedziale
od 5% (wykańczanie) do 25% (obróbka zgrubna)
nośności statycznej łożyska; prędkości mieszczą
się w zakresie od 10% (obróbka zgrubna) do 90%
(wykańczanie) maksymalnej znamionowej prędkości wrzeciona. Wartości te można łączyć i zestawiać ze sobą w zależności od operacji skrawania.
Są to bardzo ogólne wartości szacunkowe, dlatego
należy z nich korzystać tylko podczas wstępnego
doboru łożyska.
Nr 3: Konstrukcja i układ łożysk
Na rynku oferowanych jest wiele różnych konstrukcji łożysk kulkowych skośnych, cechujących się
wysoką prędkością/precyzją, w ramach szeregu
serii wymiarowych ISO. We wrzecionach obrabiarek najczęściej stosowane są łożyska serii 19 i 10.
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Firma Timken oferuje trzy różne konstrukcje łożysk dla 10 serii wymiarowej ISO: HN7000
z małymi kulkami (seria HN), HX7000 ze średnimi kulkami (seria HX) oraz 7000 z dużymi kulkami (seria WI), jak pokazano na rysunku 1.
Każda konstrukcja łożyska charakteryzuje się
inną wielkością kulek, ich liczbą oraz krzywizną bieżni, które decydują o nośności, granicznej prędkości i sztywności łożyska. Konstrukcję
łożyska na ogół dobiera się na podstawie rodzaju
operacji skrawania – obróbka zgrubna, wykańczanie lub zastosowanie uniwersalne (patrz:
Rys. 2 – na następnej stronie). Jest to dopiero punkt wyjścia, aby bowiem potwierdzić taki
wybór, należy przeprowadzić właściwą analizę.
Od konstrukcji łożyska zależy rozmiar i liczba
kulek oraz krzywizna bieżni, natomiast na układ
łożyska mają wpływ: materiał kulek (stal/ceramika), kąt działania (15° lub 25°) oraz wielkość
napięcia wstępnego (bardzo niskie, niskie, średnie
lub wysokie). Taki układ łożyska pozwala dostosować jego nośność, prędkość graniczną i sztywność,
a także zmaksymalizować wydajność w oparciu
o wartości prędkości i obciążenia. Konstrukcja
łożyska zależy więc od docelowego rodzaju skrawania, natomiast jego układ – od cyklu pracy.
Najlepszym sposobem zoptymalizowania układu
jest analityczne modelowanie wrzeciona.
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Rys. 2 Dobór konstrukcji łożyska na podstawie rodzaju operacji skrawania

Firma Timken wykorzystuje własne oprogramowanie do dokładnego modelowania zespołu łożyska/wału z uwzględnieniem obciążeń, prędkości
i warunków otoczenia. Dzięki takiemu modelowaniu uzyskuje się naciski powierzchniowe
między kulkami i bieżnią, w tym napięcie wstępne, obciążenia zewnętrzne oraz siłę odśrodkową
kulek wywołaną przez prędkość obrotową.
Optymalizację można osiągnąć na drodze modulowania różnych parametrów układu, aby ograniczyć
ilość ciepła wytwarzanego w danym zastosowaniu.
Ciepło powstaje przede wszystkim na skutek ślizgania się kulek po bieżni i przesunięć podczas odciążania łożyska. Napięcie wstępne ma największy wpływ
na wytwarzanie ciepła, a parametr ten na ogół wykorzystuje się do ograniczenia. Napięcie wstępne jest
ograniczone przez wynikowe naciski powierzchniowe między kulkami i bieżnią. Na ogół maksymalny
limit to mniej niż połowa obciążenia powodującego
odkształcenie plastyczne.
Materiał kulki i kąt działania wpływają również
na ilość powstającego ciepła, lecz mają mniejsze
znaczenie niż napięcie wstępne. Czynniki te na
ogół są używane do dostosowania układu w oparciu o rodzaj obciążenia (osiowe vs. promieniowe) i wymogów co do prędkości. Na przykład:

jeśli obciążenia osiowe przeważają w cyklu pracy,
należy wybrać 25° kąt działania. Jeżeli natomiast
wymagana prędkość przekracza prędkość znamionową dla kulki stalowej, lepszym rozwiązaniem
jest zastosowanie materiału ceramicznego.
Dzięki możliwości analizy łożyska pracującego
przy danym obciążeniu oraz prędkości i warunków otoczenia, można wyeliminować teoretyczne
założenia podczas wyboru najlepszego łożyska
i uzyskać najwyższą wydajność wrzeciona.
Nr 4: Prawidłowy montaż
Po wybraniu odpowiedniej konstrukcji i układu
łożyska należy zadbać o jego prawidłowy montaż,
aby uzyskać oczekiwaną wydajność. Kluczowe
znaczenie mają wielkość wału i gniazda obudowy oraz ich geometria. Napięcie wstępne może się
znacznie zmienić, jeśli zalecane wartości pasowań
wykraczają poza pożądane limity, dlatego należy
zadbać o odpowiednie pasowania, tak aby zastosowane napięcie wstępne także było prawidłowe.
Nr 5: Pasowanie wałów i obudów
Pasowania łożysk na czopie wałów mają być
odpowiednie dla pracy z prędkością nieprzekraczającą 750 000 dN (dN = otwór w mm x prędkość
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w obr./min.) co wymaga katalogowego pasowania łożyska. Dzięki temu można określić otwór i średmieszanego (nieznacznie luźne do umiarkowanie nicę wewnętrzną łożyska z dokładnością do
ciasnego). Łożysko po stronie roboczej jest osio- +/- 1 µm oraz przeprowadzić szlifowanie końcowe
wo ustalone, a pasowanie w gnieździe jest luźne. powierzchni osadzenia łożysk, aby osiągnąć doceJeśli łożysko po strona przeciwnej do roboczej ma lowe pasowanie w mikronach.
możliwość swobodnego ruchu w kierunku osioKody mikronowe są również używane do
wym, pasowanie musi być jeszcze luźniejsze.
łączenia pojedynczych łożysk w zespoły złożoŁożyska wrzecion przeznaczone do pracy ne z dwóch lub większej liczby łożysk. W idealz prędkościami powyżej 750 000 dN wymagają nej sytuacji operatorzy powinni otrzymać zestaw
pasowania na wcisk, przy czym wartość wcisku o tych samych kodach mikronowych dla średnicy
zależy od rozmiazewnętrznej i otworu
ru łożyska, prędkołożyska. Jako że jest
Ciepło
powstaje
przede
wszystkim
na
ści i otworu w wale.
to jednak trudne do
skutek ślizgania się kulek po bieżni
Wynika to z oddziałyosiągnięcia, z uwagi
wania siły odśrodkona
uwarunkowania
i przesunięć podczas odciążania łożyska.
wej, która powoduje
produkcyjne, podczas
Największy wpływ na wytwarzanie
sprężyste rozszerzenie
tworzenia
zespołów
ciepła ma napięcie wstępne.
pierścienia wewnętrzdopuszczalna
jest
nego i wału w kierunniewielka tolerancja.
ku promieniowym. Jeśli łożysko do pracy z taką Tolerancja ta zależy od średnicy zewnętrznej
prędkością jest montowane z użyciem zalecanego i wielkości otworu. Im większy otwór lub średnica
katalogowego pasowania mieszanego, wówczas zewnętrzna, tym większy jest zakres kodów mikropasowanie przy prędkości konstrukcyjnej będzie nowych umożliwiających stworzenie zespołu.
luźne, co skutkuje ryzykiem zwiększonego bicia i
obrotu pierścienia wewnętrznego na wale.
Nr 7: Wymiarowanie geometryczne i tolerancje
Firma Timken zapewnia narzędzia do oblicza- Prawidłowa konstrukcja i obróbka to absolutnia pasowania zależnego od prędkości obrotowej na konieczność. Precyzyjna kontrola pasowań
i odpowiedniego przesunięcia wstępnego pier- łożyska do tylko połowa sukcesu – geometria
ścieni dystansowych dla naszej linii superprecy- wału i obudowy również wymaga zastosowania
zyjnych łożysk kulkowych skośnych – Timken precyzyjnej tolerancji. W zależności od wielkości
Precision Bearing Selector (TPBS), które można otworu i średnicy zewnętrznej, zakres tolerancji
pobrać z witryny Timken.com. Narzędzie TPBS wynosi od 1 do 8 µm (najczęściej od 2 do 4 µm).
oferuje również wszystkie katalogowe pasowania, Wymagania dotyczące geometrii w tym przypadku
sztywności łożysk i wiele więcej. Wartości paso- wykraczają poza powierzchnie osadzenia łożysk;
wań dla obudów nie zmieniają się w zależności od dotyczą bowiem wszystkich komponentów sąsiaprędkości wału.
dujących z łożyskami, takich jak przeciwnakrętki,
elementy dystansowe czy pokrywy zamykające.
Nr 6: Kod mikronowy
Kody mikronowe są stosowane na wszystkich Nr 8: Napięcie wstępne – fabryczne a robocze
łożyskach P4S firmy Timken, wskazując w mikro- Katalogowe napięcie wstępne, uzyskiwane przy
nach (µm) na różnice względem nominalnego produkcji łożyska w fabryce, ulega zmianie, gdy
(katalogowego) otworu oraz średnicy zewnętrznej zespół łożysk zostanie zamontowany na wale
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Rys. 3 Napięcie wstępne – fabryczne a robocze

z pasowaniem ciasnym. Gdy pierścień wewnętrzny zostanie osadzony na czopie wału, jego średnica rozszerza się, powodując zwiększenie
napięcia wstępnego (patrz: Rys. 3). Zjawisko to nosi
nazwę teleskopowania.
Co więcej, gdy podczas pracy łożyska pojawi się różnica temperatur między pierścieniem
wewnętrznym i zewnętrznym, napięcie wstępne
zwiększy się jeszcze bardziej. Jeśli wrzeciono ma
osiągnąć maksymalną wydajność podczas pracy,
napięcie wstępne pomontażowe musi uwzględniać także temperatury pracy.

