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Tadeusz Graczyk1)

SYSTEMY POJAZDÓW G£ÊBINOWYCH
Streszczenie. Przedstawiono ogóln¹ klasyfikacjê pojazdów g³êbinowych oraz autorsk¹ propozycjê klasyfikacji grupy pojazdów bezza³ogowych, zdalnie sterowanych, uwzglêdniaj¹c¹
rozmaitoæ ich funkcji, zadañ, typów konstrukcji i wyposa¿enia. Przedstawiono tak¿e analizê
populacji tych pojazdów.
S³owa kluczowe: technologia podwodna, pojazd g³êbinowy.

WSTÊP
Tematem artyku³u s¹ szczególnego rodzaju obiekty p³ywaj¹ce, jakimi s¹ urz¹dzenia
g³êbinowe. Urz¹dzenia te zwane s¹ dalej pojazdami z uwagi na ich w³aciwoci ruchowe, sposób pos³ugiwania siê nimi, a tak¿e t³umaczenie tradycyjnej ich nazwy z jêzyka
angielskiego (a vehicle), w którym publikowana jest wiêkszoæ opracowañ literaturowych dotycz¹cych zagadnieñ z tego obszaru.
Od najdawniejszych czasów cz³owiek wykazuje zainteresowanie badaniem i wykorzystaniem g³êbin morskich. Znane jest zastosowanie rozmaitych pojazdów podwodnych ju¿ w czasach staro¿ytnych, w okresie redniowiecza, a zw³aszcza w czasach intensywnego postêpu technicznego wieków XIX i XX [2, 5, 6, 7]. Pojazdy te
umo¿liwia³y przebywanie obserwatora w wodzie na wiêkszych g³êbokociach i w czasie d³u¿szym ni¿ pozwala na to fizjologia cz³owieka, bowiem ludzkie mo¿liwoci bezporedniego przebywania w rodowisku wodnym s¹ ograniczone z uwagi na cinienie
panuj¹ce w g³êbinach. Budowa kapsu³ ochraniaj¹cych ludzi przed wp³ywem cinienia
wymaga u¿ycia materia³ów o wysokich charakterystykach wytrzyma³ociowych, stosowania konstrukcji grubociennych o znacznej masie, rozbudowanych systemów zabezpieczenia ¿ycia za³ogi. Oddalenie cz³owieka od swobodnej powierzchni wody, wiadomoæ dystansu dziel¹cego go od bezpiecznej przestrzeni nie sprzyja poczuciu komfortu i zagra¿a jego bezpieczeñstwu. Aby pokonaæ te ograniczenia obok g³êbinowych
pojazdów za³ogowych zaczêto budowaæ ró¿norodne pojazdy bezza³ogowe, zdalnie sterowane z powierzchniowej stacji kontrolnej.

1)

Wydzia³ Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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Podejmowane s¹ próby klasyfikacji pojazdów, uwzglêdniaj¹ce rozmaitoæ typów
ich konstrukcji i zastosowañ. Poniewa¿ jednak w dynamicznie zmieniaj¹cej siê populacji pojazdów pojawiaj¹ siê nowe obiekty, posiadaj¹ce czêsto cechy wspólne dla ró¿nych klas, klasyfikacja taka staje siê nieprecyzyjna.
Na podstawie analizy literatury przedmiotu i dowiadczeñ projektowych przedstawiono w³asn¹ propozycjê ogólnej klasyfikacji pojazdów g³êbinowych i uporz¹dkowano
dotycz¹c¹ ich terminologiê, a tak¿e zwiêle scharakteryzowano populacjê tych pojazdów. Pozwala to precyzyjnie okreliæ obszar dla dalszych rozwa¿añ dotycz¹cych projektowania tych pojazdów.

KLASYFIKACJA OGÓLNA POJAZDÓW G£ÊBINOWYCH
Pojazdy g³êbinowe mo¿na podzieliæ na dwie g³ówne kategorie: pojazdy za³ogowe
i bezza³ogowe (rys. 3) [3, 4, 8, 9, 10]:
Pojazdy za³ogowe reprezentowane s¹ przez trzy typy:
l pojazdy sta³ocinieniowe, w których za³oga chroniona jest przez kad³ub wytrzyma³ociowy pozwalaj¹cy na zachowanie wewn¹trz cinienia atmosferycznego; dla niewielkich g³êbokoci kad³ub ma kszta³t cylindryczny, dla wiêkszych  kulisty, co
podyktowane jest koniecznoci¹ spe³nienia wymagañ wytrzyma³ociowych;
l pojazdy zmiennocinieniowe, hiperbaryczne, w których za³oga poddawana jest cinieniu równowa¿nemu cinieniu s³upa wody na g³êbokoci roboczej; do tej grupy
zalicza siê tak¿e pojazdy mokre dla nurków, s³u¿¹ce im jako rodki transportu
podczas przemierzania znacznych odleg³oci pod wod¹;
l pojazdy z komor¹ dla nurków (tzw. typu diver lock-out), bêd¹ce kombinacj¹ dwóch
pozosta³ych typów, w których piloci znajduj¹ siê w kapsu³ach o cinieniu atmosferycznym, natomiast nurkowie w kapsu³ach hiperbarycznych (rys. 1); nurkowie
transportowani s¹ do miejsca pracy, gdzie opuciwszy pojazd wykonuj¹ zadania
traktuj¹c go jako bazê, która podtrzymuje ich funkcje ¿yciowe, wspomaga narzêdziami oraz stanowi miejsce odpoczynku.
O sposobie p³ywania, ich mobilnoci, decyduje przeznaczenie pojazdów, co z kolei
wp³ywa na koszt ich budowy i eksploatacji.
Pojazdy p³ywaj¹ce swobodnie bez uwiêzi s¹ niezale¿ne od statku-bazy, ale jednoczenie musz¹ przenosiæ ród³a energii (najczêciej akumulatory o³owiowe lub srebrowo-cynkowe) oraz systemy podtrzymania ¿ycia, co zdecydowanie powiêksza masê,
rozmiary i koszt pojazdu oraz komplikuje jego budowê.
Zastosowanie uwiêzi uzale¿nia pojazd od statku-bazy, umo¿liwia jednak¿e praktycznie nieograniczony dop³yw energii i mieszanek oddechowych, co zmniejsza znacznie koszty budowy i eksploatacji, a jednoczenie stwarza wiêksze mo¿liwoci d³ugotrwa³ej pracy pod wod¹. Z drugiej strony fizyczne po³¹czenie pojazdu ze statkiem-baz¹
ogranicza mobilnoæ i manewrowoæ pojazdu, kablolina ³¹cz¹ca pojazd ze statkiem
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Rys. 1. Pojazd g³êbinowy z komor¹ dla nurków NPG-600/300  przekrój w p³aszczynie
symetrii przez przedzia³ nurkowy i przedzia³ dowodzenia (projekt: Politechnika Szczeciñska) [4]

oddzia³ywuje na jego ruchy oraz stwarza zagro¿enie zapl¹tania siê w konstrukcjach
podwodnych lub jej urwania.
Pojazdy bezza³ogowe reprezentowane s¹ przez dwa typy:
l bezuwiêziowe  pojazdy p³ywaj¹ce swobodnie, wykonuj¹ce zadania wed³ug wczeniej ustalonego programu, zarejestrowanego w ich urz¹dzeniach pok³adowych;
l pojazdy uwiêziowe, po³¹czone kablolin¹ ze stacj¹ zasilania, sterowania i kontroli
znajduj¹c¹ siê na statku-bazie, platformie lub nabrze¿u.
W grupie pojazdów bezuwiêziowych pojazdy autonomiczne s¹ przeznaczone dla
wype³nienia okrelonej misji (kurs, g³êbokoæ p³ywania, zadania). Rozwój techniki mikroprocesorów, robotyki i sztucznej inteligencji umo¿liwia obecnie realizacjê bardzo
ambitnych zadañ, w których istnieje koniecznoæ nie tylko ich wykonania wed³ug za³o¿onego programu, ale równie¿ podejmowania decyzji. Nie w pe³ni rozwi¹zane problemy transmisji sygna³ów pod wod¹ sprawiaj¹, ¿e dane zbierane podczas d³ugotrwa³ych
misji badawczych rejestrowane i przechowywane s¹ w pamiêci komputerów pok³adowych do czasu zakoñczenia misji lub przesy³ane drog¹ radiow¹ podczas zaplanowanych kolejnych wynurzeñ pojazdu.
Dla pojazdów uwiêziowych okrelenie bezza³ogowy oznacza brak cz³owieka w
samym pojedzie. W rzeczywistoci s¹ one sterowane przez operatora z kabiny kontrolnej na powierzchni morza, który stanowi jego za³ogê. Takie rozwi¹zanie stwarza
komfort pracy z uwagi na brak bezporedniego zagro¿enia dla ¿ycia cz³owieka w miej-
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scu wykonywania prac w g³êbinach. Pocz¹tkowo to oddalenie pojazdu od operatora
utrudnia³o jego sterowanie, gromadzenie i przesy³anie danych uzyskanych podczas
obserwacji. Obecnie dziêki technice wiat³owodowej, zaawansowanym systemom wizyjnym i echolokacyjnym, mo¿liwociom telewizyjnej obserwacji i rejestracji, precyzyjnym systemom nawigacyjnym i uk³adom automatyzacji ruchu oraz systemom roboczym wykorzystuj¹cym wielofunkcyjne manipulatory, zdalnie sterowany pojazd bezza³ogowy na uwiêzi sta³ siê powszechnie wykorzystywanym narzêdziem do penetracji
przestrzeni wodnej i obiektów podwodnych. Dla tego typu pojazdów wystêpuj¹ ograniczenia swobody ruchu z jednej strony, z drugiej za  istnieje mo¿liwoæ zasilania
pojazdu i przekazywania sygna³ów w obie strony w sposób ci¹g³y, co umo¿liwia ich
d³ugotrwa³¹ pracê.
Pojazdy bez w³asnego napêdu, holowane za statkiem na odpowiedniej g³êbokoci,
s¹ wyposa¿one najczêciej w kamery telewizyjne lub sonduj¹ce systemy akustyczne,
dysponuj¹ aparatur¹ do pomiaru w³aciwoci fizycznych, chemicznych i biologicznych wody i s³u¿¹ do penetracji du¿ych obszarów dennych i przestrzeni wodnej.
Pojazdy napêdzane obejmuj¹ dwie grupy pojazdów: p³ywaj¹ce na uwiêzi w przestrzeni trójwymiarowej (rys. 2) oraz konstrukcje poruszaj¹ce siê na uwiêzi po obiektach podwodnych lub na dnie, co ogranicza ich swobodê, wymuszaj¹c ruch po zadanej
krzywej lub powierzchni. S¹ to pojazdy inspekcyjne dla ruroci¹gów, konstrukcji wspieraj¹cych, ró¿nego rodzaju du¿e maszyny do prac ziemnych wykonywanych na dnie.
W odró¿nieniu do pozosta³ych pojazdów te obiekty charakteryzuje ujemna p³ywalnoæ
(ciê¿ar przewy¿sza si³ê wyporu).

Rys. 2. Bezza³ogowy zdalnie sterowany pojazd g³êbinowy MAGIS (Politechnika Szczeciñska) przygotowany do inspekcji doku w Szczeciñskiej Stoczni Remontowej Gryfia [4]
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Rys. 3. Ogólna klasyfikacja pojazdów g³êbinowych z przedstawicielami klas [4]

Odrêbna kategoria obejmuje pojazdy hybrydowe, ³¹cz¹ce funkcje pojazdów za³ogowych i bezza³ogowych, które mog¹ byæ zastosowane jako pojazdy za³ogowe sterowane bezporednio przez pilota i jako pojazdy za³ogowe lub bezza³ogowe sterowane
zdalnie przez operatora z powierzchni.
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KLASYFIKACJA SZCZEGÓ£OWA BEZZA£OGOWYCH POJAZDÓW
G£ÊBINOWYCH
Proponuje siê klasyfikacjê odbiegaj¹c¹ od klasyfikacji przyjêtej przez International
Marine Contractors Association (IMCA), która wyró¿nia tylko piêæ klas pojazdów [1].
Z uwagi na szybko zmieniaj¹cy siê obszar zastosowañ pojazdów konieczne jest
dokonanie zestawienia uwzglêdniaj¹cego rozmaitoæ funkcji pojazdów, zadañ, typów
konstrukcji i wyposa¿enia. Proponuje siê przypisanie bezza³ogowych pojazdów prezentowanych w tabeli 1 do 11 klas funkcjonalnych, podanych w tabeli 1 [4].
Obecnie u¿ytkowanych jest na wiecie kilka tysiêcy bezza³ogowych zdalnie sterowanych pojazdów g³êbinowych. Ich liczba z roku na rok ronie, co spowodowane jest
stale wzrastaj¹cym zapotrzebowaniem na pojazdy znanego typu jak i na nowe pojazdy,
które znajduj¹ zastosowanie zw³aszcza w dziedzinie obs³ugi wierceñ i eksploatacji z³ó¿
zasobów naturalnych. Udzia³ pojazdów poszczególnych klas w badanej populacji, klasyfikowanych wed³ug sposobu dzia³ania, przedstawia rysunek 4, a wed³ug przeznaczenia pojazdów  rysunek 5 [4].
Bezza³ogowe zdalnie sterowane pojazdy g³êbinowe p³ywaj¹ce na uwiêzi BZSPG
stanowi¹ 94% populacji, wliczaj¹c pojazdy miniaturowe MZSPG  o niskich kosztach
budowy i eksploatacji. Ponad po³owa populacji to pojazdy inspekcyjne, ponad 20%
populacji stanowi¹ pojazdy o przeznaczeniu militarnym.
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Rys. 4. Klasy bezza³ogowych pojazdów g³êbinowych wed³ug sposobu dzia³ania
 udzia³ procentowy w populacji 4000 pojazdów
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Tabela 1. Klasy funkcjonalne bezza³ogowych pojazdów g³êbinowych
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* Pojazd zaprojektowany lub zbudowany na Wydziale Techniki Morskiej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Politechnika Szczeciñska do 31.12.2008 r.).
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Rys. 5. Klasy bezza³ogowych pojazdów g³êbinowych wed³ug przeznaczenia
 udzia³ procentowy w populacji 4000 pojazdów
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Rys. 6. Liczba pojazdów roboczych n
w funkcji ich ³adownoci L (populacja 500
BPGR)
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Pojazdy robocze BPGR  wysoce wyspecjalizowane, o bogatym wyposa¿eniu i
du¿ym stopniu z³o¿onoci  stanowi¹ 19% ogólnej liczby pojazdów. Populacjê 500
pojazdów typu BPGR charakteryzuj¹ rysunki 6  9, które ilustruj¹ odpowiednio zakresy ³adownoci, g³êbokoci roboczej, masy i zainstalowanej mocy pojazdów [4]
.
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Rys. 7. Liczba pojazdów roboczych n
w funkcji g³êbokoci operacyjnej T (populacja 500 BPGR)
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Rys. 8. Liczba pojazdów roboczych n
w funkcji ich masy m (populacja 500 BPGR)
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Rys. 9. Liczba pojazdów roboczych n
w funkcji ich mocy P (populacja 500 BPGR)

PODSUMOWANIE
Dynamiczny rozwój technologii g³êbinowej, wyra¿aj¹cy siê tak¿e poprzez budowê
pojazdów g³êbinowych rozmaitego przeznaczenia, obejmuje obecnie nie tylko akweny
morskie, gdzie aktywnoæ gospodarcza jest najbardziej prê¿na, ale tak¿e wody ródl¹dowe, czego dowodem s¹ aplikacje pojazdów w pracach inspekcyjnych obiektów hydrotechnicznych (tamy, jazy, luzy, tunele, szyby kopalniane, jaskinie, baseny portowe
i stoczniowe) i obiektów szczególnie niebezpiecznych (reaktory si³owni atomowych).
Pojazdy g³êbinowe projektowane i wytwarzane s¹ przez wielu producentów wed³ug niejednolitych procedur i w oparciu g³ównie o w³asne dowiadczenia poszczególnych wytwórców. Procedury te w wiêkszoci przypadków nie s¹ opublikowane i pozostaj¹ tajemnicami firm, co hamuje wymianê dowiadczeñ.
Zespó³ Techniki G³êbinowej Wydzia³u Techniki Morskiej ZUT (Politechniki Szczeciñskiej do 31.12.2008 r.) prowadzi, pod kierownictwem autora, prace badawcze i
konstrukcyjne dotycz¹ce pojazdów g³êbinowych od ponad 20 lat. U podstaw tych prac
le¿y potrzeba uporz¹dkowania wiedzy dotycz¹cej tego obszaru techniki i zagadnieñ
projektowych, czego wyrazem jest przedstawiona w artykule propozycja klasyfikacji
systemów pojazdów g³êbinowych i analiza ich populacji.
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SYSTEMS OF UNDERWATER VEHICLES
Summary
There is presented a general classification of underwater vehicles. There is also presented
authors proposal of classification of remotely operated vehicles giving consideration to
variety of functions, tasks, types of construction and equipment. Analysis of vehicles population is contained in the article, as well.
Keywords: underwater technology, underwater vehicle.
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Hubert Bendig-Wielowiejski1), Tadeusz Graczyk1)

PROBLEMATYKA FUNKCJONOWANIA
STOCZNIOWYCH ZAK£ADÓW PRODUKCYJNYCH
NA TERENACH SILNIE ZURBANIZOWANYCH
Streszczenie. Znaczna iloæ stoczniowych zak³adów produkcyjnych, w tym du¿ych stoczni,
znajduje siê w miastach. W Europie jest powszechne, ¿e takie zak³ady czêsto s¹ ulokowane w
centrach miast lub w ich bliskim s¹siedztwie. Taka lokalizacja stwarza wiele problemów rodowiskowych, transportowych i spo³ecznych. Wp³ywa tak¿e na mieszkañców, miasto, jak i na
sam¹ stoczniê. Identyfikacja tych zale¿noci i problemów (a tak¿e sposobów im zapobiegania) pozwoli na lepsze funkcjonowania tego typu zak³adów w miastach, ich mniejsz¹ uci¹¿liwoæ oraz polepszenie relacji pomiêdzy stoczni¹ a miastem.
S³owa kluczowe: urbanizacja, stocznia, przemys³ okrêtowy, zak³ad produkcyjny.

WSTÊP
Budownictwo okrêtowe, pomimo kryzysu, wci¹¿ siê rozwija  g³ównie w krajach
azjatyckich, gdzie udzia³ budowy statków w ich globalnej produkcji jest coraz wiêkszy.
Rozwój ten jest widoczny tak¿e w Europie, ma on jednak charakter d¹¿enia do coraz
bardziej wyspecjalizowanych i skomplikowanych konstrukcji [3] oraz rozwoju technologicznego. Mimo tych zmian przemys³ okrêtowy wci¹¿ jest widoczny w Europie i w
Polsce, gdzie ma tak¿e tutaj g³êbok¹ tradycjê. Sektor okrêtowy by³ i raczej zawsze
bêdzie bardzo wa¿ny dla Europy ze wzglêdu na swoj¹ ekonomiczn¹, topologiczn¹ i
historyczn¹ naturê oraz tradycjê [7]. Samo budownictwo okrêtowe jest kluczow¹ czêci¹ sektora okrêtowego, który znacz¹co przyczyni³ siê do rozwoju Europy w przesz³oci i jest bardzo wa¿ny dla jej morskiej przysz³oci. W Niemczech, Holandii, Francji, Hiszpanii i W³oszech budownictwo okrêtowe jest okrelane przemys³em strategicznym. Napêdza ono gospodarkê, gdy¿ proces budowy statku dalece wykracza poza
sam¹ stoczniê i zapewnia du¿¹ liczbê miejsc pracy [1]  czêci, urz¹dzenia lub ca³e
systemy s¹ budowane poza stoczni¹, materia³y do budowy sprowadzane s¹ od kooperuj¹cych dostawców. W ten sposób beneficjentami istnienia tego przemys³u s¹ nie
tylko regiony, gdzie s¹ zlokalizowane stocznie, ale tak¿e regiony odleg³e, równie¿ w
ró¿nych czêciach wita [2]. To wszystko rodzi perspektywy dalszego funkcjonowa-

1)

Wydzia³ Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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nia obecnych stoczni w Europie, a nawet ponownego uruchamiania ju¿ zamkniêtych,
tym bardziej, ¿e europejskie rodowisko okrêtowe, a w szczególnoci kadra naukowa
i in¿ynierska wci¹¿ jest znacz¹ca i posiada olbrzymi kapita³ intelektualny.
Jedn¹ z charakterystycznych cech europejskich stoczni jest ich d³uga historia. Istniej¹ one w mniej lub bardziej zmienionym kszta³cie od wielu lat, uzupe³niane o nowszy
sprzêt i technologie, modernizowane, przebudowywane, dostosowywane do najnowszych wymagañ. Ta ich d³uga historia wp³ynê³a na ich umiejscowienie. Czêsto s¹ to nie
tylko peryferie miast, ale tak¿e ich miejska przestrzeñ, a nawet samo centrum. Taka
lokalizacja w centach miast lub w ich bliskim s¹siedztwie jest nieczêsto spotykana dla
innych ga³êzi przemys³u ciê¿kiego, lecz jest to nierzadkie zjawisko dla stoczni, w³anie
ze wzglêdów historycznych  stocznie powstawa³y w portach, które, jako czêæ miasta têtni¹ca ¿yciem, by³y ulokowane w centrach miast. To odnosi siê oczywicie tylko
do przypadków, kiedy istniej¹ odpowiednie warunki terenowe miast, a w szczególnoci
dostêp do wody i po³¹czenie z morzem.
Du¿e stocznie, zajmuj¹ce znaczne obszary w miastach i zatrudniaj¹ce liczne rzesze
pracowników wp³ywa³y w istotny sposób na miasto, w którym siê znajduj¹ i odwrotnie
 miasto oddzia³ywa³o na nie. Do tych czynników nale¿¹ m.in. ruch miejski i mieszkalnictwo wokó³ stoczni, planowanie przestrzenne, rozwi¹zania komunikacyjne,
zapewnienie mo¿liwoci dostaw, zapewnienie mediów oraz aspekty rodowiskowe,
a nawet kulturalne i spo³eczne.