***
Dla osiągnięcia optymalnej wydajności
konstrukcję łożyska należy wybrać uwzględniając przewidziany rodzaj obróbki, natomiast jego
układ można zoptymalizować poprzez modelowanie w cyklu pracy, mając na celu ograniczenie
ciepła wytwarzanego wskutek ślizgania kulek.
Ponadto łożyska należy prawidłowo osadzić na
wale i w gnieździe obudowy, pamiętając również,
aby powierzchnie osadzenia łożyska spełniały

rygorystyczne wymagania dotyczące tolerancji
wymiarowej geometrii i docelowych pasowań,
uwzględniające kody mikronowe.
Korzystając z tych najlepszych praktyk można
zapewnić optymalną pracę łożysk wrzeciona
i uzyskać maksymalną zakładaną wydajność
maszyn w centrach CNC.
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.
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Wyjątkowa skrzynia biegów

w Koenigsegg CC850
Obserwując w ostatnich latach przemysł
samochodowy z punku widzenia aktywności
jego działów PR, można odnieść wrażenie,
że dzieje się coś dziwnego. Klienci
jakoś nie są do końca przekonani do
czystych ekologicznie, bezszmerowych
pojazdów elektrycznych, mających
przemieszczać pasażerów do celów
podróży w sterylnych, oderwanych od
otaczającej rzeczywistości warunkach.

Ryszard Romanowski

Koenigsegg CC850:
mechanizm zmiany biegów
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Oszczędne, a zarazem efektowne
linie nadwozia Koenigsegga CC850
nawiązują do pierwszego modelu
marki sprzed dwudziestu lat

P

odczas niedawno zakończonego w Detroit
salonu samochodowego Dodge zaprezentował koncepcyjnego Chargera, który ma
być następcą słynnych „muscle cars”, napędzanych potężnymi benzynowymi silnikami HEMI,
o pojemności grubo ponad 5 l, w układzie V8.
Koncept ma napęd elektryczny, ale po uruchomieniu odzywa się charakterystyczny dźwięk silnika V8, zmieniający ton w zależności od obrotów
i obciążenia. Odpowiada za to opatentowany system
elektroniczny i odpowiednie głośniki. Ponadto na
środkowym tunelu umieszczono dźwignię zmiany
biegów. Można zmieniać biegi wpływając na elektroniczny system sterowania silnikami elektrycznymi. Podczas prezentacji powiedziano, że podróż
to nie tylko osiągnięcie celu. Może ona być celem
samym w sobie i sprawiać przyjemność.

Kolejnym przykładem może być Toyota Supra.
Kilka miesięcy temu amerykańscy klienci wymusili
wręcz wersje z manualną skrzynią biegów. Najnowsza Pagani Utopia również ma możliwość manualnej zmiany biegów. Przykłady można mnożyć.
Warto cofnąć się o dekadę, kiedy to na dobre
zaczęły się upowszechniać automatyczne skrzynie
dwusprzęgłowe, takie jak np. DSG lub Selespeed.
Wszystkie pomiary wykazywały, że zmieniają one
biegi szybciej i precyzyjniej niż zawodowi kierowcy
wyścigowi, dysponujący skrzyniami manualnymi.
W przypadku zwykłych kierowców skrzynie automatyczne eliminowały również uszkodzenia wynikające z braku umiejętności posługiwania się lewarkiem.
Wtedy też sądzono, że pierwszym mechanizmem
samochodu, który przejdzie do historii będzie tradycyjna, manualna skrzynia biegów. Stało się inaczej.
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Artykuł dostępny
w wydaniu płatnym
SPRAWDŹ

jak zamówić wydanie
www.konstrukcjeinzynierskie.pl
prenumerata@iter.com.pl
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EJOT – dużo więcej niż „tylko” wkręt

artykuł reklamowy

„Rewolucja zamiast ewolucji“. Hasło to zwięźle określa przełom dokonywany obecnie
w indywidualnych środkach transportu.

Szerokie portfolio produktów EJOT do zastosowań w elektromobilności

O

statnie stulecie było ewolucyjnym czasem
w wykonaniu producentów samochodów,
którzy skupiali się na konsekwentnym optymalizowaniu technologii napędów spalinowych.
Coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące
ochrony środowiska, zmuszają obecnie do rozwoju
alternatywnych rodzajów napędu, w tym głównie
elektrycznych. Przełom właśnie następuje.
Nie do zbagatelizowania są następstwa zmiany paradygmatu faz przetwarzania wyrobu wymuszające wprowadzenie poważnych
procesów dopasowujących. Również firma EJOT,
będąca pierwszoplanowym graczem w technice
połączeń przemysłowych, wstępuje w wiele nowych
obszarów związanych z e-mobilnością, oferując
swoim klientom szyte na miarę rozwiązania:
POŁĄCZENIA WYSOKONAPIĘCIOWE
Produkty dla elektromobilności realizują często
inne funkcje niż „klasyczne” wkręty. W wielu zastosowaniach wykorzystuje się również inne surowce.
EJOT wykonuje wysoce precyzyjne komponenty
dla zastosowań wysokowoltowych, które wymagają wielostopniowego formowania na zimno miedzi
zamiast stali. Wykorzystując dodatkowo kolejną
kompetencję produkcyjną firmy, czyli technologię
wtrysku tworzyw sztucznych, powstają specjalistyczne komponenty tworzywowo – metalowe.
Znajdują one zastosowanie jako śruby zacisków
na biegunach akumulatorów w modułach bateryjnych, czy uchwyty dystansowe w ładowarkach
pokładowych do piętrowego mocowania zespołu
płytek drukowanych.

SYSTEMY AKUMULATOROWE
Wokół tematu bateryjnego, marka EJOT ponownie
koncentruje się na połączeniach. Termoformujący
wkręt FDS®, który udowodnił swoje wszechstronne zalety w połączeniach karoseryjnych, wykazuje
je szczególnie w aplikacjach, gdzie wymagane jest
najwyższe bezpieczeństwo montażu oraz sprawność połączenia. W celu zapewnienia pewnego
zamocowania obudowy akumulatorów z pokrywą,
wyposażono wkręt FDS® w funkcję uszczelniającą.
Znana również z połączeń karoseryjnych technologia EJOWELD®, która wykorzystuje zgrzewanie
tarciowe, może zostać zastosowana wówczas, gdy
do ram bateryjnych należy zamocować komponenty
zawierające aluminium. W przypadku, gdy obudowa akumulatorów wykonana jest z tworzywa sztucznego, wkręt EVO PT® umożliwia procesowo pewne
połączenie pokrywy do ram bateryjnych. W fazie
konstrukcyjnej oferowana jest ponadto analiza
części konstrukcyjnych używająca FEM oraz wsparcie obliczeniowe EVO CALC®.
Dla firmy EJOT to wymagania klienta stoją
w centrum uwagi i są punktem wyjścia w rozwoju właściwych komponentów dla elektromobilności. Prawie wszystko jest możliwe, a spektrum
możliwości marki EJOT – szerokie. Tym samym
możliwe staje się wprowadzanie w życie własnych
strategii w zakresie e-mobilności, przy wykorzystaniu najwyższej jakości produktów EJOT.
www.ejot.pl
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Analiza łańcuchów tolerancji
na geometrii 3D
Przedsiębiorstwa produkcyjne zwykle mają cel biznesowy polegający na
zwiększeniu swoich przychodów. Aby to osiągnąć firma musi orientować
się w obszarze swoich kosztów produkcji oraz znać sposoby zarządzania
i zmniejszania tych kosztów.

Dariusz Jóźwiak

P

rzyczyna i skutek kosztorysowania i procesów związanych z produkcją zwykle powodują rozbieżności. Zrozumienie tych
niezgodności zaczyna się od zrozumienia, jak one
powstają i jakie są ich przyczyny, a co za tym idzie –
jak utrzymać pożądaną jakość produkcji.
By to osiągnąć przedsiębiorstwa mogą wydawać
pieniądze i działać prewencyjnie lub ponosić koszty produkcji niskiej jakości. Obecnie szacuje się, iż
rzeczywiste koszty w przypadku produkcji niskiej
jakości osiągają pułap 15-20% dochodów, lecz mogą
również osiągać wartość nawet powyżej 40%.

Zmienność wymiarowa produktu, czyli odchylenie między elementem fizycznym a jego cyfrowym
projektem, zwykle bezpośrednio wpływa na jakość
produktu w jego:
1. funkcji,
2. procesie montażu,
3. wyglądzie.
Czynniki te często są przyczyną wybrakowanych produktów, zmian, opóźnień na produkcji
czy kosztów obsługi gwarancji. Większość z tych
zdarzeń zachodzi na późniejszym etapie cyklu życia
produktu, a reakcje na nie są tym kosztowniejsze,

Rys. 1 Proces
pojedynczej
iteracji
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Rys. 2 Wyniki przypięte bezpośrednio do geometrii

im później one zachodzą. Zrozumienie konieczności przeciwdziałania tym zdarzeniom na wczesnym
etapie cyklu życia produktu, na etapie koncepcji lub
projektu inżynierskiego, jest jednym z kluczowych
elementów do obniżenia kosztów.
Inżynieria i produkcja wykorzystują wymiarowanie geometryczne, jak też tolerancje kształtu
i położenia, aby wyraźnie opisać geometrię nominalną, która jest teoretycznie doskonała, oraz jej
dopuszczalne wariancje w procesie produkcji, celem
utrzymania wymaganych parametrów gotowego
produktu, tworząc w ten sposób łańcuch zależnych
względem siebie tolerancji.
Przeprowadzenie analizy takich łańcuchów
tolerancji części nie jest łatwym ani szybkim
procesem. Uwzględnienie całego produktu składającego się z wielu komponentów jest już bardzo
dużym wyzwaniem.
Variation Analysis, znane również jako VSA,
to narzędzie do projektowania i walidacji tolerancji kształtu, a także położenia części i złożeń,
poprzez analizę tolerancji modeli 3D, symulację

zmienności, z uwzględnieniem wymagań projektowych i produkcyjnych.
Silnik VSA wytwarza części dokładnie zgodnie
z ich definicją GD&T (Rys. 1).
Wszechstronne algorytmy pozwalają przejść od
analizy łańcucha 1D/2D:
• wymiarów,
• tolerancji geometrycznych,
do symulacji statystycznej całego procesu
z uwzględnieniem:
◦ tolerancji,
◦ modeli 3D,
◦ więzów złożenia,
◦ kolejności montażu,
◦ oprzyrządowania,
◦ kinematyki zespołów
i elementów elastycznych.
VSA oferuje:
• Jedno narzędzie zarządzania jakością projektu;
• Jedno narzędzie dla różnych systemów CAD
(produkty mogą się składać z części zbudowanych w różnych systemach);
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• Tolerancje przypisane bezpośrednio do cech
geometrii 3D, a nie na przekrojach 2D;
• Analizę modeli koncepcyjnych przed uzyskaniem finalnej geometrii;
• Analizy asocjatywne z geometrią – zautomatyzowane procesy podmiany geometrii w przypadku zmian konstrukcyjnych
geometrii (stopień złożoności geometrii nie
ma znaczenia);
• Łatwość ponownego wykorzystania analiz
przeprowadzonych wcześniej do zastosowania w zupełnie innym projekcie
o zbliżonych wymaganiach;
• Rozbudowane raporty przedstawiające wyniki
również w oknie graficznym 3D bezpośrednio
na modelu produktu (statystyczne, wg kontrybucji, wg wartości wpływu, wg złożeń/części/
fragmentu modelu/wybranych tolerancji i wiele
innych)(Rys. 2 – na poprzedniej stronie);
• Analizy skrajnie rozbudowanych złożeń (kilkaset tysięcy komponentów);
• Narzędzia wizualizacji i animacji przeprowadzanych symulacji;
• Silnik pozwalający na nadawanie więcej niż
sześciu więzów złożenia pomiędzy dwoma
częściami, np.: sześć otworów, każdy współosiowy z innym otworem drugiej części, każdy stolerowany, każdy z innymi wariancjami;

• Uwzględnianie wariancji montażu elementów
elastycznych, np. płytki PCB i ich deformacje,
w trakcie procesu składania/skręcania produktu, z wykorzystaniem metody elementów skończonych (FEM)(Rys. 3);
• Możliwość rozbudowy o własne,
predefiniowane operacje;
• Możliwość tworzenia własnych narzędzi z wykorzystaniem np. języka C++ (szeroka gama funkcji
i metod programowania udostępniana użytkownikom do celów tworzenia własnych narzędzi);
VSA wyposażone jest w narzędzie weryfikujące
w czasie rzeczywistym poprawność składni oznaczeń
i blokujące możliwość popełnienia błędu przy wprowadzaniu niepoprawnych wg norm uwag i oznaczeń
technologicznych. Pozwala również budować własną
bibliotekę szablonów oznaczeń przyspieszających
ich wstawianie. Dzięki VSA łatwo można sprawdzić
wpływ różnych metod montażu na jakość końcowego produktu i przewidywaną liczbę braków. Można
importować dane z maszyn pomiarowych w celu
utworzenia raportów porównawczych.
VSA pozwala na zastosowanie różnych symulacji:
Monte Carlo, HLM, Mean shift i inne.
Narzędzie nie tylko przeprowadza symulację i przedstawia wyniki. Podaje również,
które kryteria i elementy wejściowe miały
największy wpływ na przedstawione wyniki,

Rys. 3 Jedna z iteracji procesu skręcania płytki PCB
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Rys. 4 NX VSA – model produktu z widocznymi tolerancjami

ułatwiając w ten sposób interpretację i wskazując
krytyczne obiekty, tolerancje czy elementy projektu
z punktu widzenia jakości.
Variation Analysis automatyzuje proces przygotowania symulacji poprzez: automatyczne rozpoznawanie cech i złożeń, porównywanie i parowanie
jednolitych kształtów, wykorzystanie PMI, możliwość wykorzystania własnych API.
Obecnie istnieją dwie platformy, równolegle
rozwijane, oferujące powyższe rozwiązania. Jedno
to NX VSA, uruchamiane natywnie w aplikacji NX
(Rys. 4), a drugie to Vis VSA, produkt do analizy
łańcuchów tolerancji, dostępny na platformie Teamcenter Visualization Mockup (Vis VSA).
Oba rozwiązania mogą pracować zarówno w trybie
integracji z systemem PLM lub samodzielnie, jako
aplikacje stand alone.
Tc Vis VSA wykorzystuje technologię JT do
obsługi modeli 3D, umożliwiając pracę z modelami
pochodzącymi z dowolnych systemów CAD. NX
VSA wykorzystuje natywne pliki prt. W przypadku
pracy NX w trybie integracji z systemem PLM, do
obsługi modeli z innych systemów CAD, wykorzystuje technologię JT.

Technologia JT umożliwia nie tylko analizę, ale
i przeglądanie całych złożeń zbudowanych w oparciu o różne systemy CAD, z uwzględnieniem zmian
w geometriach i relacjach wprowadzonych w tych
systemach na późniejszym etapie, analizę kolizji,
symulacje kinematyczne i dynamiczne, tworzenie
dokumentacji zestawieniowej i wiele innych, tak
jakby modele pochodzące z innych systemów CAD
były natywnymi częściami stworzonymi w NX.
VSA to część większego systemu umożliwiającego kompleksowe zarządzanie systemem kontroli jakości i przepływem informacji za pomocą
platformy PLM.
Dariusz Jóźwiak
CAMdivision Sp. z o.o.
Źródła:
plm.automation.siemens.com
asq.org/quality-resources/cost-of-quality
mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/return-to-sender-resolving-the-automotive-recall-resurgence
smallbusiness.chron.com/robustness-quality-control-method-62076.html
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Laserowe spawanie
wagonów
Spawanie laserowe należy do najnowocześniejszych metod spawania i znacznie
różni się od powszechnych znanych metod spawania. Proces spawania laserowego
charakteryzuje się bardzo dużą efektywnością oraz możliwością łączenia
najrozmaitszych kształtów we wszystkich pozycjach spawania, co znacząco
podnosi wydajność procesów produkcyjnych, chociaż wymaga dokładnego
przygotowania powierzchni przeznaczonych do spawania. W metodzie laserowej
nie powstaje tradycyjny łuk elektryczny; źródłem ciepła jest skoncentrowana
wiązka światła koherentnego o bardzo dużej gęstości mocy, umożliwiającej
stopienie spajanych elementów.

Aleksander Łukomski

S

pawanie laserowe dotyczy głównie stopów
metali, ale też tworzyw sztucznych.
Prowadzone jest w osłonie gazu obojętnego lub – jeżeli materiał spawany nie utlenia
się – w powietrzu. Powszechnie stosowane jest
w produkcji wielkoseryjnej, np. w przemyśle
motoryzacyjnym, budowy taboru szynowego, czy
w przemyśle stoczniowym.
Nazwa laser to skrót od angielskich słów: Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Oznacza to wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Inaczej mówiąc jest to
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne
promieniowanie elektromagnetyczne – fotony,
w zakresie widmowym między podczerwienią
a nadfioletem.
„Palnik”, a raczej obiektyw, znajduje się
30-350 mm od spajanych elementów. W zdecydowanej większości przypadków nie stosuje
się spoiwa wprowadzanego do jeziorka. W tym
metoda ta przypomina najbardziej metodę
spawania TIG.