ZANIECZYSZCZENIA I HA£AS
Jednym z najbardziej uci¹¿liwych czynników dla miasta jest zanieczyszczenie.
Du¿a koncentracja ludzi, samochodów, zak³adów produkcyjnych itp. powoduje znaczne zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju na ma³ym obszarze. Tak wiêc ka¿de kolejne
ród³o zanieczyszczeñ bêdzie dla miasta niema³ym problemem. Niestety, stocznia jest
takim znacz¹cym ród³em, powoduj¹cym zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu
oraz ha³as.
Procesy produkcji oraz naprawy statków to g³ówne przyczyny zanieczyszczenia
powietrza. S¹ to m.in. ciêcie blach, spawanie, przygotowywanie powierzchni i malowanie. Do atmosfery dostaje siê du¿a iloæ toksycznych zwi¹zków [4]. Farby rozpuszczalnikowe s¹ ród³em lotnych zwi¹zków organicznych (volatile organic compounds 
VOC), przyczyniaj¹cych siê do zanikania warstwy ozonowej oraz bêd¹cych ród³em
niebezpiecznych zanieczyszczeñ powietrza [5]. VOC mog¹ byæ produkowane przez
wiele ró¿nych procesów typowych dla produkcji stoczniowej, w tym czyszczenie ma³ych
elementów i malowanie natryskowe. Ze wzglêdu na rozmiar prowadzonych prac najwiêkszy potencja³ produkcji VOC maj¹ procesy powlekania i malowania metod¹ natryskow¹ [6]. Mo¿na temu przeciwdzia³aæ stosuj¹c pow³oki (farby) o zmniejszonej lub
zerowej zawartoci rozpuszczalnika. Alternatyw¹ s¹ pow³oki oparte na wodzie, proszkowe lub o wysokiej zawartoci cz¹stek sta³ych [5]. Mo¿na tak¿e zastosowaæ techno-
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logiê kontroli zanieczyszczenia powietrza tak, aby usuwaæ substancje zanieczyszczaj¹ce ze strumienia powietrza zawieraj¹cego VOC i inne szkodliwe czynniki powsta³e w
procesach produkcyjnych. Jednak przechwytywanie powietrza wydobywaj¹cego siê z
tych procesów w warunkach stoczniowych jest trudne. Procesy produkcyjne odbywaj¹ siê na du¿ych powierzchniach i kubaturach. Koncentracja VOC i pozosta³ych
substancji dla wiêkszoci stoczni bêdzie zbyt niska by mo¿na by³o je wychwyciæ [6].
Mo¿na jednak przedsiêwzi¹æ jeszcze inne rodki, aby zmniejszyæ zanieczyszczenie
powietrza: metody malowania o zwiêkszonej wydajnoci, odpowiednio utrzymywany i
czyszczony sprzêt (pistolety natryskowe), wyposa¿enie wysokiej wydajnoci. Pozwoli
to pracownikom na nak³adanie pow³ok przy mniejszych stratach na odpady, co z kolei
zmniejszy produkcjê szkodliwych odpadów i zanieczyszczenia powietrza [5]. Nale¿y
te¿ zwróciæ uwagê, i¿ samo wyszkolenie, umiejêtnoci i odpowiednia motywacja pracowników bêdzie mia³a wp³yw na ich wydajnoæ oraz sposób pracy.
Do atmosfery dostaje siê tak¿e du¿o dwutlenku wêgla, py³u i innych zanieczyszczeñ pochodz¹cych z szeregu procesów produkcyjnych i transportowych. W stoczni
zu¿ywa siê ogromne iloci gazów (w tym acetylenu) oraz paliw (pojazdy i maszyny
transportowe), choæ i tak najczêciej to zu¿ycie jest znacznie zredukowane poprzez
korzystanie z wielu urz¹dzeñ i pojazdów o napêdzie elektrycznym. W procesach oczyszczania blach (piaskowanie) do atmosfery dostaje siê du¿a iloæ py³u. W du¿ej mierze
py³ ten oraz inne zanieczyszczenia s¹ wdychane przez mieszkañców i osiadaj¹ na budynkach i ulicach, przez co jest ród³em chorób, zanieczyszczania elewacji oraz przyczyn¹ powstawania kurzu i warstw brudu.
Zanieczyszczenia zatruwaj¹ce atmosferê, zatruwaj¹ równie¿ wodê. Wiele pow³ok
wykorzystywanych w kad³ubach okrêtowych zawiera ciê¿kie metale, takie jak mied i
cynk. Ich toksyczne dzia³anie wykorzystywane jest w celu zapobiegania porastaniu i
osiadaniu siê organizmów morskich na kad³ubie statku, spowalniaj¹cych statek i powoduj¹cych zwiêkszenie zu¿ycia paliwa. Podczas remontu statku bêd¹cego w eksploatacji usuwane s¹ organizmy i stara farba w procesie mycia kad³uba [5]. Stosowane powszechnie piaskowanie jak i wycieki ze statków i urz¹dzeñ, nieodpowiednie zachowanie pracowników, brak barier ochronnych, z³a organizacja prac równie¿ przyczynia siê
do zanieczyszczenia wody [2].
Tak jak i w przypadku zanieczyszczeñ powietrza, tak i tu mo¿na przedsiêwzi¹æ
odpowiednie rodku w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wody. Piaskowanie, które z
regu³y odbywa siê za pomoc¹ specjalnego suchego rutu, mo¿na zast¹piæ wod¹ pod
bardzo wysokim cinieniem, drobinami lodu lub zamieniæ rut na specjalny zwil¿ony
rut, chemicznie przystosowany do ³¹czenia siê z metalami ciê¿kimi i izolowania ich od
organizmów wodnych. Toksyczne pow³oki zapobiegaj¹ce porastaniu i siadaniu siê organizmów morskich mo¿na zast¹piæ takimi pow³okami, które bazuj¹ na w³aciwociach powierzchni i w ten sposób zniechêcaj¹ lub ca³kowicie zapobiegaj¹ tym niepo¿¹danym procesom. Alternatyw¹ jest zastosowanie pow³ok lizgowych na bazie teflonu i silikonu [5].
Redukcjê zanieczyszczeñ wody mo¿emy osi¹gn¹æ równie¿ poprzez odpowiednie
przeszkolenie personelu, stosowanie barier zapobiegaj¹cych rozprzestrzenianiu siê za-
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nieczyszczeñ na powierzchni wody, odpowiedniej dba³oci o maszyny, pojazdy i urz¹dzenia oraz o przestrzeganie zasad ochrony rodowiska tak, aby zminimalizowaæ iloæ
wycieków i wyrzucanie odpadów wprost do wody. Nale¿y tak¿e czyciæ okresowo
dno akwenu znajduj¹ce siê tu¿ przy nabrze¿u stoczni [2].
Zanieczyszczenia gruntu s¹ zwi¹zane z zanieczyszczeniem wody, gdy¿ te zanieczyszczenia przenikaj¹ z jednego rodowiska do drugiego. Jednak powierzchnia gruntu
jest bardziej nara¿ona na wycieki z maszyn pojazdów transportowych oraz na zwyk³e
zamiecanie odpadami produkcyjnymi lub mieciami zaliczanymi do grupy komunalnych, produkowanych przez samych pracowników.
Jeszcze jednym powa¿nym zanieczyszczeniem rodowiska, bardzo uci¹¿liwym
dla mieszkañców, jest ha³as. Procesy produkcyjne stoczni s¹ bardzo g³one: ciêcie,
formowanie blach, monta¿, kucie, prostowanie, za³adunek, roz³adunek, nitowanie
oraz wiele innych. Do tego dochodz¹ tak¿e maszyny transportowe. Praktyka pokazuje, ¿e stocznie maj¹ problem ze spe³nieniem surowych norm ha³asu obowi¹zuj¹cych w miastach [2].
Mo¿na przyj¹æ pewne rozwi¹zania zmniejszaj¹ce uci¹¿liwoæ ha³asu. G³one prace
nie powinny odbywaæ siê w porze nocnej, kiedy to ha³as jest najbardziej uci¹¿liwy, a i
normy s¹ wtedy du¿o surowsze. Najbardziej g³one rejony stoczni powinny byæ jak
najbardziej oddalone od zabudowañ mieszkalnych, a do oddzielone barierami poch³aniaj¹cymi lub odbijaj¹cymi dwiêk. Te bariery mog¹ byæ naturalne (np. drzewa) jak i
sztuczne  np. inne budynki stoczniowe, produkuj¹ce mniejszy poziom ha³asu lub nieprodukuj¹ce go w ogólne (np. biuro projektowe, biurowiec administracyjny, parkingowiec), poprzez budynki poza stoczniowe niepe³ni¹ce funkcji mieszkalnych, a¿ po dedykowane bariery dwiêkowe takie jak ekrany dwiêkoch³onne [2].
Z tych rozwa¿añ wynika, ¿e stocznia produkuje du¿e iloci ró¿nych zanieczyszczeñ. Jej lokalizacja w terenach silnie zurbanizowanych sprawia, ¿e s¹ one bardziej
uci¹¿liwe i dotykaj¹ wiêkszej liczby ludzi. Dlatego te¿, a tak¿e z powodu surowszych
norm panuj¹cych na takich terenach, stocznia musi zwracaæ na to szczególn¹ uwagê,
poniewa¿, poza odpowiedzialnoci¹ spo³eczn¹ i naruszeniem dobrych zasad wzajemnego wspó³¿ycia pomiêdzy zak³adem produkcyjnym a miastem i jego mieszkañcami, odpowiednie organy mog¹ na³o¿yæ dotkliwe kary finansowe. Na rysunku 1 widaæ bliskie
s¹siedztwo zak³adów stoczniowych o ogromnej powierzchni i obszarów mieszkalnych.

TRANSPORT
Transport w warunkach miejskich jest utrudniony, szczególnie w przypadku towarów wielkogabarytowych, a tych do stoczni przybywa bardzo du¿o. S¹ trzy sposoby
dostarczenia towaru do stoczni: pojazdem samochodowym, kolej¹ lub drog¹ wodn¹.
Wiêkszoæ stoczni jest pod³¹czona do sieci kolejowej, co pozwala na w miarê nieuci¹¿liwy transport znacznej iloci towarów. Je¿eli tylko infrastruktura kolejowa jest dobrze
utrzymana i nie ma innych przeciwwskazañ dla transportu kolejowego, powinien on
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Rys. 1. Przyk³adowe zdjêcie satelitarne czêci ródmiecia oraz terenów stoczniowych
znajduj¹cych siê w miecie Szczecin

byæ w jak najwiêkszym stopniu wykorzystywany jako alternatywa do transportu drogowego. Niestety, z uwagi na znaczne rozmiary nie wszystkie ³adunki, a w szczególnoci ³adunki ponadgabarytowe, mo¿na przewieæ kolej¹.
Transport drog¹ wodn¹ bêdzie raczej odbywa³ siê w wyj¹tkowych przypadkach.
Nie jest mo¿liwe, aby wszyscy dostawcy (czy choæby ich znaczna czêæ) dysponowali dostêpem do morza lub systemu transportu ródl¹dowego, a transport kombinowany
mo¿e byæ za drogi ze wzglêdu na koszty prze³adunku. Jednak czêsto jest to jedyna
alternatywa dla bardzo du¿ych i/lub bardzo ciê¿kich konstrukcji. Zalet¹ tej metody transportu jest fakt, ¿e jest ona najmniej uci¹¿liwa dla mieszkañców miasta. S¹ jednak ograniczenia  na drogach wodnych istniej¹ pewne przeszkody  konstrukcje wodne (np.
jazy, stopnie) oraz mosty, wystêpuj¹ce w miastach w wiêkszym zagêszczeniu. Do tego
dochodzi ruch portowy, transportowy oraz rekreacyjny, który utrudnia transport.
Transport drogowy jest transportem najbardziej elastycznym. Wystêpuje tu najmniej ograniczeñ, sieæ drogowa jest bardziej rozbudowana ni¿ sieæ ródl¹dowa czy te¿
kolejowa. Niestety, ruch drogowy jest bardziej nieprzewidywalny. Minusem jest du¿a
iloæ uczestników ruchu. W miastach ta liczba jest jeszcze wiêksza. Wystêpuj¹ tak¿e
zatory drogowe, remonty, wypadki oraz objazdy. Czêste zakazy dla samochodów ciê-
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¿arowych ograniczaj¹ dostêpnoæ tej infrastruktury. Jednak po uzyskaniu specjalnych
zezwoleñ mo¿na tak¿e poruszaæ siê po drogach normalnie niedostêpnych dla ciê¿szych
pojazdów, a tak¿e przewoziæ ³adunki ponadgabarytowe (przy spe³nieniu pewnych warunków), co jednak mo¿e byæ utrudnione w terenach zurbanizowanych ze wzglêdu na
kszta³t i zagêszczenie infrastruktury miejskiej (wiat³a, latarnie, obiekty w pasie drogowym, budynki, zaparkowane samochody, w¹skie ulice, ciasne zakrêty). Taki transport
musi byæ dobrze zaplanowany, nale¿y uwzglêdniæ znaczny margines czasu na sytuacje
nieprzewidziane i nale¿y spe³niæ wszelkie warunki wymagane przepisami (np. uzyskaæ
odpowiednie zezwolenia, zatrudniæ kierowcê z odpowiednimi kwalifikacjami, zorganizowaæ pojazd pilotuj¹cy lub policjê, transportu dokonywaæ tylko w godzinach nocnych, uiciæ odpowiednie op³aty itp.).
Transport drogowy jest jednak¿e najbardziej uci¹¿liwym transportem w miecie,
a najbardziej w terenach silnie zurbanizowanych jak centra miast. Samochody w tych
obszarach poruszaj¹ siê bardzo powoli. Taki transport przyczyni siê do zanieczyszczenia powietrza, ha³asu i zu¿ycia dróg. Jest tak¿e ryzyko uszkodzenia innych pojazdów
lub infrastruktury miejskiej. Rodzaj transportu powinien byæ odpowiednio dobrany bior¹c pod uwagê czynniki ekonomiczne, spo³eczne i rodowiskowe, a tak¿e by ³adunek
dojecha³ bezpiecznie i na czas.
Kolejnym zagadnieniem transportu jest kwestia ruchu miejskiego wokó³ stoczni.
Du¿e stocznie zajmuj¹ znaczne tereny i przerywaj¹ tkankê miejsk¹. Nie prowadz¹ przez
ni¹ ogólnodostêpne drogi, wiêc ruch mieszkañców musi te tereny omijaæ. Przy stoczni
panuje zwiêkszony ruch ze wzglêdu na dostawy oraz pracowników, co mo¿e siê przyczyniæ do znacznego jego utrudnienia. Du¿e stocznie zatrudniaj¹ tysi¹ce pracowników,
znaczna ich czêæ doje¿d¿a do pracy samochodem, konieczne s¹ zatem odpowiednio
pojemne parkingi. W przypadku ich braku zajmowane s¹ tak¿e miejsca nieprzeznaczone do postoju, co mo¿e powodowaæ zagro¿enia ruchu oraz jego blokowanie. Te efekty
s¹ niekorzystne zarówno dla miasta i jego mieszkañców jak i dla stoczni, gdy¿ utrudnia
to ruch wokó³ niej, czyli utrudnia ruch dostawcom, nara¿a pracowników na nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Mo¿e to powodowaæ ich frustracjê na zak³ad
pracy, który nie zorganizowa³ odpowiedniej iloci miejsc parkingowych, a tak¿e pogarsza relacje z w³adzami miasta. Dlatego wa¿ne jest, by zapewniæ pracownikom, równie¿
we wspó³pracy z miastem, odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych i zachêcaæ ich do
korzystania z komunikacji zbiorowej. Komunikacja miejska jest równie¿ silnie zale¿na
od licznej rzeszy pracowników stoczni, których potrzeby wp³ywaj¹ na jej rozwój i
zagadnienia logistyczne. Pod rozwagê nale¿y wzi¹æ stworzenie linii pracowniczych.