44

Fot. 1 „Palnik” – obiektyw wraz z podajnikiem
drutu – elektrody topliwej
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W źródle lasera następuje wymuszenie emisji
promieniowania elektromagnetycznego zachodzącego w układach atomów, jonów lub cząsteczek doprowadzonych przez wzbudzanie do stanu
inwersji odpowiednich poziomów energetycznych.
Występują lasery, w których ośrodkiem czynnym
jest: ciało stałe, gazowe, ciecz lub półprzewodnik.
Spawanie laserowe wykorzystuje skupioną wiązkę światła, emitowaną przez laser o gęstości energii około 1 MW/cm². Powoduje to małą szerokość
strefy wpływu ciepła i niskie oddziaływania
temperatury na konstrukcję, szybkie odprowadzanie ciepła i stygnięcie spoiny. Możliwa do
uzyskania szerokość spoin to 0,2-13 mm. W praktyce wykorzystywane są głównie spoiny o małych
szerokościach. Penetracja materiału przez wiązkę
laserową jest proporcjonalna do mocy zasilania,
ale zależy również od lokalizacji punktu skupienia wiązki i szybkości spawania. Maksymalną
przenikalność wiązki uzyskuje się, gdy punkt jej
skupienia znajduje się nieco poniżej powierzchni
łączonych materiałów. Odkształcenie złączy jest
znacznie mniejsze niż w przypadku tradycyjnych
metod spawania.
Spawanie laserowe stosuje się do spawania stali
stopowych, wysokowytrzymałych stali niskostopowych HSLA, stali węglowych, metali trudnotopliwych, aktywnych chemicznie, aluminium i tytanu.
Wiązka światła laserowego jest zogniskowana do
małej średnicy dla otrzymania dużej gęstości mocy
wymaganej w procesie spawania laserowego. Średnice te mieszczą się w granicach od 0,04-2,0 mm.
Wiązka światła, na drodze z lasera do elementów
spawanych przechodzi poprzez zespół przesłon,
zwierciadeł i elementów optycznych, po czym jest
ogniskowana w obszarze spawania, gdzie następuje absorpcja energii wiązki laserowej przez
powierzchnie spawanych elementów. W związku
z tym przed spawaniem należy odpowiednio przygotować powierzchnie podlegające spawaniu.
Przy spawaniu cienkich blach <3 mm ze stali
niskowęglowej, ze względu na duże prędkości spawania i krótki czas przebywania metalu

spoiny w temperaturach utleniania, możliwe jest
zrezygnowanie z osłony gazowej. W przypadku
spawania materiałów reaktywnych konieczne jest
zastosowanie osłony gazowej gazem obojętnym.
Ważnym aspektem spawania laserowego, który
należy uwzględnić przy tej metodzie spawania są
procesy metalurgiczne, które powodowane są miejscowym bardzo silnym i krótkotrwałym nagrzewaniem >10 000 °C/sek, a następnie bardzo szybkim
schłodzeniem. Może to powodować powstawanie
porów i pęknięć. W takich przypadkach należy
przewidzieć takie zabiegi jak podgrzewanie wstępne czy wygrzewanie po spawaniu.
Wymogiem BHP jest zastosowanie szczelnej
obudowy kompletnego stanowiska spawania, tak
aby promień lasera nie wydostał się poza obudowę. Przy dużej mocy lasera i mocno skoncentrowanej wiązce skutki nawet krótkotrwałego kontaktu
promienia lasera z operatorem lub osobą postronną mogłyby mieć poważne skutki dla zdrowia.
Spawanie laserowe charakteryzuje się wysoką
wydajnością w produkcji wielkoseryjnej, zautomatyzowanej lub zrobotyzowanej i jest szczególnie
przydatne do łączenia cienkich blach, gdzie coraz
pełniej są wykorzystywane zalety tej metody.
Dobrze sprawdza się w łączeniu spawaniem
elementów wagonów, zwłaszcza ze stosunkowo cienkiej blachy poszyciowej. Przy spawaniu
poszycia dachu wagonu konieczne jest połączenie
kolejnych elementów poszycia, składających się
z arkuszy obrobionych i ukształtowanych blach
w poprzedzającej obróbce plastycznej. W obróbce tej wykonuje się zagięcia dachu na bokach
w kierunku ścian oraz otwory pod osprzęt montowany później na dachu wagonu. Spawanie laserem
wymaga tu dużych dokładności spasowania kolejnych elementów.
W firmie inżynierskiej Taskoprojekt zaprojektowano i zbudowano stanowisko do łączenia kolejnych blach poszycia dachu wagonu oraz poszycia
ściany bocznej lewej i ściany bocznej prawej,
dla jednej z polskich fabryk taboru szynowego.
Rozplanowanie stanowiska przedstawione jest na
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artykuł reklamowy

System magazynowania,
dystrybucji i zarządzania
narzędziami 4.0
Przedsiębiorstwo ZAP-Kooperacja Sp. z o.o. jest autorem innowacyjnego systemu
magazynowania, dystrybucji i zarządzania narzędziami. Zadaniem systemu jest
zapewnienie nieprzerwanego dostępu do narzędzi niezbędnych do wykonania
zadań produkcyjnych, z jednoczesną kontrolą ich przepływu. Wspomaga on
codzienną pracę magazynierów, serwisantów oraz pracowników produkcji.

S

ystem składa się z następujących elementów:
1. programu nadrzędnego,
2. magazynu centralnego windowego,
3. magazynów peryferyjnych (dyspenserów).
W programie nadrzędnym, działającym w postaci
portalu www, zebrano wszystkie niezbędne dane do
zarządzania narzędziami w przedsiębiorstwie. Peryferyjne magazyny narzędzi oraz magazyn centralny
windowy łączą się z serwerem www i aplikacją zarządzającą za pomocą sieci LAN,
WiFi lub GSM. W przypadku
utraty łączności pracują one
dalej samodzielnie, a po jej
przywróceniu wyrównują dane

Rys. 1 Schemat operacji i obiegu
dokumentów księgowych
w Narzędziowni 4.0

poprzez interfejs API. Narzędziownia 4.0 współpracuje z systemami ERP.
Wszystkie interakcje pomiędzy magazynami
i użytkownikami są rejestrowane w bazie poprzez
powstanie odpowiednich dokumentów księgowych. Obieg narzędzi i dokumentów przedstawiony
jest na rysunku 1.
Użytkownik może pobierać narzędzia zarówno
z magazynu centralnego windowego, jak i z magazynu peryferyjnego. Przedmioty wielorazowego
użytku są zwracane do magazynów. Pomiędzy
magazynami wydającymi jest magazyn serwisowy,
w którym sprawdzany jest stan techniczny narzędzi. Naprawione narzędzia wracają do magazynów
wydających, a narzędzie
zużyte jest likwidowane.
Nazewnictwo
dokumentów jest następujące:
1. Pz – przyjęcie z zewnątrz nowego produktu na
magazyn centralny windowy;
2. MMr i MMp – para dokumentów: rozchód
z magazynu i przyjęcie w innym magazynie;
3. Wn i Zn – para dokumentów: wypożyczenie
narzędzi wielokrotnego użytku i jego zwrot;
4. Rw – wydanie na użycie – przedmioty jednorazowego użytku;
5. Ln – likwidacja zużytego narzędzia;
6. Sr – dokument naprawy serwisowej.
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artykuł reklamowy
Program nadrzędny: głównym jego zadaniem
jest nadzór nad pracą magazynów peryferyjnych
oraz magazynu centralnego. Stałe połączenie sieciowe z fizycznymi magazynami umożliwia regularny monitoring stanów oraz optymalne planowanie
zapasów magazynowych. Integracja z maszynami
pomiarowymi oraz urządzeniami do znakowania
narzędzi ułatwia identyfikację, przez co ogranicza
powstawanie błędów podczas towarowania i wydawania. Tworzenie list narzędzi przypisanych do
zleceń produkcyjnych przyspiesza proces przezbrajania maszyn i skraca czas postojów. Automatycznie
generowana informacja o przekroczeniu dopuszczalnych stanów minimalnych skutecznie przeciwdziała
przestojom wynikającym z braku zabezpieczenia
środków do produkcji. Analiza pobrań oraz zastosowanie limitów pobrań na pracownika/grupę
pracowników pozwala na zmniejszenie ilości zużycia narzędzi i optymalizację stanów magazynowych. Funkcja inwentaryzacji przyspiesza żmudny
proces liczenia towarów. Wielostanowiskowa praca
„w chmurze” na tych samych danych umożliwia
prowadzenie stałego nadzoru przez wszystkie osoby
zaangażowane w prowadzenie gospodarki materiałowo-narzędziowej w firmie. Archiwizacja danych
oraz prowadzenie analiz sprawia, że program
nadrzędny Narzędziownia 4.0 może być podstawowym instrumentem służącym do optymalnego
wyboru narzędzi zarówno przez technologów, jak
i pracowników działu zakupów.
Magazyn centralny: jest to magazyn do pionowego składowania, a jego zaletą jest możliwość
znaczącego zredukowania powierzchni magazynowej. Cechą charakterystyczną jest jego elastyczność,
tzn. możliwość składowania artykułów w szerokim
zakresie gabarytów i wagi. Ergonomia i związana
z nią łatwość obsługi, zapewnia wydajną pracę operatorów przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Intuicyjna aplikacja wyświetlana jest na
21” monitorze dotykowym. Korzystanie z aplikacji
i magazynu możliwe jest po uprzednim zidentyfikowaniu użytkownika za pomocą karty RFID. Menu
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aplikacji jest proste, czytelne i pozwala na kontrolę
stanu magazynu, przeglądanie zadań do realizacji,
podgląd zawartości szuflad oraz sprawdzenia stopnia ich zapełnienia. Szuflady podzielone są na sektory, które można łączyć i dedykować pod konkretny
towar. Aby ułatwić użytkownikom szybkie odszukanie produktu na szufladzie okno dostępowe wyposażono w żarówki LED, które wskazują właściwy
sektor. Ta sama funkcjonalność wykorzystywana
jest podczas towarowania – LED-y wskazują miejsce do odłożenia towaru. Podczas załadunku szuflada jest ważona i mierzona jest wysokość produktów
znajdujących się na niej, dzięki czemu automatyka
magazynu decyduje, gdzie ją umieścić. Bezpieczeństwo obsługi w oknie dostępowym zapewniają –
kurtyna bezpieczeństwa i automatycznie zamykane
drzwi dostępowe.
Modułowa budowa magazynu windowego umożliwia dostosowanie pojemności magazynu do potrzeb
użytkowników poprzez zmianę wysokości. Maksymalna wysokość wynosi 8 metrów, a obciążenie do
32000 kg. Budowa magazynu zapewnia łatwy dostęp
do podzespołów mechanicznych oraz sterowania, co
skraca do minimum czas operacji serwisowych.
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artykuł reklamowy
Magazyn peryferyjny (dyspenser Smart-Box):
rozwiązania techniczne zastosowane w automacie wydającym mają na celu zapewnienie wygody
użytkowania, wydajności, ochrony przechowywanych towarów oraz wszechstronności jego zastosowań. Optymalne rozmieszczenie podzespołów oraz
nowatorska konstrukcja bębna, będącego magazynem automatu, umożliwia przechowywanie znacznej ilości towarów o łącznej wadze dochodzącej do
300 kg. Automat oferuje sześć wielkości skrytek,
których rozmiar i liczba mogą być łatwo dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Maksymalna liczba skrytek wynosi 576. Układ napędowy
wraz z układem kontrolującym położenie bębna
został tak przemyślany, aby skrócić do minimum
czas oczekiwania na wybrany towar. Zastosowanie nowoczesnego systemu kontrolującego stan
otwarcia drzwi dostępowych eliminuje możliwość
błędnego zliczania transakcji oraz zwiększa stopień
ochrony towarów znajdujących się wewnątrz automatu. Urządzenie może być wyposażone w dowolny