POZOSTA£E ASPEKTY
Obecnoæ tak du¿ego i wyspecjalizowanego zak³adu w regionie nie pozostaje bez
wp³ywu na inne aspekty funkcjonowania miasta. Ma wp³yw na kulturê, choæby poprzez industrialny charakter zak³adu mog¹cy byæ inspiracj¹ dla artystów. Ma wp³yw
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na ¿ycie spo³eczne, gdy¿ tak du¿y zak³ad jest wszystkim mieszkañcom znany i ka¿dy
po czêci siê z nim identyfikuje, tak jak identyfikuje siê ze swoim miastem czy klubem pi³karskim. Ma równie¿ wp³yw na gospodarkê, gdy¿ tak du¿y zak³ad to miejsca
pracy, ród³o podatków, wspó³praca firm kooperuj¹cych i presti¿. Istnieje te¿ znaczny wp³yw na edukacjê i szkolnictwo wy¿sze. Przy du¿ym zak³adzie mog¹ powstaæ
szko³y zawodowe i technika o profilu budowy okrêtów. Mo¿liwy jest tak¿e rozwój
uczelni wy¿szych lub kierunków kszta³c¹cych in¿ynierów okrêtownictwa. To wszystko zapewnienia istnienie wyszkolonej i wykwalifikowanej kadry dla zak³adu, a tak¿e
rozwój techniczny i naukowy. Niezbêdny jest w tych przedsiêwziêciach jednak¿e
aktywny udzia³ stoczni, jako g³ównego beneficjenta, co stwarza warunki korzystne
dla jej rozwoju.
O dobr¹ relacjê z mieszkañcami stocznia, jako najwiêkszy lub jeden z wiêkszych
pracodawców, powinna dbaæ w szczególny sposób, np. sponsoruj¹c dru¿yny sportowe. Dobre relacje z mieszkañcami wp³ywaj¹ na opiniê o zak³adzie. Ta opinia mo¿e byæ
motywacj¹ do podjêcia nauki w profilu dzia³alnoci stoczni i wyboru tej cie¿ki kariery,
co pozwoli stoczni na pozyskanie odpowiedniej kadry.

PODSUMOWANIE
Tak wielki i znacz¹cy zak³ad produkcyjny, jakim jest du¿a stocznia istotnie wp³ywa
na jej otoczenie, które odwrotnie  mo¿e mieæ równie¿ bardzo du¿y wp³yw na sam¹
stoczniê. W warunkach silnie zurbanizowanych ten wp³yw oraz wzajemna zale¿noæ
s¹ jeszcze bardziej widoczne. Wa¿ne tutaj s¹ aspekty gospodarcze, spo³eczne, ale przede
wszystkim rodowiskowe i transportowe. Na tym polu nastêpuj¹ najbardziej podstawowe ingerencje odnonie codziennego funkcjonowania stoczni. Te ingerencje w du¿ej mierze maj¹ wp³yw negatywny i nale¿y podj¹æ odpowiednie dzia³ania (po czêci
przedstawione w tej pracy), aby im zapobiec lub je zminimalizowaæ. W ten sposób dwa
organizmy, jakimi s¹ stocznia i miasto, bêd¹ mog³y koegzystowaæ bez wzajemnego
uszczerbku, a raczej przy obopólnych korzyciach.
Zawarte w artykule rozwa¿ania, przyk³ady i rozwi¹zania mo¿na zastosowaæ do
wiêkszoci du¿ych zak³adów przemys³owych, w szczególnoci przemys³u ciê¿kiego,
znajduj¹cych siê w centrach miast lub w bliskim ich s¹siedztwie.
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FUNCTIONING PROBLEMS OF A SHIPYARD PRODUCTION PLANT
IN HEAVY URBAN AREAS
Summary
Significant number of shipyard production plants, including large shipyards, ale placed in
cities. It is common in Europe that these kinds of plants are located in cities centres or nearby.
Such localization creates many environmental, transportational and social problems. It also
affects citizens, the city and the shipyard itself. Identification of these relationships and
problems (and also means of preventing them) will allow better functioning of these kinds of
plants in cities, lowering their arduousness and relations improvement between a shipyard
and a city.
Keywords: urbanisation, shipyard, shipbuilding industry, production plant.
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Rados³aw Rutkowski1)

ANALIZA DOK£ADNOCI POMIARÓW WYSOKOCIOWYCH
W PROCESIE BUDOWY WIELKOGABARYTOWYCH
KONSTRUKCJI STALOWYCH
Streszczenie. Artyku³ porusza zagadnienia kontroli wymiarowej w procesie budowy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Przedstawiono w nim wyniki prac maj¹cych na celu
zwiêkszenie jakoci kontroli wymiarowej w zak³adach produkuj¹cych wielkogabarytowe konstrukcje stalowe. Najwiêkszy nacisk po³o¿ono na pomiary wysokociowe.
S³owa kluczowe: wielkogabarytowe konstrukcje stalowe, jakoæ wymiarowa, pomiary, budownictwo okrêtowe, technologia, metrologia.

WSTÊP
Jednym z podstawowych zadañ zak³adów produkuj¹cych wielkogabarytowe konstrukcje stalowe jest wytworzenie produktu o jak najwy¿szej jakoci jednoczenie przy
mo¿liwie najni¿szym koszcie czyli przede wszystkim przy oszczêdnym zu¿yciu materia³ów i w jak najkrótszym cyklu produkcyjnym. Wzglêdy te s¹ powodem bardzo wysokich wymagañ jakociowych, tak w sensie projektowania procesów technologicznych, jak i racjonalizacji procesów wytwarzania oraz kontroli jakoci produkcji.
Aby mo¿liwe by³o prawid³owe zestawienie i po³¹czenie elementów konstrukcji, niezbêdne jest zachowanie, zgodnie z projektem, ich wymiarów, kszta³tów i wzajemnego
usytuowania. Podstawowymi narzêdziami s³u¿¹cymi do realizacji tego celu s¹ prace
kontrolno-pomiarowe prowadzone na ka¿dym etapie budowy. Umo¿liwiaj¹ one sprawdzenie zgodnoci projektu z realizacj¹ budowanego przedmiotu podczas cyklu budowy
a¿ do jej zakoñczenia
Obecnie coraz czêciej stosowane s¹ systemy pomiarowe oparte na urz¹dzeniach
elektronicznych. Opis takich systemów mo¿na znaleæ m.in. w opracowaniach [3, 6].
Prace kontrolno-pomiarowe oparte na przyrz¹dach elektronicznych wymagaj¹ odpowiedniego przygotowania technicznego stanowisk prefabrykacyjnych oraz monta¿owych. Zaplecze technologiczne w wielu przypadkach jednak uniemo¿liwia zastosowanie takich urz¹dzeñ pomiarowych we wszystkich etapach budowy. Przyk³adem mo¿e
1)

Wydzia³ Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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byæ przemys³ okrêtowy, gdzie czêsto proces produkcyjny odbywa siê na stanowiskach
nie przystosowanych do prowadzenia kontroli jakoci wymiarowej zaawansowanymi
technikami pomiarowymi.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze oraz stale rosn¹ce wymagania co do jakoci wymiarowej
mo¿na stwierdziæ, i¿ nadal niezbêdne jest doskonalenie systemów pomiarowych opartych na klasycznych instrumentach umo¿liwiaj¹cych wykonywanie pomiarów niemal¿e w ka¿dych warunkach technicznych.
Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki prac przeprowadzonych w celu racjonalizacji klasycznych metod pomiarowych. Zosta³y one wykonane g³ównie dla potrzeb
przemys³u okrêtowego, jednak¿e mog¹ zostaæ zastosowane w ka¿dym zak³adzie produkuj¹cym konstrukcje wielkogabarytowe.

METODY POMIAROWE
Podstawow¹ cech¹ charakterystyczn¹ prac pomiarowych prowadzonych podczas
produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych jest koniecznoæ wykonywania
pomiarów w nachylonych uk³adach wspó³rzêdnych oraz w uk³adach zmieniaj¹cych siê
dynamicznie  stanowiska monta¿u s¹ przewa¿nie nachylone wzglêdem poziomu niwelacyjnego. Ponadto przyk³adowo w przemyle okrêtowym czêæ prac wyposa¿eniowych statku wykonywana jest przy nabrze¿u (statek podlega ko³ysaniu). Uwarunkowania te utrudniaj¹, a w wielu przypadkach uniemo¿liwiaj¹ bezporednie zastosowanie typowych metod pomiarowych wykorzystuj¹cych sta³y poziom niwelacyjny wyznaczony za pomoc¹ libel lub mechanizmów samopoziomuj¹cych. Przedstawione
wy¿ej uwarunkowania wymagaj¹ stosowania specjalnych metod pomiarowych pozwalaj¹cych na uniezale¿nienie uk³adu odniesienia od poziomu niwelacyjnego. Poni¿ej przedstawiono krótki opis podstawowej metody stosowanej w budownictwie okrêtowym 
metody niwelacji optycznej. Szersze omówienie tej metody oraz jej modelu matematycznego mo¿na znaleæ w pimiennictwie [5, 6].
Metoda niwelacji optycznej

W przypadku gdy zachodzi koniecznoæ odnoszenia pomiarów do p³aszczyzn lub
powierzchni zbli¿onych do p³aszczyzn nachylonych wzglêdem poziomu niwelacyjnego
pod pewnym niewielkim k¹tem Q odpowiednie pomiary wykonywane s¹ przewa¿nie
metod¹ niwelacji optycznej. Metoda ta nie korzysta z poziomu odniesienia, ale wykorzystuje pomocnicz¹ p³aszczyznê Pc (rys. 1), wzglêdem której wykonuje siê pomiar.
Metodê tê mo¿na stosowaæ zarówno podczas prowadzenia pomiarów na stanowiskach
monta¿owych znajduj¹cych siê na l¹dzie, jak i na wodzie (dok p³ywaj¹cy, statek po
zwodowaniu). Omawian¹ metodê przedstawiono schematycznie na rysunku 1.
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Rys. 1. Metoda niwelacji optycznej

Zasadniczym zadaniem podczas wykonywania pomiarów z wykorzystaniem metody niwelacji optycznej jest wyznaczenie wspó³rzêdnych zp punktów Pi w pewnym
uk³adzie wspó³rzêdnych ortokartezjañskich 0xyz. W przypadku, gdy powierzchni¹ odniesienia jest p³aszczyzna Pb, osie x i y tego uk³adu przyjmuje siê na tej w³anie p³aszczynie, nadaj¹c im odpowiedni¹ dla danych potrzeb orientacjê. P³aszczyzna Pb wyznaczana jest przez trzy odpowiednio wybrane punkty A,B,C le¿¹ce przewa¿nie na
konstrukcji mierzonej. Punkty te nazywane s¹ baz¹.
Wartoæ oblicza siê wed³ug poni¿szego wzoru:

]3

] 3&  K3

(1)

gdzie: ] 3&  wspó³rzêdna z punktu PC .
Wartoæ ] 3& mo¿na wyznaczyæ, korzystaj¹c ze wzoru wyra¿aj¹cego równanie p³asz-

czyzny Pc przechodz¹cej przez punkty $ [ $  \ $  K$ , % [%  \ %  K% , & [&  \&  K& :
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Po przekszta³ceniach powy¿sz¹ zale¿noæ mo¿na przedstawiæ w nastêpuj¹cy sposób:
] 3&

'[ $% \3  '[%3 \ $  '[ $3 \ % K&  '[ $3 \&  '[ $& \ 3  '[&3 \ $ K%  '[%& \3  '[%3 \&  '[&3 \ % K$
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Podstawiaj¹c praw¹ stronê równania (3) do wzoru (1) otrzymano:
]3
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¨¨
¸¸  K3 (4)
'[ $% \&  '[%& \ $  '[$& \%
©
¹

Jest to model matematyczny niwelacji optycznej s³u¿¹cy do analizy dok³adnoci
pomiarów wykonywanych ta metod¹.

ANALIZA DOK£ADNOCI POMIARÓW WYSOKOCIOWYCH
Stosuj¹c do wzoru (4) prawo przenoszenia siê b³êdów rednich otrzymano zale¿noæ (5) pozwalaj¹c¹ na wykonanie analizy dok³adnoci.
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i = 1,2,...n
gdzie: n  iloæ punktów P,

PK $ PK% , PK% , PK& , PK  odchylenia standardowe odpowiednich odczytów
3L

na ³atach niwelacyjnych,

P [ $ , P \ $ , P [ % , P \ % , P [& , P \& , P[ , P<  odchylenia standardowe
3L

3L

wyznaczania wspó³rzêdnych punktów A, B, C i Pi.
Przy zmiennej zP wprowadzono parametr i () opisuj¹cy iloæ punktów P, których wspó³rzêdne z nale¿y wyznaczyæ w jednym procesie pomiarowym.
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Analizuj¹c przedstawiony powy¿ej opis matematyczny dok³adnoci pomiarów wykonywanych metod¹ niwelacji optycznej mo¿na ³atwo dojæ do wniosku, i¿ na dok³adnoæ wyznaczania wartoci mierzonych maj¹ przede wszystkim wp³yw b³êdy odczytu
z ³at pomiarowych. Wielkoci te s¹ opisywane w literaturze np. [2] wzorami przybli¿onymi zdecydowanie za ma³o dok³adnymi dla celów kontroli geometrycznej procesów
budowy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. W zwi¹zku z powy¿szym wielkoci te zosta³y okrelone dowiadczalnie. Proces badawczy zosta³ omówiony w [6].
Wybrane wyniki badañ przedstawiono na rysunku 2.
Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ w pomiarach prowadzonych w procesach produkcyjnych zachodzi czêsto koniecznoæ stosowania d³ugich celowych wykonano analizê
zastosowania w takich przypadkach metody p³aszczyzn przyporz¹dkowanych, która
pozwala wykonaæ pomiar na du¿ej przestrzeni z jednoczesnym zmniejszeniem d³ugoci
osi celowych.
Metoda p³aszczyzn przyporz¹dkowanych by³a dotychczas stosowana w przypadku gdy wykonywanie pomiarów metod¹ niwelacji optycznej by³o utrudnione a czasami
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Rys. 2. B³êdy celowania dla wybranych instrumentów pomiarowych
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niemo¿liwe z powodu przeszkód ograniczaj¹cych widocznoæ ³at niwelacyjnych (np.
elementy na pok³adzie g³ównym statku podczas jego niwelacji). W przypadkach takich,
powi¹zanie zas³oniêtych punktów pomiarowych z punktami bazy ABC (rys. 1) mo¿na
realizowaæ wykorzystuj¹c zasadê p³aszczyzn przyporz¹dkowanych. Zasada ta polega
na zastosowaniu baz pomocniczych Aj Bj Cj (j  numer p³aszczyzny przyporz¹dkowanej 3 EM ), które posiadaj¹ znane rzêdne ] $  ] %  ]& wyznaczone podczas wykonywania pomiarów wzglêdem p³aszczyzny podstawowej Pb utworzonej przez punkty ABC.
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Przyporz¹dkowanie pomocniczych p³aszczyzn bazowych obrazuje schematycznie
rysunek 3.
Omawian¹ zasadê pomiaru w szczególnym przypadku mo¿na wykorzystaæ w celu
skrócenia celowych w procesach pomiarowych wykonywanych np. na ca³ej d³ugoci
statku. Sytuacjê tak¹ przedstawia rysunek 4.
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Rys. 3. Przyporz¹dkowanie p³aszczyzn bazowych
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Rys. 4. Pomiary wysokociowe obejmuj¹ce ca³¹ d³ugoæ statku