system identyfikacji kart pracowniczych. Zastosowanie czytnika kodów kreskowych znacznie przyspiesza proces towarowania i pobierania. Czytelny
i intuicyjny interface aplikacji wyświetlany jest na
12”, wygodnym w obsłudze ekranie dotykowym.
Dyspenser jest samoobsługowym automatem
dostępnym 24/7.
Moduł skrytkowy jest rozszerzeniem umożliwiającym dystrybucję przedmiotów o gabarytach większych niż standardowe i może mieć maksymalnie 44
skrytki. Do jednego dyspensera można podłączyć
do pięciu modułów skrytkowych.
System magazynowania, dystrybucji i zarządzania
narzędziami 4.0 sprawdza się w firmach produkcyjnych o różnorodnych profilach. Skutecznie zwiększa kontrolę nad gospodarką magazynową przy
jednoczesnym zmniejszeniu zużycia produktów
nawet o 55%.
www.zap-kooperacja.com.pl

Rys. 3 Magazyn peryferyjny – dyspenser Smart-Box i moduł skrytkowy
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MONOKOPTERY
– wirujące skrzydła

Pionierzy awiacji niejednokrotnie inspirowali się przykładami ze świata
natury. Zanim powstały pierwsze funkcjonalne płatowce, rozważano liczne
wzorce skrzydeł i wirników. Ostatecznie wykształciły się dwie podstawowe
konfiguracje statków powietrznych: z jednej strony samoloty i szybowce, ze
skrzydłami wytwarzającymi siłę nośną, a z drugiej strony helikoptery (obecnie
także multikoptery) i wiatrakowce, w których siłę nośną generują wirniki.
Monokoptery, czyli aparaty latające w konfiguracji wirującego skrzydła,
nie dają się łatwo sklasyfikować według tego podziału.

Jacek Zbierski

Z

asada działania monokopterów czerpie inspirację od nasion klonu. Podczas
swobodnego opadania, przepływ powietrza wprowadza skrzydło w ruch rotacyjny, co
z kolei generuje siłę nośną. Taki aparat z natury jest jedynie szybowcem, jednak różni wynalazcy i konstruktorzy dostrzegli w nim pewien
potencjał i podjęli się budowy monokopterów
wyposażonych w napęd i układ sterowania, co
okazało się niełatwe.
O trudnościach jakie napotyka budowa monokopterów świadczy dobitnie historia jedynego
załogowego aparatu latającego tego typu. W latach
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1912-1914 we Francji powstała wyjątkowa maszyna latająca – Gyroptere, której konstruktorami
byli Alphonse Papin i Didier Rouilly. Zbudowana
w konfiguracji wirującego skrzydła miała nieruchomą, łożyskowaną gondolę pilota, umieszczoną w środku ciężkości. Z jednej strony gondoli
znajdował się silnik stanowiący przeciwwagę dla
rozciągającego się po drugiej stronie gondoli płata
o długości 6 m i powierzchni 12 m2. Do napędu
zaplanowano silnik 100 KM, który miał spełniać
przyjęte założenia, ale okazało się, że dostępny
jest tylko popularny wówczas silnik gwiazdowy Le
Rhone, o mocy 80 KM. Całość ważyła 500 kg.
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Gyroptere przed próbą oblotu na jeziorze zaporowym w Cercey koło Pouilly-en-Auxois w Burgundii

Zasada działania Gyroptere była następująca:
• Silnik napędzał wentylator, tłoczący powietrze
wraz z rozgrzanymi spalinami poprzez kanał
we wnętrzu skrzydła do dyszy umieszczonej na
krawędzi spływu na samym końcu płata. Strumień wylotowy miał prędkość 100 m/s i wprowadzał skrzydło w ruch obrotowy.
• W gondoli centralnej pilot dysponował bardzo
ograniczonym układem sterowania, złożonym
z dwóch pedałów, z których jeden kontrolował przepływ powietrza przez skrzydło, a drugi
przez dodatkową rurę w kształcie gigantycznej
fajki, za pomocą której pilot miał zarówno nadawać maszynie ruch postępowy, sterować, jak też
zapobiegać autorotacji gondoli.

W 1915 roku przygotowano prototyp do pierwszego lotu testowego nad jeziorem Cercey pod
Pouilly-en-Auxois w Burgundii. Całe szczęście, że
test odbywał się na wodzie, bo próba nie wypadła
pomyślnie. Gondola pilota Gyroptere stanowiła
zarazem pływak. Potwierdziły się obawy konstruktorów – wydajność układu napędowego była
niewystarczająca. Silnik o mocy 80 KM, zamiast
docelowych 100 KM, pozwalał na uzyskanie jedynie 47 obrotów skrzydła na minutę, podczas gdy
z obliczeń wynikało, że do startu potrzeba 60 obrotów na minutę. Cała konstrukcja okazała się przy
tym niestabilna i obracające się skrzydło uderzało
o powierzchnię wody, co doprowadziło do uszkodzenia maszyny. Armia nie była zainteresowana
dalszym rozwojem projektu, a jedyny egzemplarz
Gyroptere trafił na złom. Od tamtego czasu nikt
więcej nie podjął się budowy załogowego monokoptera. Co jednak nie znaczyło, że idea aparatu
latającego inspirowanego autorotacją nasion klonu
zupełnie zanikła.
W 1954 roku, w lipcowym numerze
brytyjskiego magazynu modelarskiego Aeromodeller, Charles McCutchen,
Amerykanin studiujący fizykę jądrową
w Cambridge, opisał latającą maszynę
w konfiguracji z wirującym skrzydłem, którą nazwał Charybdis – od

Wybitny modelarz Ron Moulton ze swoim modelem Charybdis [6]
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INŻYNIERIA ODWROTNA
(Reverse Engineering)
w CATIA 3DEXPERIENCE
cz. 4

Jeśli wizualizacja rezultatu skanowania (chmury punktów lub siatki) wskazuje
na konieczność rekonstrukcji powierzchni swobodnych i metoda automatyczna,
opisana w poprzedniej części artykułu, generuje powierzchnię, która nie spełnia
wymagań jakościowych oraz dokładności odwzorowania, to konieczne jest
zdefiniowanie nie jednej, ale wielu powierzchni.

Andrzej Wełyczko

Rys. 45

PRZYKŁAD 4
Rozważmy procedurę rekonstrukcji modelu
powierzchniowego dla chmury punktów, rozważanej w poprzednim odcinku cyklu (Ducati Sample
A.1.1). Pierwszym krokiem powinna być analiza
kształtu, w celu rozpoznania podziału siatki na
obszary, które powinny być rekonstruowane jako
pojedyncze powierzchnie. W tym celu można
zastosować polecenia Contrast Map, Mesh Shape
Analysis i/lub Curvature Map (Rys. 45). Rezultat
zastosowania tych poleceń, zwłaszcza Contrast
Map i Curvature Map wskazuje wyraźnie jakie
powierzchnie trzeba zrekonstruować.