Postawion¹ tezê, i¿ zastosowanie metody p³aszczyzn przyporz¹dkowanych zwiêkszy dok³adnoæ pomiarów w przypadku niwelacji optycznej wykonywanej na du¿ych
obszarowo konstrukcjach (przyk³adowo pok³ad statku) zweryfikowano przyk³adem
obliczeniowym, który zosta³ przedstawiony poni¿ej.
Dok³adnoæ pomiarów metod¹ niwelacji optycznej wykonywanych wzglêdem bazy
przyporz¹dkowanej okrelono korzystaj¹c z prawa przenoszenia siê b³êdów rednich:
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Poni¿ej przedstawiono przyk³adowe obliczenia wielkoci dla sytuacji zaprezentowanej na rysunku 4. Wspó³rzêdne stanowisk instrumentu, punktów A, B, C, C1 oraz
Pi zamieszczono w tabeli 1.
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Tabela 1. Wspó³rzêdne stanowisk instrumentu oraz punktów bazowych i pomiarowych
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Jako instrument pomiarowy przyjêto niwelator Ni-021A. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli 2 oraz zaprezentowano graficznie na rysunku 5.
Przedstawione obliczenia dowodz¹, i¿ w pomiarach wykonywanych metod¹ niwelacji optycznej przy d³ugich celowych, zastosowanie zasady p³aszczyzn przyporz¹dkowanych mo¿e znacz¹co zwiêkszyæ dok³adnoæ pomiarów. B³êdy powstaj¹ce podczas
wyznaczanie punktów bazowych p³aszczyzn przyporz¹dkowanych maj¹ zdecydowanie mniejszy wp³yw na wynik koñcowy ni¿ b³êdy wynikaj¹ce z d³ugich osi celowych.
Tabela 2. Odchylenia standardowe pomiarów wykonywanych z wykorzystaniem bazy podstawowej oraz baz p³aszczyzn przyporz¹dkowanych
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Rys. 5. Odchylenia standardowe pomiarów wykonywanych z wykorzystaniem bazy
podstawowej oraz baz p³aszczyzn przyporz¹dkowanych
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PODSUMOWANIE
Przedstawiona w niniejszym artykule analiza dok³adnoci wykazuje, i¿ optyczne
metody pomiarowe przy zastosowaniu odpowiednich za³o¿eñ i procedur zapewniaj¹
otrzymanie wyników dobrej jakoci. Wartoæ niepewnoci pomiarowej jest czêstokroæ mniejsza ni¿ przy zastosowaniu metod elektronicznych. Ponadto metody optyczne
nie wymagaj¹ specjalistycznego sprzêtu oraz odpowiednio przygotowanych stanowisk monta¿owych. Reasumuj¹c, optyczne metody pomiarowe s¹ nadal konkurencyjne w zakresie kontroli jakoci wymiarowej w procesie budowy konstrukcji wielkogabarytowych.
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ANALYSIS OF HEIGHT MEASUREMENTS ACCURACY IN A BUILDING
PROCESS OF LARGE DIMENSIONAL STEEL STRUCTURES
Abstract
Problems of measurement control in a building process of large dimensional steel structures
are discussed in the paper. Results of works aiming at improvement of the measurement
control in plants producing such constructions are presented. Levelling measurements are
especially pointed.
Keywords: large-size steel structures, measurement quality, measurements, shipbuilding, technology, metrology.
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Tomasz Urbañski1)

PANELE SANDWICH W WIELKOGABARYTOWYCH
KONSTRUKCJACH STALOWYCH
 CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU £¥CZENIA
Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe typy innowacyjnych elementów konstrukcyjnych, zwanych panelami sandwich. Pokazano mo¿liwoci zastosowañ paneli w wielkogabarytowych sekcjach stalowych. Konstrukcja hybrydowa, która powstaje w wyniku
³¹czenia struktury konwencjonalnej z innowacyjn¹, stwarza koniecznoæ rozwi¹zania szeregu
problemów, zw³aszcza natury technologicznej. Do najistotniejszych problemów z tej dziedziny nale¿y ³¹czenie, zarówno paneli miêdzy sob¹, jak równie¿ z konstrukcj¹ konwencjonaln¹.
W artykule dokonano charakterystyki problemu ³¹czenia w kontekcie technologicznym.
S³owa kluczowe: innowacyjny element konstrukcyjny, panel sandwich, wêze³ hybrydowy,
odkszta³cenia spawalnicze.

WSTÊP
Potrzeba wytwarzania konstrukcji stalowych o coraz wiêkszych rozmiarach i zaawansowaniu konstrukcyjno-technologicznym przyczyni³a siê do poszukiwania nowych
struktur, które mog³yby konkurowaæ z konwencjonalnymi elementami wielkogabarytowych budowli. Strukturami tymi sta³y siê innowacyjne elementy konstrukcyjne, zwane
powszechnie panelami sandwich.
Okrelenie panel sandwich jest bardzo ogólne i mo¿e odnosiæ siê zarówno do paneli
stosowanych na elementy tzw. wyposa¿eniowe (nie przenosz¹ce obci¹¿eñ) jak i do
paneli wchodz¹cych w sk³ad elementów konstrukcji wielkogabarytowych (mog¹cych
przenosiæ obci¹¿enia). Pomimo znacz¹cych ró¿nic miêdzy wspomnianymi grupami
paneli, idea ich budowy jest taka sama (dwie pow³oki zewnêtrzne po³¹czone rdzeniem) i opiera siê na rozwi¹zaniach stosowanych w strukturach z tworzyw sztucznych. W artykule mowa bêdzie wy³¹cznie o drugiej grupie paneli sandwich.
Idea tego typu elementów (tj. warstwowych, przek³adkowych) wywodzi siê z
rozwi¹zañ stosowanych w lotnictwie [11] i zaczê³a siê (w gospodarce wojskowej),
w Europie, na pocz¹tku ubieg³ego stulecia od paneli typu honeycomb (patent pierwszego

1)

Wydzia³ Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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rdzenia typu honeycomb pochodzi z 1905 r., z Niemiec) [3]. Do dzi sandwiche tego
typu wykorzystywane s¹ w przemyle wojskowym, zarówno w lotnictwie [3], jak
i w marynarce wojennej [17].
Prze³omem, umo¿liwiaj¹cym produkcjê innowacyjnych elementów konstrukcyjnych na skalê przemys³ow¹, by³o wprowadzenie nowoczesnych technologii spawania,
tj. spawania laserowego i hybrydowego oraz stworzenie nowych komponentów, np.
elastomeru. Dziêki temu powsta³y m.in.: stalowe panele sandwich wytwarzane przez
Meyer Werft w Papenburgu [16] oraz panele SPS (czyli sandwich plate system) [14].
Ostatnie kilkanacie lat to ci¹g³y wzrost zainteresowania panelami sandwich, g³ównie ze strony orodków naukowo-badawczych oraz towarzystw klasyfikacyjnych,
maj¹cy swoje odzwierciedlenie w wielu projektach o skali miêdzynarodowej (np. projekty: BONDSHP, SANDCORE, SANDWICH), których tematyka badawcza skupia³a
siê g³ównie na problemach zwi¹zanych z samymi panelami, ze szczególnym uwzglêdnieniem tematyki konstrukcyjno-wytrzyma³ociowej [7, 12].
Obecnie samo stosowanie paneli wydaje siê byæ zagadnieniem opanowanym (np.:
wydane zosta³y tymczasowe przepisy dotycz¹ce remontów jednostek p³ywaj¹cych przy
wykorzystaniu technologii SPS [6] oraz projekt przepisów odnosz¹cy siê do stalowych, spawanych laserowo paneli sandwich [5]).
Jednak dalej najwiêcej problemów generuj¹ obszary zwi¹zane z technologicznoci¹
konstrukcji zawieraj¹cej w sobie panele sandwich w kontekcie jej dalszej przydatnoci
monta¿owej na etapie wytwarzania  tj. w warunkach produkcyjnych. Jednym z takich zagadnieñ jest problem ³¹czenia innowacyjnych elementów konstrukcyjnych.
W artykule skupiono siê g³ównie na jednym typie paneli (tj. I-core, rys. 1) z uwagi
na du¿¹ popularnoæ tych elementów [7, 16] oraz prowadzone przez autora badania
eksperymentalne z ich wykorzystaniem [12].

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PANELI SANDWICH
Budowê panelu sandwich przedstawiono na rysunku 1. Ka¿dy taki panel sk³ada siê
z dwóch p³yt zewnêtrznych i rdzenia. Ró¿nice konstrukcyjne miêdzy poszczególnymi
typami paneli wynikaj¹ z kszta³tów oraz rodzajów materia³ów u¿ytych na elementy
rdzenia i sposobu ich ³¹czenia z p³ytami wierzchnimi.
P³yty zewnêtrzne paneli, stosowanych na elementy konstrukcyjne, mog¹ byæ wykonane s¹ z ró¿nych gatunków stali (najczêciej ze stali zwyk³ej oraz podwy¿szonej
wytrzyma³oci, innych spawalnych gatunków stali  w tym stali o specjalnych w³asnociach, np. odpornych na korozjê), stopów aluminium, stopów tytanu [15, 16].
Panele sandwich, w zale¿noci od rodzaju rdzenia (rys. 1), podzielono na:
l Stalowe panele sandwich spawane laserowo. Podstawowe typy geometrii rdzeni
mog¹ byæ w nich wykonane z kszta³towników w formie: I (I-core), C, O, V, Z, L,
X. Najwiêkszym producentem paneli tego rodzaju oraz liderem w ich zastosowaniu
w Europie jest Meyer Werft [16].

33

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI
l

l

l

NR 5, 2010

Panele z rdzeniem pe³nym. Najbardziej rozpowszechnionymi obecnie strukturami
tego rodzaju s¹ panele SPS (Sandwich Plate System); rdzeñ tworzy w nich poliuretanowy kompozyt  elastomer. Badaniami, rozwojem oraz wdra¿aniem technologii
SPS zajmuje siê firma Intelligent Engineering (IE) [15].
Panele honeycomb. Posiadaj¹ rdzeñ o specyficznej strukturze plastra miodu. Najczêciej spotykane s¹ rdzenie o ogniwach w kszta³cie: szeciok¹tnym, czworok¹tnym, trójk¹tnym [14, 17].
Panele hybrydowe (mieszane). Powstaj¹ poprzez modyfikacje, polegaj¹c¹ na po³¹czeniu geometrii wy¿ej wymienionych rdzeni, np. stalowy panel typu I-core z wype³nieniem np.: betonowym lub z pianek syntetycznych.

Panele sandwich, jako elementy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, mog¹
byæ u¿yte przede wszystkim w rejonach nie posiadaj¹cych krzywizn, g³ównie budowli
z ga³êzi przemys³u typu Offshore. Dotyczy to zarówno budowy nowych, jak i remontów jednostek ju¿ eksploatowanych. Innowacyjny element konstrukcyjny mo¿e byæ
potencjalnie zastosowany:



Rys. 1. Budowa panelu sandwich oraz jego podstawowe rodzaje [12]
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w kad³ubie statku pe³nomorskiego, jako element: burt i den wewnêtrznych w rejonie wstawki cylindrycznej, pok³adów, grodzi, pokryw lukowych, cianek zewnêtrznych nadbudówek oraz klatek schodowych, szybów maszynowych i mostków kapitañskich (rys. 2) [12, 13],
w kad³ubie barki ródl¹dowej, jako niemal¿e wszystkie jego elementy poza ob³ami
i skrajnikami (rys. 2) [12, 13].
Panele sandwich mog¹ równie¿ znaleæ zastosowanie jako elementy:
innych konstrukcji oceanotechnicznych, w szczególnoci platform wiertniczych,
g³ównie jako pok³ady i ciany nadbudówek,
konstrukcji budowlanych, np. jako elementy wielopiêtrowych parkingów samochodowych oraz nawierzchni mostów.