Główne kroki procedury rekonstrukcji modelu
powierzchniowego to:
• Definicja fragmentu siatki (polecenie Activate,
opisane w poprzednim odcinku)
• Rekonstrukcja powierzchni dla tego fragmentu
siatki (polecenie Power Fit)
• Odcięcie zbędnych fragmentów powierzchni
i ich połączenie (polecenia Split, Trim)
• Zaokrąglenie ostrych krawędzi stałą lub
zmienną wartością promienia (polecenie
Edge Fillet)
• Analiza dokładności rekonstrukcji (polecenie
Deviation Analysis).
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Rys. 46

Z kilku dostępnych metod aktywowania fragmentu siatki za pomocą polecenia Activate wybrano metodę Flood (Rys. 46), w której dla wskazanego
pojedynczego elementu siatki (trójkąta) system
ustala jego kierunek normalny i wybiera wszystkie
sąsiadujące trójkąty siatki, dla których kierunek
normalny nie różni się od wskazanego o wartość
większą od zadanego kąta (tu: Angle = 5deg). Jeśli
zadany kąt jest zbyt mały, aby system rozpoznał
taki fragment siatki, który zdaniem konstruktora
powinien być podstawą rekonstrukcji powierzchni,
to możliwe jest wskazanie kilku obszarów.
W kolejnym kroku dla wybranego obszaru siatki należy zrekonstruować model powierzchni. Jeśli
rekonstrukcja ma być wykonana tylko na podstawie siatki, to definicja powierzchni jest możliwa
za pomocą polecenia Power Fit (Rys. 47), które
pozwala ustalić nie tylko wymaganą dokładność
(tu: Tolerance = 0,2mm), ale także parametry
modelu matematycznego powierzchni (maksymalne wartości parametrów Order i Segments,
czyli stopień powierzchni oraz liczbę segmentów).

Ponadto system prezentuje informacje o błędzie
rekonstrukcji, czyli analizę odległości punktów
siatki od powierzchni (tu: Max deviation = 0,1947)
oraz konieczny do zapewnienia wymaganej dokładności stopień powierzchni (tu: Order = 6 w obu
kierunkach głównych U, V) i liczbę elementarnych
płatów powierzchni (tu: Nb = 3 w kierunku U oraz
Nb = 1 w kierunku V).
Rekonstruowana powierzchnia może być także
ekstrapolowana (aktywny tryb Extrapolation na
rysunku 48 – na następnej stronie), aby ułatwić
wykonanie operacji Split/Trim w kolejnych krokach
rekonstrukcji. Ekstrapolacja nie ma wpływu na
błąd rekonstrukcji, a tylko na liczbę segmentów
(przykład: przed ekstrapolacją 3 x 1, po ekstrapolacji 8 x 4). Jeśli tryb Extrapolation jest wyłączony,
to po wykonaniu polecenia Power Fit można zastosować polecenie Extrapolate, które ekstrapoluje
powierzchnię dla wskazanych krawędzi.
W rezultacie kilkukrotnego zastosowania polecenia Power Fit dla różnych fragmentów siatki otrzymujemy zestaw powierzchni (Power Fit.1, Power

Rys. 47
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 ANALIZY, BADANIA

Analizy filtrowania mgły olejowej
powstającej w procesie obróbki
W artykule opisano analizy symulacyjne oparte na ocenach efektów zjawiska
koalescencji w odprowadzanych strumieniach aerozoli, powstających
w maszynach obróbki ubytkowej przy chłodzeniu i smarowaniu strefy operacyjnej
(ang. mist). Powietrze z zawartością aerozoli poddawane jest filtracji przed
odprowadzeniem do instalacji wentylacyjnych. W konstrukcjach specjalizowanych
filtrów proponuje się wydzieloną konstrukcję filtracji wstępnej dla zatrzymania
niesionych kropli, większych wymiarowo zawiesin i górnych frakcji aerozolu.

Krzysztof Kędzia, Krzysztof Patralski,
Jarosław Prokopowicz, Andrzej Żychiewicz

P

rzeprowadzone analizy były częścią projektu
mającego na celu opracowanie innowacyjnego filtra mgły olejowej (IFM)1. Przesłankami
do uruchomienia tego projektu był fakt, że koszty
eksploatacje oraz jakość filtracji uzyskiwanych przez
obecnie używane rozwiązania w obszarze filtrowania mgły olejowej nie zadowalały ich użytkownika
(ZAP Kooperacja, Ostrów Wielkopolski) z uwagi na:
• zbyt duże koszty eksploatacji urządzeń,
• filtrację na mniejszym poziomie niż oczekiwany,
• krótkie czasy pomiędzy wymianami filtrów lub
koniecznością serwisowania urządzeń filtrujących.
Głównymi celami projektu było:
◦ zmniejszenie kosztów eksploatacji filtrów na
poziomie 50% kosztów obecnych,
◦ czas eksploatacji bez konieczności wymiany
filtrów wydłużony o 100%,
◦ filtracja na poziomie uzyskiwanym przez filtry
HEPA (ponad 99%),
◦ gotowy prototyp urządzenia, które może być
wdrożone do produkcji.

MODEL RZECZYWISTY DEMISTERA
Mgła olejowa składa się z czynników niekondensujących. Przyjęto, że drobiny mgły cieczy chłodząco-smarującej (CCS) są skondensowane, a ich
usunięcie realizowane będzie na drodze koalescencji, zwilżania (adhezji i ściekania po części grawitacyjnego) i czynników kondensujących (woda).
W wyniku obróbki metali z dużą prędkością powstaje mgła, w której część kondensująca składa się z:
• emulsji o wielkości drobin 2-20 μm – 95%,
• dymu o wielkości drobin 0,07-2 μm – 5%.
Mgła olejowa, która powstaje z połączenia
powietrza i drobin CCS jest gazem wilgotnym,
przeznaczonym do filtracji. Zawartość czynników
kondensujących określa parametr – wilgotność
bezwzględna gazu. Mgła olejowa może zawierać
również frakcje stałe, tj. pochodne oleju (parafina), pozostałości po obróbce oraz inne zanieczyszczenia [2-4].
W projekcie zaproponowano trzy-etapowy sposób
filtracji mgły olejowej.

1 Badania zostały wykonane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś
priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu:
„Opracowanie inteligentnego filtra mgły olejowej w toku prac B+R”.
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Etap pierwszy – filtracja wstępna, polegająca na
usunięciu frakcji stałych z gazu wilgotnego i większych drobin mgły CCS przez zastosowanie filtra
lamelowego lub z włókien poliestrowych.
Etap drugi – separacja; zasadnicze oddzielenie
składników mgły CCS od powietrza.
Etap trzeci – filtracja końcowa; zastosowanie
odpowiedniego filtra HEPA [5, 6, 17].
W artykule skupiono się na pierwszym etapie
projektu, do którego wybrano filtr typu lamelowego,
i przedstawiono sposób wyznaczenia optymalnego
kształtu lamelki filtra, jego wymiary oraz wzajemne
położenie w komorze filtracji wstępnej.
ZAŁOŻENIA DO BUDOWY FILTRA WSTĘPNEGO
W celu ujednolicenia składu mgły olejowej i pozbawienia powietrza cząstek powyżej 10 μm postanowiono zastosować separator wstępny, w postaci filtra
lamelowego. Przyjęto cztery rodzaje filtra lamelowego z profilami typu “/” (Rys. 1), typu “T” (Rys. 2),
typu “C1” (Rys. 3) i “C2” (Rys. 4). Dla tak zadanych
geometrii demistera opracowano modele symulacyjne w programie ANSYS.
Rozszerzone badania symulacyjne przeprowadzone zostały z zastosowaniem wszystkich typów lameli i polegały na badaniu stopnia zdolności układu
lameli do skutecznej filtracji.
BUDOWA MODELU SYMULACYJNEGO.
MODELOWANIE PROCESU SEPARACJI
GAZU WILGOTNEGO.
Wstępna separacja gazu wilgotnego
Mgła aerozolowa jest wytwarzana w licznych procesach wykorzystujących ciecze chłodząco-smarujące, stosowane w całej gamie wielofunkcyjnych
i specjalizowanych maszyn.
Narzędzia maszynowe podczas obróbki wytwarzają dwa rodzaje mgły. Pierwszy rodzaj, generowany
mechanicznie, to duża ilość kropel oleju, powstających podczas wysokich prędkości skrawania. Drugi
rodzaj mgły jest wytwarzany wówczas, gdy olej
paruje na skutek kontaktu z narzędziem, a następnie
skrapla się w postaci „mikrokropel” (Tab. 1).

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4
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Artykuł dostępny
w wydaniu płatnym
SPRAWDŹ

jak zamówić wydanie
www.konstrukcjeinzynierskie.pl
prenumerata@iter.com.pl
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Czym czyścić
łańcuchy o-ringowe?
Temat jest bardzo stary i szeroko omówiony. Niemniej jednak istnieją pewne
zagadnienia, które wymagają dodatkowego pogłębienia.
Konieczność smarowania łańcucha nie jest przez nikogo podważana. Natomiast
kwestia czym smarować nie jest rozstrzygnięta i jest wiele różnych opinii
i zapatrywań co do „najlepszej metody”.

Jerzy Mydlarz

W

szystkie strony sporu powinna
pogodzić statystyka podana przez
jednego z czołowych producentów
łańcuchów. Według tych danych ważniejsze od tego,
czym smarujemy jest samo smarowanie, dowolnym preparatem. Wpływ metodyki smarowania,
lub jego braku, na trwałość łańcucha pokazano
na rysunku 1.