Zastosowanie paneli sandwich w wymienionych konstrukcjach niesie szereg korzyci, z których najwa¿niejsze to:
l od strony konstrukcyjnej  zwiêkszona wytrzyma³oæ statyczna innowacyjnego
panelu w porównaniu z konwencjonaln¹ p³yt¹ usztywnion¹ (np. spawany laserowo
panel sandwich jest w stanie przenieæ ponad trzy krotnie wiêksze obci¹¿enie od
tradycyjnie usztywnionej p³yty stalowej, o tej samej masie oraz wymiarach [9]).

Rys. 2. Rejony zastosowania paneli sandwich w konstrukcji kad³uba: A  statku pe³nomorskiego, B  barki ródl¹dowej [12, 13]
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od strony technologicznej  eliminacja usztywnieñ zwyk³ych (wystêpuj¹cych najczêciej w postaci: p³askowników, kszta³towników ³ebkowych, k¹towników (rys. 3).

Oszacowano, ¿e zastosowanie pokazanego na rysunku 3 uproszczenia konstrukcji
(z wykorzystaniem paneli sandwich typu SPS) w rejonie przestrzeni ³adunkowej tankowca, o objêtoci 10 130 m3, pozwoli na wyeliminowanie kszta³townika ³ebkowego
w iloci ok. 9000 m oraz ok. 3700 detali konstrukcyjnych. Efektem powy¿szego bêdzie redukcja objêtoci spoin w tym rejonie konstrukcji o ok. 40% [4].

Rys. 3. Uproszczenie konstrukcji poprzez zastosowanie paneli sandwich: typu I-core
oraz SPS (na podst. [12])

£¥CZENIE INNOWACYJNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
U¿ycie innowacyjnych paneli, niesie ze sob¹ wiele problemów, pojawiaj¹cych siê
zarówno na etapie projektowania, wytwarzania, jaki i eksploatacji konstrukcji. Problemy na ka¿dym z w/w etapów maj¹ swój specyficzny charakter, który w fazie wytwarzania wielkogabarytowej konstrukcji stalowej mo¿e byæ natury: konstrukcyjnej, technologicznej oraz ekonomicznej. Za najbardziej znacz¹cy, od strony technologicznej,
uznano: prefabrykacjê oraz monta¿ wielkogabarytowych sekcji i bloków zawieraj¹cych innowacyjne elementy konstrukcyjne. Z zagadnieniem tym nieodzownie zwi¹za-

36

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

ny jest problem ³¹czenia ze sob¹ montowanych detali oraz podzespo³ów. Rodzaje po³¹czeñ wystêpuj¹cych w wielkogabarytowej konstrukcji stalowej, która posiada innowacyjne panele przedstawiono na rysunku 4, a ogóln¹ ich charakterystykê zamieszczono
w tabeli 1.
Ka¿de z po³¹czeñ (rys. 4) posiada inn¹ skalê trudnoci technologicznej i wystêpuje
na innych etapach budowy konstrukcji. Do po³¹czeñ: dwóch paneli miêdzy sob¹ oraz
panelu sandwich z konwencjonaln¹ p³yt¹ poszycia niezbêdne s¹, zazwyczaj, elementy


Rys. 4. Rodzaje po³¹czeñ wystêpuj¹cych w wielkogabarytowej konstrukcji stalowej
(na przyk³adzie kad³uba statku) zawieraj¹cej panele sandwich [12]
Tabela 1. Ogólna charakterystyka po³¹czeñ wystêpuj¹cych w wielkogabarytowej konstrukcji stalowej zawieraj¹cej panele sandwich [12]
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* Poziom spodziewanych odkszta³ceñ spawalniczych za³o¿ono na podstawie iloci oraz ró¿norodnoci geometrycznej elementów wchodz¹cych w sk³ad po³¹czenia.
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trzecie, tzw. ³¹czniki. Dodatkowo trzeci rodzaj po³¹czenia (rys. 4) wyró¿nia siê najwiêksz¹ ró¿norodnoci¹ geometryczn¹ elementów wchodz¹cych w jego sk³ad i dlatego odgrywa, w opinii autora, najwiêksz¹ rolê w dalszej przydatnoci monta¿owej (poprzez przydatnoæ monta¿ow¹ rozumie siê zdolnoæ konstrukcji, b¹d jej fragmentu,
do po³¹czenia z inn¹ konstrukcj¹, b¹d jej fragmentem, najlepiej bez dodatkowych zabiegów korekcyjnych [12]). Elementy wchodz¹ce w sk³ad po³¹czenia 3 (rys. 4) tworz¹
tzw. wêze³ hybrydowy (zdefiniowany w [12] jako: szczególny fragment wielkogabarytowej konstrukcji stalowej, w którym ³¹cz¹ siê dwie odmienne pod wzglêdem konstrukcyjno-technologicznym czêci tej konstrukcji).
Ze wzglêdu na geometriê innowacyjnych elementów konstrukcyjnych  cienkocienna p³yta dwuposzyciowa  ³¹czenie ich jest bardziej problematyczne, ni¿ elementów konwencjonalnych. Zale¿nie od ró¿nych rozwi¹zañ konstrukcyjnych mog¹cych
wyst¹piæ w wielkogabarytowej konstrukcji, pojawiæ siê mo¿e wiele odmiennych wariantów po³¹czeñ. Kluczow¹ rolê odgrywa tutaj kszta³t elementu scalaj¹cego (³¹cznika),
którego wybór jest zagadnieniem kompleksowym i trudnym. Potrzebuje bowiem spojrzenia na problem z wielu punktów widzenia (m.in. konstrukcyjno-wytrzyma³ociowego, technologicznego, ekonomicznego), tak aby maksymalnie zwiêkszyæ obiektywnoæ wyboru. Kszta³t ³¹cznika w znacznej mierze decyduje m.in. o iloci i jakoci postaci odkszta³ceñ spawalniczych, które pojawi¹ siê w po³¹czeniach, zawieraj¹cych panele sandwich. Dlatego próba kompleksowego spojrzenia wymaga sformu³owania zbioru
trafnych kryteriów oceny. Poniewa¿ przedstawienie zbioru kryteriów oraz metody
wyboru mog³oby byæ przedmiotem co najmniej odrêbnego artyku³u, postanowiono
ograniczyæ siê tylko do przedstawienia propozycji kilku kszta³tów ³¹czników.
Dla po³¹czenia panel sandwich  konwencjonalna p³yta poszycia (tj. wêz³a hybrydowego) propozycjê wybranych ³¹czników zestawiono na rysunku 5. £¹czniki te szczegó³owo analizowano w rozprawie [12], a dla wariantu widocznego na rysunku 5.E
opracowano metodê prognozowania odkszta³ceñ spawalniczych opart¹ na badaniach
eksperymentalnych.
Po³¹czenia panel-panel, w zale¿noci od kszta³tu elementu scalaj¹cego, sklasyfikowano nastêpuj¹co:
1. Po³¹czenia I-go typu  wykonywane za porednictwem ³¹cznika w formie jednego
z rodzajów rdzenia panelu (np. rys. 6.B, C).
2. Po³¹czenia II-go typu  wykonywane za porednictwem ³¹cznika w formie standardowych profili walcowanych.
3. Po³¹czenia III-go typu  wykonywane za porednictwem ³¹cznika o specyficznym,
niestandardowym kszta³cie (np. rys. 6.A).
4. Po³¹czenia IV typu  wykonywane za porednictwem ³¹cznika stanowi¹cego jednoczenie zakoñczenie panelu, przybieraj¹cego, w przypadku paneli I-core, formê jednego z rodzajów rdzenia (np. rys. 6.C).
Znajduj¹ce siê na brzegach budowanych konstrukcji krawêdzie paneli sandwich
powinny byæ os³oniête. W przeciwnym wypadku stanowiæ bêd¹ potencjalne ród³o
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Rys. 5. Propozycje kszta³tów ³¹czników w wêle hybrydowym (na podstawie [12])

powstawania korozji. Ponadto zakoñczenia paneli stanowi¹ lokalne wzmocnienie konstrukcji oraz poprawiaj¹ estetykê wyrobu. Mog¹ równie¿ pe³niæ rolê ³¹czników (rys. 6.C).
Bardzo istotnym zagadnieniem dotycz¹cym technologii wykonywania po³¹czeñ innowacyjnych elementów konstrukcyjnych jest zastosowanie w³aciwej metody ³¹czenia.


Rys. 6. £¹czniki proponowane przez Meyer Werft dla po³¹czeñ poprzecznych paneli I-core:
A) o niestandardowym kszta³cie, B), C) w kszta³cie rdzenia panelu (na podst. [10])
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Wród metod, które mog¹ znaleæ zastosowanie w analizowanym zagadnieniu,
wyró¿niono trzy grupy [2]:
1. Mechaniczne  za pomoc¹ np.: skrêcania (wkrêtami, rubami), nitowania.
2. Chemiczne  za pomoc¹ klejenia.
3. Termiczne  za pomoc¹:
l spawania (zarówno metodami konwencjonalnymi, jaki i innowacyjnymi),
l zgrzewania (g³ownie metodami innowacyjnymi np.: przy pomocy zgrzewania
tarciowego).
Zdecydowanie najbardziej atrakcyjn¹, w odniesieniu do wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, jest grupa trzecia. Dotyczy to zw³aszcza konwencjonalnych odmian spawania ³ukowego, jako najlepiej opanowanych, a tym samym najpowszechniej
stosowanych metod ³¹czenia wspomnianych konstrukcji (nie wymagaj¹cych dodatkowych nak³adów finansowych, które trzeba by ponieæ wdra¿aj¹c np. któr¹ z innowacyjnych metod spawania).
Dwie pierwsze grupy nale¿¹ do zdecydowanie mniej interesuj¹cych. Po³¹czenia
mechaniczne maj¹ ograniczony zakres zastosowañ (w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych, nie bior¹c pod uwagê detali wchodz¹cych w sk³ad wyposa¿enia) ze
wzglêdu na gorsz¹ szczelnoæ po³¹czeñ i zdecydowanie wiêksz¹ pracoch³onnoæ prac
w porównaniu np. ze spawaniem. Po³¹czenia klejone posiadaj¹ równie¿ wady, które
dyskwalifikuj¹ je na obecnym poziomie technologicznego stanu techniki, tzn.: brak
odpornoci na dzia³anie wysokiej temperatury np. w trakcie po¿aru [7], koniecznoæ
przestrzegania ostrego re¿imu przeprowadzania prac, z uwagi na mo¿liwoæ dostania
siê zanieczyszczeñ (brudu, kurzu) do po³¹czenia, co uniemo¿liwia klejenie na otwartych przestrzeniach (np. na pochylni, czy w doku  maj¹cych istotne znaczenie dla
ga³êzi przemys³u typu offshore).
Prace prowadzone nad po³¹czeniami klejonymi paneli sandwich, np. [1], dotycz¹
jedynie aspektów wytrzyma³ociowych samego po³¹czenia, z pominiêciem, na chwilê
obecn¹, zagadnieñ technologicznych.
Przyk³ady po³¹czeñ paneli tylu I-core wykonanych wymienianymi wy¿ej metodami
przestawiono na rysunku 7.
Istot¹ problemu ³¹czenia, w aspekcie technologicznym, jest analiza odkszta³ceñ
spawalniczych powsta³ych w miejscach styku ³¹czonych ze sob¹ elementów oraz w obszarach do nich przyleg³ych. Szczególnie istotna wydaje siê byæ postaæ deformacyjna
powsta³a na powierzchni innowacyjnych elementów konstrukcji z uwagi na ogromne
trudnoci zwi¹zane z ewentualnymi pracami naprawczymi  g³ównie prostowaniem 
tych elementów (bardzo cienkie blachy paneli sandwich w stosunku do pozosta³ych
elementów konstrukcji). Z naukowego oraz praktycznego punktu widzenia wa¿nym
zagadnieniem, jest opracowanie metody prognozowania odkszta³ceñ spawalniczych,
co pozwoli na dok³adne okrelenie tzw. przydatnoci monta¿owej dla danego rodzaju
po³¹czenia. W konsekwencji umo¿liwi to sterowanie technologicznoci¹ wielkogabarytowej konstrukcji na etapie jej wytwarzania.
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Rys. 7. Rodzaje po³¹czeñ (metod ³¹czenia) innowacyjnych elementów konstrukcyjnych,
na przyk³adzie paneli typu I-core (na podst.: [1, 8])

Wybrane postacie od kszta³ceñ spawalniczych wystêpuj¹cych w po³¹czeniach zawieraj¹cych panele sandwich przedstawiono w tabeli 2 oraz zobrazowano na rysunku 8.
Oprócz wymienionych postaci odkszta³ceñ w ka¿dym rodzaju po³¹czenia wyst¹pi¹
(nie widoczne na rysunku 8):
l deformacje wzd³u¿ne (strza³ki ugiêcia): poszycia panelu, ³¹cznika, usztywnienia ramowego, przy spoinie czo³owej;
l deformacje poprzeczne (strza³ki ugiêcia) ca³ego po³¹czenia.
Tabela 2. Wybrane postacie odkszta³ceñ spawalniczych wystêpuj¹cych w po³¹czeniach zawieraj¹cych panele sandwich, przedstawione na rysunku 8 (na podst. [12])
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* Numer przy symbolu odpowiada numerowi spoiny (rys. 8).
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Rys. 8. Wybrane postacie odkszta³ceñ spawalniczych wyró¿nionych w po³¹czeniach
panelu sandwich z : A) usztywnieniem ramowym, B) panelem sandwich C) p³yt¹ konwencjonaln¹ (na podst. [12])