Tak jak wiele jest szkół smarowania, tak samo
jest dużo metod czyszczenia łańcucha przed nałożeniem środka smarnego. Pomijam tu klasyczne
metody, tj. pędzel i nafta lub olej napędowy, które
odeszły już do lamusa.
Wszystkie metody czyszczenia można podzielić
na dwie grupy. Pierwsza z nich to metoda otwarta.
W internecie jest wiele filmików demonstrujących

Rys. 1 (źródło: IWIS)
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Rys. 2

przebieg takiego procesu. Polega on na użyciu
sprayu i szczotki. Negatywną cechą większości
z tych metod – tu: przy czyszczeniu łańcucha
motocyklowego – jest znaczące zanieczyszczenie
podłoża, na którym stoi motocykl. Nie chodzi mi
jedynie o zanieczyszczenie posadzki, ale również
o aspekt środowiskowy. W czasie mycia posadzki zanieczyszczenia te często trafiają do ścieków
komunalnych. Zastosowanie tekturowej podkładki niewiele zmienia. Po czyszczeniu trzeba z tą
podkładką coś zrobić...
Drugą metodą jest metoda zamknięta. Proces
czyszczenia przebiega wewnątrz komory z tworzywa

sztucznego, zakładanej na dolny bieg łańcucha.
Szczotki są umieszczone wewnątrz komory. Do jej
wnętrza podawany jest (pod ciśnieniem, rurkami)
preparat czyszczący, a w drugim etapie – środek
smarny. Zanieczyszczenia, wraz z preparatem czyszczącym, spływają grawitacyjnie do osobnego zbiornika poniżej komory.
Powodowany przesłankami ekologicznymi zakupiłem urządzenie do czyszczenia łańcucha, którego
cechą szczególną, zarówno w procesie czyszczenia, jak i jego smarowania, jest zbieranie płynów
w elastycznym zbiorniku w postaci torby z grubej
folii. Urządzenie pokazano na rysunkach 2 i 3.

Rys. 3
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Artykuł dostępny
w wydaniu płatnym
SPRAWDŹ

jak zamówić wydanie
www.konstrukcjeinzynierskie.pl
prenumerata@iter.com.pl
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Pociąg wodorowy

Coradia iLint

Jednym z najciekawszych wydarzeń tegorocznych targów kolejowych InnoTrans
w Berlinie był wjazd pierwszego na świecie, komercyjnego, wodorowego pociągu
Coradia iLint. Zasilany wodorem skład na jednym tankowaniu przejechał
z leżącego przy wybrzeżu Morza Północnego Bremervorde do Monachium,
pokonując dystans 1175 km.

Ryszard Romanowski

P

o kolejnym tankowaniu pociąg dotarł
do Berlina. Co ciekawe, pociągi iLint od
połowy sierpnia są normalnie użytkowane przez regionalną linię EVB w Dolnej Saksonii.
Tym samym są jednymi z pierwszych pojazdów napędzanych wodorem znajdującym się
w normalnej, codziennej eksploatacji. Według
informacji EVB wystarczy zbiorniki napełnić
wodorem raz na dobę.
Trudno powstrzymać się od retrospekcji. W 2005
roku nieopodal berlińskich terenów targowych
na stacji paliw Aral otwarto jeden z pierwszych
dystrybutorów z wodorem. Podobno wówczas
w Berlinie było sześć samochodów elektrycznych.
Stacja miała głównie służyć osobom eksploatującym ówczesną nowość – BMW Hydrogen 7. Około
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Coradia iLint na berlińskich targach InnoTrans 2022
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W kabinie maszynisty pociągu Coradia iLint

sto wyprodukowanych wówczas samochodów było
wynajętych klientom. Wodór zasilał klasyczny
silnik cieplny, a w razie braku możliwości tankowania można było przejść na benzynę.
W 2014 r. do produkcji seryjnej weszła wodorowa Toyota Mirai, w której wodór generuje prąd
poprzez ogniwo paliwowe. Samochód zasięgiem
znacznie przewyższa auta elektryczne. Tankowanie wodoru pod ciśnieniem trwa bardzo krótko
i nie wymaga godzinnego koczowania na stacji,
jak w przypadku aut elektrycznych. Oczywiście
pod warunkiem, że na trasie jest stacja z wodorem.

Brak takich stacji powoduje, że model Mirai, który
doczekał się już kolejnej generacji, nie bije rekordów sprzedaży.
W przypadku kolei sprawa wygląda nieco inaczej.
Coradii iLint na stosunkowo krótkich liniach regionalnych wystarczy jedna stacja tankowania.
Pociągi Coradia jeżdżą niemal na całym świecie, w przeróżnych konfiguracjach takich jak
np. Duplex w wersji piętrowej i jednopokładowe
Continental czy Nordic. Napędzane bywają silnikami wysokoprężnymi i zespołami elektrycznymi.
Zawsze z możliwością łączenia składów.

Obsługa demonstruje proces tankowania wodoru
Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | wrzesień/październik 2022
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W przypadku niezelektryfikowanych linii kolejowych pociągi zasilane ogniwami paliwowymi na wodór
stanowią alternatywę dla pociągów spalinowych

Coradia iLint to projekt dawnej firmy LinkeHofman
n-Busch, zrealizowany tuż przed przejęciem jej przez Alstom. Zbudowano składy
dwu- lub trójwagonowe, napędzane silnikiem
diesla. Konkurentem pociągu przeznaczonego na
trasy niezelektryfikowane ze względów ekonomicznych były Siemens Desiro i Bombardier
Talent. Ta ostatnia marka też jest od niedawna
w portfolio koncernu Alstom.
W 2014 roku w koncernie analizowano przyszłość napędów zasilanych silnikami wysokoprężnymi. Uznano, że warto zainwestować w zasilanie
wodorem. Już w 2016 roku na targach InnoTrans
zaprezentowano pierwszy, jeszcze nieseryjny, pociąg zasilany wodorem. Wywołał on duże
zainteresowanie, nie tylko zerową emisją. Pociąg
był bardzo cichy i pozbawiony charakterystycznych wibracji. W przeciwieństwie do pociągów
zasilanych z akumulatorów o podobnych zaletach, gwarantował znacznie większy zasięg. Oba
zaprezentowane przez Alstom rozwiązania korzystają z systemu odzyskiwania energii z procesu
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hamowania. Pociągi akumulatorowe również są
nowością. Prototyp wyprodukowany przez Alstom
w 2021 roku uzyskał homologację European Railway Authority (ERA).
Coradia iLint w zestawie dwuwagonowym
oferuje bardzo dużą ilość miejsca dzięki projektowi, w którym ogniwa paliwowe zamontowano na dachu. Ogniwa zbudowane przez Helion,
spółkę zależną, łączą wodór z tlenem zawartym
w otaczającym powietrzu, usuwając jedynie parę
i wodę powstałą w procesie kondensacji. Pociąg
projektowały zespoły inżynierów i programistów
w niemieckim Salzgitter i francuskim Tarbes.
Spółka Helion Hydrogen, która zaczynała jako
start-up, opracowała około stu projektów, z których
trzydzieści zostało zrealizowanych. Obecnie oferuje szóstą generacji ogniw paliwowych, będących jej
autorskimi konstrukcjami, wykorzystującymi rdzenie grafitowe i uproszczoną architekturę modułową. Ogniwo FC Pack składa się z czterech stosów
i może dostarczać do systemu gromadzenia energii
od 100 do 200 kW prądu.
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Wydajność kolejnych generacji
ogniw paliwowych Helion oraz
moduł magazynowania energii

Wg szacunków eksploatacja Coradia iLint
pozwoli zaoszczędzić rocznie 1,6 mln litrów oleju
napędowego w porównaniu z wersją spalinową.
Pociąg konfigurowany jest według życzeń przyszłego operatora. Wersja dla EVB rozwija prędkość podróżną od 80 do 120 km/h, a maksymalnie
może jechać z prędkością 140 km/h.
W przypadku projektów bryły zewnętrznej
i każdego szczegółu wnętrza trudno znowu nie
cofnąć się w czasie. Projektantem kolei dużych
prędkości TGV i pociągów Corail i Eurostar był
zmarły w 2011 r. Roger Tallon – założyciel jednej
z pierwszych szkół designu przemysłowego, autor

setek projektów, poczynając od pociągów, po
lodówki, telewizory i zegarki. Trudno nie zauważyć
w najnowszej Coradii nawiązań do jego stylu.
Wodorowy pociąg wywołał ogromne zainteresowanie. Już wpłynęły zamówienia na dwadzieścia siedem składów dla obszaru metropolitalnego
Frankfurtu i sześć dla kolei Lombardii.
Ryszard Romanowski

helion-hydrogen-power.alstom.com
alstom.com

Schemat działania ogniwa paliwowego Helion Hydrogen
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Koncepcja statku powietrznego
pionowego startu i lądowania
w układzie latającego skrzydła
W ciągu ponad stu lat historii lotnictwa silnikowego powstało wiele koncepcji
i odmian statków powietrznych mogących startować i lądować pionowo.
Najczęściej służą do tego śmigłowce. Powstało także kilka typów samolotów
o takich zdolnościach, a także tiltrotory – pionowzloty będące czymś pomiędzy
samolotem a śmigłowcem (ze słynnym Ospreyem na czele). Koncepcja ta
w większości przypadków zakłada, że jedyną siłą umożliwiającą lot pionowy
jest siła ciągu zespołu napędowego. Niewielki procent znanych konstrukcji
zakłada zastosowanie w tym celu także siły nośnej, wytwarzanej przez
powierzchnie aerodynamiczne, które wychylają się wraz z obrotem wektora
ciągu zespołu napędowego.