WNIOSKI
Zastosowanie innowacyjnych elementów konstrukcyjnych, zwanych powszechnie panelami sandwich, stwarza nowe mo¿liwoci w budowie wielkogabarytowych
konstrukcji stalowych. Zmniejszenie iloci prac monta¿owych i naprawczych nowo
budowanych konstrukcji zawieraj¹cych nowoczesne struktury, mo¿e przynieæ wymierne korzyci ekonomiczne i stanowi atrakcyjn¹ alternatywê dla konwencjonalnych
metod budowy.
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Jednak pojawienie siê nowych elementów niesie ze sob¹ szereg problemów, zw³aszcza
natury technologicznej. Za najbardziej istotny z nich, tj. warunkuj¹cy mo¿liwoci aplikacyjne innowacyjnych paneli w danej konstrukcji, uznano problem ³¹czenia, którego
istot¹ jest opanowanie odkszta³ceñ spawalniczych.
Dlatego dla pe³nego wykorzystania paneli sandwich w procesie wytwarzania z³o¿onych konstrukcji konieczne jest prowadzenie prac badawczo-wdro¿eniowych.
Przytaczane w artykule badania eksperymentalne realizowano w ramach projektu
promotorskiego na Wydziale Techniki Morskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytety
Technologicznego w Szczecinie w latach 20072009. Wyniki tych badañ bêd¹ przedmiotem kolejnych publikacjach w czasopismach krajowych i zagranicznych.
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SANDWICH PANELS IN LARGE-SIZE STEEL STRUCTURES  CHARACTERISTIC
OF JOINING PROBLEM
Abstract
The underlying article presents fundamental types of innovative structural elements, called
sandwich panels. It reveals possibilities of using panels in large-size steel sections. The
hybrid construction, which emerges as a result of joining conventional structure with innovative, creates the necessity of solving several problems, especially of technological nature.
The most important problems in this field are joining panel to panel and panel with conventional construction. The article performed a characteristic of joining problem in technological
point of view.
Keywords: innovative constructional element, sandwich panel, hybrid node, welding distortions
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Micha³ Charlak1), Marek A. Jakubowski2)

ANALIZA KONCEPCJI ZBIORÓW PRZYBLI¯ONYCH
Streszczenie. Artyku³ zawiera analizê opisu podstaw matematycznych teorii zbiorów rozmytych opracowanych przez Z. Pawlaka. Praca zawiera znany w literaturze dowód Z. Pawlaka,
stwierdzaj¹cy, ¿e idea zbiorów przybli¿onych nie mo¿e byæ zredukowana do idei zbiorów
rozmytych poprzez wprowadzenie przybli¿onej funkcji przynale¿noci. Istniej¹ wiêc zagadnienia, które s¹ mo¿liwe do rozwi¹zanie z zastosowaniem zbiorów przybli¿onych a nie znajduj¹ rozwi¹zania w zbiorach rozmytych. Na podstawie analizy i interpretacji przyk³adów okrelone zosta³y przyczyny trudnoci z zastosowaniem teorii zbiorów przybli¿onych.

WSTÊP
Koncepcja zbiorów przybli¿onych zosta³a przedstawiona przez Zdzis³awa Pawlaka
w 1982 roku, a niektóre w³aciwoci i zastosowania tej koncepcji by³y analizowane w
wielu póniejszych pracach (np. Or³owska i Pawlak 1984; Materska M. 1994; Pedrycz
W. 1998 i innych). Teoria zbiorów przybli¿onych przedstawiona przez Z. Pawlaka nie
jest jednak znana i rozpowszechniona w zastosowaniach praktycznych tak jak teoria
zbiorów rozmytych. Przyczyn¹ tego stanu mog¹ byæ liczne niecis³oci w interpretacji
koncepcji zbiorów przybli¿onych. Dok³adna analiza wczesnych koncepcji teorii Z. Pawlaka sk³ania nas do postawienia tezy, ¿e niektóre sformu³owania i niecis³oci zapisu
matematycznego mog¹ byæ przyczyn¹ b³êdnej interpretacji teorii i problemów w zastosowaniach praktycznych.
W artykule zostanie przedstawiona analiza i w³asna interpretacja koncepcji zbiorów
przybli¿onych i logiki rozmytej Z. Pawlaka. Zostan¹ przedstawione ró¿nice miêdzy
tymi teoriami oraz analiza przyk³adów zastosowania.

ZBIORY PRZYBLI¯ONE
W tej czêci przedstawiono autorsk¹ interpretacjê koncepcji teorii zbiorów przybli¿onych przedstawionej przez prof. Z. Pawlaka w 1984 r. w publikacji Rough sets and
fuzzy sets [7] z korekt¹ niecis³oci zapisu matematycznego.
1)
2)

Micha³ Charlak  Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
Marek A. Jakubowski  Katedra Metod i Technik Nauczania, Politechnika Lubelska.
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Niech U bêdzie zbiorem zwanym uniwersum oraz niech R bêdzie równowa¿n¹
zale¿noci¹ U, zwan¹ nierozró¿nialn¹ relacj¹ (indiscernibility relation). Odpowiedniki
klas relacji R zwane s¹ elementarnymi zbiorami w A (pusty zbiór jest tak¿e elementarnym). Ka¿da alternatywa zbiorów elementarnych jest zbiorem z³o¿onym w A. Rodzina
wszystkich zbiorów z³o¿onych jest oznaczona jako Com(A). Para A = (U, R) nazywana jest przestrzeni¹ aproksymacji.
Niech X Í U bêdzie podzbiorem U. Definiujemy dolne i górne przybli¿enie X w A,
zapisuj¹c $ (X) i $ (X) jak poni¿ej:

$ (X) = { x Î U: [x]R Ì X}
$ (X) = { x Î U: [x]R Ç X ¹ 0}
gdzie [x]R oznacza równowartoæ klas relacji R zawieraj¹cej element x.
FrA(X) = $ (X)  $ (X) oznacza granicê X w A.
W ten sposób mo¿emy okreliæ dwie funkcje przynale¿noci
siln¹ i s³ab¹ przynale¿noci¹:
x

A

X je¿eli x Î $ (X),

x

A

X je¿eli x Î $ (X).

A,

A

Jeli x
A X mo¿emy powiedzieæ, ¿e x pewnie nale¿y do X w A oraz jeli x
znaczy, ¿e x prawdopodobnie nale¿y do X w A.

zwane

AX

$ (X) jest maksymalnym A-rozró¿nialnym zbiorem zawartym w X oraz $ (X) jest
minimalnym A-rozró¿nialnym zbiorem zawieraj¹cym X. Inaczej mówi¹c, $ (X) jest
podzbiorem wszystkich zbiorów z t¹ sam¹ siln¹ przynale¿noci¹, natomiast $ (X) jest
sum¹ wszystkich zbiorów z tak¹ sam¹ s³ab¹ przynale¿noci¹ (rys. 1).

Rys. 1. Ilustracja zbioru przybli¿onego [5]
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Mo¿na ³atwo sprawdziæ, ¿e przestrzeñ aproksymacji A = (U, R) determinuje niepowtarzaln¹ przestrzeñ topologiczn¹ TA = (U Com(A)) a Com(A) jest rodzin¹ wszystkich
otwartych zbiorów w TA. Rodzina wszystkich elementarnych zbiorów w TA jest podstaw¹ dla TA. Z definicji dolnej i górnej aproksymacji w A wynika, ¿e Com(A) jest
równoczenie zbiorem wszystkich otwartych i domkniêtych zbiorów w TA oraz $ (X)

i $ (X) s¹ wnêtrzem i domkniêciem zbioru X w przestrzeni topologicznej TA. $ (X) i

$ (X) maj¹ nastêpuj¹ce w³aciwoci:
1) $ (X) Í X Í $ (X)
2) $ (U) = $ (U) = U
3) $ (0) = $ (0) = 0
4) $ (X È Y) = $ (X) È $ (Y)
5) $ (X È Y) Ê $ (X) È $ (Y)
6) $ (X Ç Y) Í $ (X) Ç $ (Y)
7) $ (X Ç Y) = $ (X) Ç $ (Y)

by³o A(U) = A(U) = U
by³o A(0) = A(0) = 0
by³o
by³o
by³o

$ (X È Y) = $ (X) È A(Y)
$ (X È Y) Ê A (X) È A (Y)
$ (X Ç Y) Í A X Ç A Y

8) $ (X) =  $ (X)
9) $ (X) =  $ (X)
10) $ $ X = $ $ X = $ X

by³o A A X = $ $ X = $ X

11) $ $ X = $ $ X = $ X
Klasyfikacja zbiorów przybli¿onych

Niech A = (U, R), R bêdzie nierozró¿nialn¹ relacj¹ w A i X Í U bêdzie
R-nierozró¿nialne (zbiór przybli¿ony w przestrzeni aproksymacji A). Mo¿na nastêpuj¹co sklasyfikowaæ zbiory przybli¿one:
 zbiór X jest przybli¿enie R-rozró¿nialny w A, je¿eli 5 X ¹ 0 i 5 X ¹ U;
 zbiór X jest zewnêtrznie R-nierozró¿nialny w A, je¿eli 5 X ¹ 0 i 5 X = U;
 zbiór X jest wewnêtrznie R-nierozró¿nialny w A, je¿eli 5 X = 0 i 5 X ¹ U;
 zbiór X jest ca³kowicie R-nierozró¿nialny w A, je¿eli 5 X = 0 i 5 X = U;
Powy¿sza klasyfikacja opisuje w jaki sposób zbiór obiektów X mo¿e zostaæ rozró¿niony w znaczeniu nierozró¿nialnej relacji R.
Dok³adnoæ, zale¿noæ i wp³yw

Jeli X jest dowolnym zbiorem obiektów danej przestrzeni aproksymacji A = (U, R),
X Í U, to najwiêkszy dok³adny podzbiór R nazywa siê wnêtrzem X i oznaczany jest
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symbolem 5 . Zbiór X jest dok³adny wtedy i tylko wtedy, gdy jest równy swemu
wnêtrzu. Wnêtrze danego zbioru mo¿na traktowaæ jako przybli¿ony opis: stosunek
liczebnoci wnêtrza do liczebnoci ca³ego zbioru nazywany jest dok³adnoci¹ tego przybli¿enia i oznaczany symbolem g(X):

FDUG 5 ;
FDUG ;

;

Liczbê a R (X) nazywamy R-dok³adnoci¹ (lub dok³adnoci¹ w zale¿noci od R)
zbioru X w A:

FDUG 5 ;
FDUG 5 ;

D5 ;

Szorstkoci¹ (b¹d chropowatoci¹) zbioru X w A nazywamy dope³nienie
R-dok³adnoci do 1:
r R (X) = 1  a R (X)
Oczywicie 0 £ a R (X), r R (X) £ 1.

Zbiór X jest wyranie R-rozró¿nialny je¿eli 5 X = 5 X, w innym przypadku np.
je¿eli 5 X ¹ 5 X , to zbiór X jest R-nierozró¿nialny, b¹d przybli¿ony w zale¿noci od R.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e g(X) = 1 wtedy i tylko wtedy, gdy X jest zbiorem dok³adnym. Jeli C = (R1, R2, R3, , Rn) jest kategoryzacj¹ uniwersum na zbiory niepuste i roz³¹czne R, to liczba

&

¦ FDUG 5 ;
L

FDUG ;

jest dok³adnoci¹ (lub stopniem dok³adnoci) tej klasyfikacji w przestrzeni aproksymacji (U, R). Podobnie jak poprzednio, klasyfikacja C jest dok³adna (tzn. wszystkie klasy
R s¹ zbiorami dok³adnymi), wtedy i tylko wtedy, gdy g(C) = 1.
Pojêcie dok³adnoci kategoryzacji jest oczywicie zrelatywizowane do rozwa¿anego przestrzeni aproksymacji. Obserwacja ta umo¿liwia wprowadzenie pojêcia zale¿noci miêdzy zbiorami atrybutów.
Niech A = (U, R) bêdzie przestrzeni¹ aproksymacji, a P i Q nierozró¿nialn¹ relacj¹
w przestrzeni aproksymacji. Liczba:
, gdzie
bêdzie nazywana dok³adnoci¹ klasyfikacji Q* w odniesieniu do P (P-dok³adnoæ klasyfikacji Q*). Oczywicie 0 £ gP (Q*) £ 1 dla ka¿dego P i Q. Mówimy, ¿e Q zale¿y
w stopniu k od P w przestrzeni aproksymacji A:
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, je¿eli k = gP (Q*)
Jeli
P®Q.