Jakub Marszałkiewicz

W

niniejszym artykule chciałbym przedstawić własną, właśnie taką koncepcję.
Najpierw przytoczę patent prezentujący przykład typowego tiltrotora, gdzie obrót
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gondoli silnikowych nie jest połączony z obrotem
lotek. Najbardziej znanym statkiem powietrznym
tego rodzaju jest amerykański pionowzlot Bell
Boeing V-22 Osprey, zaprojektowany pod koniec
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Rys. 1 Pionowzlot V-22 Osprey oraz
jego obracane gondole silnikowe

lat 80-tych. W zasadzie jest on zarówno samolotem, jak i śmigłowcem, w zależności w jakiej
konfiguracji akurat leci. Podczas lotu poziomego, gdy oś siły ciągu jest skierowana poziomo (lub
jest podniesiona pod niewielkim kątem) Osprey
jest samolotem. Natomiast podczas lotu pionowego lub zawisu w powietrzu, gdy oś siły ciągu jest
skierowana pionowo, staje się on śmigłowcem.

Konstrukcja zespołu napędowego i układu aerodynamicznego V-22 została przedstawiona m.in.
w patencie US20110177748A1 z 2010 r. (Rys. 1) [4].
Podobny patent (US20110315809A1), który
częściowo zawiera pomysł wykorzystania łącznej siły
ciągu zespołu napędowego oraz siły nośnej niewielkich płatów podczas lotu wznoszącego, został zgłoszony w 2011 r. również w USA (Rys. 2) [6].

Rys. 2 Koncepcja wielowirnikowego pionowzlotu z 2011 r. Uwagę zwracają obracane końcówki przednich
i tylnych płatów [6].
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67

 ROZWIĄZANIA

Rys. 3 Koncepcja wielowirnikowego pionowzlotu z obracanymi końcówkami skrzydeł z 2010 r. [2]

Zakłada on budowę sześciowirnikowego pionowzlotu (tiltrotora), który oprócz wirników ma także
kilka płatów. Większość siły nośnej umożliwiającej
wznoszenie jest tam generowana przez siłę ciągu
zespołu napędowego, aczkolwiek autor przewiduje możliwość przekręcania także końcówek skrzydeł wraz z obrotem gondoli silników. Te obracane
końcówki przewidziano tam jedynie na przednich
i tylnych płatach, które pełnią w tej koncepcji rolę
stateczników. Projekt przewiduje budowę raczej

dużego i ciężkiego statku powietrznego. Kadłub
widoczny na rysunkach jest wzorowany na samolocie transportowym C-130 Hercules.
Bardzo podobną koncepcję przekręcanych
końcówek płatów z gondolami silników
i końcówkami zaprezentowano także w patencie
US7861967B2 z 2010 r. [2] Przedstawia on jednak
wizję samolotu w układzie tradycyjnym, z głównym płatem przednim i tylnym usterzeniem
(Rys. 3).

Rys. 4 Koncepcje pionowzlotów PS-1, PS-2, PS-3 i PS-4, nad którymi pracowano w Instytucie Lotnictwa
w Warszawie w latach 1956-1961 [5, 7]
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Rys. 5 Autorska koncepcja latającego skrzydła z przekręcanymi końcówkami płatów

Warto zaznaczyć, że prace nad podobnymi rozwiązaniami prowadzono także w Polsce.
Śmigłowcowe Biuro Konstrukcyjne Instytutu Lotnictwa w Warszawie pod kierownictwem
mgr inż. Bronisława Żurakowskiego w latach
1956–1957 rozpoczęło prace nad samolotami
pionowego startu, w których zastosowane miały
być skrzydła przekręcane wraz z silnikami o kąt
do 90°, na potrzeby lotu pionowego. Do prac nad
tym zagadnieniem przystąpiła wydzielona w tym
celu grupa inżynierów, kierowana przez mgr. inż.
Jana Koźniewskiego. Opracowano wtedy projekt
demonstratora technologii PS-3 oraz samolotów transportowych PS-1, PS-2 i PS-4 (Rys. 4).
Prace nad polskim programem samolotów VTOL
zamknięto jednak w 1961 r. [1, 3, 5, 7].
LATAJĄCE SKRZYDŁO Z OBRACANYMI
KOŃCÓWKAMI SKRZYDEŁ
Moja koncepcja statku powietrznego ma podobne
założenia (Rys. 5, 6), aczkolwiek odnosi się do samolotu w układzie latającego skrzydła.

Obecnie produkowane wielowirnikowe śmigłowce utrzymują się w locie niemal wyłącznie za
pomocą siły ciągu wytwarzanej przez zespół napędowy. Ich kadłuby oraz ewentualnie niewielkie
skrzydła wytwarzają jedynie szczątkową siłę nośną.
Taka maszyna ma wprawdzie stosunkowo mały
opór aerodynamiczny przy wznoszeniu się pionowo w górę, ale jest bardzo energochłonna w locie
poziomym względem statków powietrznych, gdzie
większość siły nośnej produkują płaty w samolocie tradycyjnym lub płaty płynnie „stopione”
z kadłubem w kadłubolocie. Opracowano także
pionowzloty posiadające konstrukcję podobną
do klasycznego samolotu, z klasycznymi płatami
i usterzeniem, w których siłę nośną podczas lotu
pionowego wytwarza wyłącznie zespół napędowy
(Harrier, Jak-38, F-35B).
Kolejnym układem konstrukcyjnym stosowanym w budowie współczesnych statków powietrznych jest latające skrzydło. Podstawową cechą tego
rozwiązania jest brak części ogonowej, a sam statek
powietrzny wyglądem przypomina jedno duże
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Rys. 6 Autorska koncepcja latającego skrzydła
z przekręcanymi końcówkami płatów

skrzydło. Rozwiązanie według proponowanego
wynalazku ma na celu poprawę parametrów lotu
statku powietrznego, zwłaszcza w locie pionowym
pod kątem innym niż 90°, poprzez wykorzystanie
łącznej siły nośnej kadłuba w formie latającego
skrzydła oraz siły ciągu śmigieł (lub innego rodzaju
napędu) umieszczonych na jego końcach.
Istotę wynalazku stanowi konstrukcja statku
powietrznego składająca się z kadłuba, zespołów napędowych, śmigieł i podwozia. Kadłub ma
formę latającego skrzydła, który umożliwia wytwarzanie siły nośnej w ruchu postępowym do przodu i odciąża w dużej mierze zespoły napędowe.
Latające skrzydło ma zamocowane śmigła, każde
na przegubie z osią obrotu. Śmigło w wariancie mocowania z tyłu jest korzystne dla odmiany
załogowej statku, gwarantując dobrą widoczność
do przodu. W wariancie statku bezzałogowego
śmigło może być mocowane zarówno z przodu, jak
i z tyłu. Mocowanie śmigła w ogonie statku umożliwia optymalne usytuowanie kabiny w przedniej
części statku. Latające skrzydło wyposażone jest
w tradycyjne lotki aerodynamiczne, klapy oraz
ewentualnie skrzela. Lotki występują tu w postaci
przekręcanych powierzchni aerodynamicznych na
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końcówkach płatów i na stałe są połączone z osią
obrotu śmigła lub innego źródła siły ciągu, przykładowo – wentylatora lub dyszy odrzutowej, i obracają się wraz z nim.
Lotkę można przymocować do osi obrotu całą jej
powierzchnią, od krawędzi natarcia do krawędzi
spływu z tyłu profilu. W innym sposobie wykonania przymocowuje się tylko część jej profilu, gdzie
przymocowana do osi obrotu jest tylko część lotki,
zawierająca w sobie krawędź natarcia lub krawędź
spływu, lub część występująca w środku profilu
i niepołączona z żadną z krawędzi.
Sterowanie statkiem odbywa się głównie przez
zmianę ustawienia pozycji śmigieł. W trakcie lotu
końcówki skrzydła obracają się w górę i w dół razem
ze śmigłami (z wektorem ciągu), wychylając tym
samym część powierzchni nośnej skrzydła (lotkę).
Na tylnym przedłużeniu końcówek skrzydła mogą
być zamocowane golenie podwozia, które przy
odchyleniu śmigieł do pozycji pionowej, wysuwa
się w dół, wraz z kołami, do lądowania.
dr Jakub Marszałkiewicz
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FELIETON 

Spersonalizowany bełkot
W jednym ze skeczów kabaretu Dudek, zbłąkany grzybiarz wychodzi z lasu
po trzydziestu kilku latach grzybobrania i próbuje się rozeznać w nowej
rzeczywistości. Zabawnie przedstawione realia PRLowskie, o których się
dowiaduje, najwyraźniej mu nie odpowiadają, bo rozczarowany postanawia
wrócić do lasu i dalej zbierać grzyby. Ciekawe jakby zareagował dziś, gdyby
przyszło mu się znów „wynurzyć” z lasu.

Tomasz Gerard

Artykuł dostępny
w wydaniu płatnym
SPRAWDŹ

jak zamówić wydanie
www.konstrukcjeinzynierskie.pl
prenumerata@iter.com.pl
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