, to Q ca³kowicie zale¿y od P (lub po prostu zale¿y), mo¿na to te¿ zapisaæ

Jeli 0 < k < 1 oraz
Jeli

, to Q czêciowo zale¿y od P.

, to Q jest ca³kowicie niezale¿ne od P.

Niech A i B bêd¹ dwoma zbiorami atrybutów okrelonych na tym samym uniwersum U, a C(A) i C(B)  odpowiednimi kategoryzacjami. Wtedy dok³adnoæ klasyfikacji
C(B) w przestrzeni aproksymacji (U, R) nazywa siê zale¿noci¹ (albo stopniem zale¿noci) zbioru atrybutów B od zbioru atrybutów A i oznacza symbolem g(A®B).
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e tak zdefiniowana zale¿noæ jest niesymetryczna:
mo¿e siê zdarzyæ, ¿e B bêdzie zale¿a³o w niskim stopniu od A, ale A bêdzie w pe³ni
(tj. w stopniu 1) zale¿a³o od B. Warto te¿ podkreliæ, ¿e g(A®B) = g(B®A) = 1 wtedy
i tylko wtedy, gdy C(A) = C(B)  tzn. wtedy, gdy oba zbiory atrybutów okrelaj¹ tê
sam¹ kategoryzacjê obiektów.
Ze wzglêdów interpretacyjnych, omówionych poni¿ej, liczbê g(B®A) nazwano
wp³ywem (lub stopniem wp³ywu) A na B i oznaczono symbolem w(A®B):
w (A®B)

g(B®A)

Wskaniki zale¿noci i wp³ywu definiuje siê wy³¹cznie za pomoc¹ kategoryzacji [6].
Dla wartoci tych wskaników nie jest istotne, jakie s¹ atrybuty nale¿¹ce do zbiorów A
i B, a jedynie to, jakie s¹ kategoryzacje odpowiadaj¹ce tym zbiorom. Wynika st¹d, ¿e
dla dowolnych kategoryzacji C i D tego samego uniwersum U mo¿na w analogiczny
sposób zdefiniowaæ zale¿noæ g(D®C) i wp³yw w(C®D).
Analiza przyk³adu

Poni¿ej przedstawiamy w³asn¹ interpretacjê przyk³adu pochodz¹cego z artyku³u
Z. Pawlaka [5] zawieraj¹cego niekonsekwencje zapisu matematycznego.
Niech U = {x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10} oraz niech R bêdzie nierozró¿nialn¹ relacj¹ z nastêpuj¹cymi ekwiwalentnymi klasami:
E1 = {x0, x1}, E2 = {x2, x6, x9}, E3 = {x3, x5}, E4 = {x4, x8}, E5 = {x7, x10}.
Zbiory:

X1 = {x0, x1, x4, x8},
Y1 = {x3, x5, x7, x8},
Z1 = {x2, x3, x5, x6, x9}

s¹ przyk³adami R-rozró¿nialnych zbiorów.
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X2 = {x0, x3, x4, x5, x8, x10},
Y2 = {x1, x7, x8, x10},
Z2 = {x2, x3, x4, x8}

s¹ przyk³adami przybli¿onych R-rozró¿nialnych zbiorów. Analogiczne przybli¿enia granic i dok³adnoci wynosz¹:
5 X2 = E3 È E4 = {x3, x4, x5, x8},

5 X2 = E1 È E3 È E4 È E5 = {x0, x1, x3, x4, x5, x7, x8, x10},
B nR (X2) = E1 = {x0, x1},
a R (X2) = 4/8 = 1/2
5 Y2 = E5 = {x7, x10},

5 Y2 = E1 È E4 È E5 = {x0, x1, x4, x7, x8, x10},
B nR (Y2) = E4 È E5 = {x4, x7, x8, x10},
a R (Y2) = 2/6 = 1/3,
5 Z2 = E4 = {x4, x8},

5 Z2 = E2 È E3 È E4 = {x2, x3, x4, x5, x6, x8, x9},
Zbiory:

B nR (Z2) = E2 È E3 = {x2, x3, x5, x6, x9},
a R (Z2) = 2/7.
X3 = {x0, x1, x2, x3, x4, x7},
Y3 = {x1, x2, x3, x6, x8, x9, x10},
Z3 = {x0, x2, x3, x4, x8, x10}

s¹ przyk³adami zewnêtrznie R-nierozró¿nialnych zbiorów. Odpowiednie przybli¿enia
granic i dok³adnoci s¹ równe:
5 X3 = E1 = {x0, x1},

5 X3 = U,

B nR (X3) = E2 È E3 È E4 È E5 = {x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10},
a R (X3) = 2/10 = 1/5
5 Y3 = E2 = {x2, x6, x9},

5 Y3 = U,

B nR (Y3) = E1 È E3 È E4 È E5 = {x0, x1, x3, x4, x5, x7, x8, x10},
a R (Y3) = 3/10,
5 Z3 = E4 = {x4, x8},

5 Z3 = U,

B nR (Z3) = E1 È E2 È E3 È E5 = {x0, x1, x2, x3, x5, x6, x7, x9, x10},
a R (Z3) = 2/10 = 1/5.
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Zbiory:
X4 = {x0, x2, x3},
Y4 = {x1, x2, x4, x7},
Z4 = {x2, x3, x4}
s¹ przyk³adami wewnêtrznie R-nierozró¿nialnych zbiorów.
Poni¿ej przedstawiono górne aproksymacje tych zbiorów:

5 X4 = E1 È E2 È E3 = {x0, x1, x2, x3, x5, x6, x9},
5 Y4 = E1 È E2 È E4 È E5 = {x0, x1, x2, x4, x6, x7, x8, x9, x10},
5 Z4 = E2 È E3 È E4 = {x2, x3, x4, x5, x6, x8, x9},
Oczywicie dolne przybli¿enie tych zbiorów jest zbiorem pustym i dok³adnoæ jest
równa zero. Poni¿ej przedstawiono przyk³ady zbiorów ca³kowicie R-nierozró¿nialnych:
X5 = {x0, x2, x3, x4, x7},
Y5 = {x1, x5, x6, x8, x10},
Z5 = {x0, x2, x5, x8}
Wnioski z analizy przyk³adu

Z braku miejsca nie przytaczamy w ca³oci orygina³u tylko przyk³adowe rozbie¿noci.
W oryginale jest: 5 X2 = E1 È E3 È E4 = {x0, x1, x3, x4, x5, x7, x8, x10}, natomiast w
wyniku naszej analizy otrzymujemy 5 X2 = E1 È E3 È E4 È E5 = {x0, x1, x3, x4, x5, x7,
x8, x10}.
W oryginale jest: B nR (Y2) = E1 È E4 = {x4, x7, x8, x10}, natomiast w wyniku naszej
analizy otrzymujemy B nR (Y2) = E4 È E5 = {x4, x7, x8, x10}.
W oryginale jest: 5 Y4 = E1 È E2 È E4 È E7 = {x0, x1, x2, x4, x6, x7, x8, x9, x10},
natomiast w wyniku naszej analizy otrzymujemy 5 Y4 = E1 È E2 È E4 È E5 = {x0, x1,
x2, x4, x6, x7, x8, x9, x10}.

ZBIORY ROZMYTE
W tej czêci przedstawiono definicjê zbiorów rozmytych wprowadzon¹ przez
Zadeha w 1965 r. [3] na podstawie artyku³u Z. Pawlaka [7]. W zwi¹zku z rozbie¿nociami opisu matematycznego teorii zbiorów rozmytych wystêpuj¹cych w dostêpnej
literaturze autorzy przedstawiaj¹ poni¿ej w³asn¹ interpretacjê pozbawion¹ niecis³oci
matematycznych.

51

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

Niech U bêdzie zbiorem zwanym uniwersum. Zbiór rozmyty X w U jest funkcj¹
przynale¿noci mX (x), której ka¿dy element x Î U nale¿y do liczb ca³kowitych z przedzia³u <0, 1> i mX (x) okrela stopieñ przynale¿noci x do zbioru X.
Alternatywa i koniunkcja zbiorów rozmytych X i Y s¹ zdefiniowane nastêpuj¹co:
m XÈ Y (x) = Max (mX (x), mY (x))
m XÇ Y (x) = Min (mX (x), mY (x))
dla ka¿dego x Î U.
Dope³nienie  X zbioru rozmytego X jest zdefiniowane funkcj¹ przynale¿noci
m  X (x)= 1  m X (x) dla ka¿dego x Î U.

PRZYBLI¯ONA FUNKCJA PRZYNALE¯NOCI
Powstaje pytanie  kiedy mo¿emy zamieniæ koncepcjê aproksymacji przez funkcjê
przynale¿noci podobn¹ do tej zaproponowanej przez Zadeha? [3].
Niech X Í U. Funkcjê przynale¿noci definiujemy nastêpuj¹co:
 1

mX (x)=

1/2

je¿eli x Î $ (X)
je¿eli x Î FrA (X)

0

je¿eli x Î  $ (X)

gdzie X oznacza U  X.
Do tak okrelonej funkcji przynale¿noci nie mo¿na zastosowaæ alternatywy
i koniunkcji zbiorów przedstawionej uprzednio, poniewa¿:
m XÈ Y (x) ¹ Max (mX (x), mY (x))

(a)

m XÇ Y (x) ¹ Min (mX (x), mY (x))

(b)

Ad. a) m XÈ Y (x) = 1 º Max (mX (x), mY (x)) = 1 º mX (x) = 1 lub mY (x) = 1 º

(1)

º x Î $ (X) lub x Î $ (Y) º x Î $ (X) È $ (Y)
Z definicji funkcji przynale¿noci dla alternatywy zbiorów otrzymujemy:
m XÈ Y (x) = 1 º x Î $ (X È Y)

(2)

Z w³aciwoci wewnêtrznej operacji otrzymujemy

$ (X È Y) Ê $ (X) È $ (Y)

(3)

W ten sposób x Î W = $ (X È Y)  ( $ (X) È $ (Y)), m XÈ Y (x) ¹ 1 z uwzglêdnieniem
(1) i m XÈ Y (x) = 1 zgodnie z (2) (sprzecznoæ).
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Ad. b) m XÇ Y (x) = 0 º Min (mX (x), mY (x)) = 0 º mX (x) = 0 lub mY (x) = 0 º

(4)

º x Î  $ (X) lub x Î  $ (Y) º x Î  $ (X) È  $ (Y) º x Î  ( $ (X) Ç $ (Y))
Z definicji funkcji przynale¿noci koniunkcji zbiorów mamy:
m XÇ Y (x) = 0 º x Î  $ (X Ç Y)

(5)

Z w³asnoci domkniêcia dzia³ania mamy:

$ (X Ç Y) Í $ (X) Ç $ (Y)

(6)

 ( $ (X) Ç $ (Y)) Í  $ (X Ç Y)

(7)

i w rezultacie otrzymujemy:

W ten sposób x Î W =  $ (X Ç Y)  ( ( $ (X) Ç $ (Y))); m XÇ Y (x) ¹ 0 zgodnie
z (4) i m X Ç Y (x) = 0 zgodnie z (5) (sprzecznoæ).
Oznacza to, ¿e funkcja przynale¿noci przedstawiona w tym punkcie nie mo¿e byæ
rozci¹gniêta na alternatywê i koniunkcjê zbiorów.

UZUPE£NIENIE ZBIORÓW
Funkcja przynale¿noci dla uzupe³nienia zbiorów jest taka sama dla zbiorów rozmytych i przybli¿onych:
a) m X (x) = 1 º x Î $ ( X) º x Î  $ (X) º m X (x) = 0 º 1  m X (x) = 1
b) m X (x) = 0 º x Î  $ ( X) º x Î $ (X) º m X (x) = 1 º 1  m X (x) = 0
c) m X (x) = 1/2 = x Î $ ( X)  $ ( X) º x Î $ ( X) Ç ( $ ( X)) º
º x Î $ ( X) Ç $ (X) º x Î $ (X) Ç ( $ (X)) º x Î $ (X)  $ (X) º
º m X (x) = 1/2 = 1  m X (x) = 1/2

PODUMOWANIE I WNIOSKI
Teoria zbiorów przybli¿onych nie mo¿e zostaæ zredukowana do teorii zbiorów rozmytych przez wprowadzenie funkcji przynale¿noci wyra¿aj¹cej stopieñ przynale¿noci. Udowodnienie tej tezy wymaga jednak konsekwentnego stosowania jednolitej notacji matematycznej. Autorzy artyku³u napotkali liczne przyk³ady niecis³oci wystêpuj¹cych w literaturze tematu, szczególnie we wczesnej fazie rozwoju koncepcji zbiorów
przybli¿onych. Oprócz tego teoria zbiorów przybli¿onych jest szersza ni¿ koncepcja
logiki rozmytej. Mo¿na j¹ zredukowaæ do zbiorów rozmytych, jeli zamiast:
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$ (X È Y) Ê $ (X) È $ (Y) i $ (X Ç Y) Í $ (X) Ç $ (Y)
obowi¹zuje $ (X È Y) = $ (X) È $ (Y) i $ (X Ç Y) = $ (X) Ç $ (Y),
co oczywicie w ogólnym przepadku nie jest prawd¹.
Faktem jest, ¿e teoria zbiorów przybli¿onych prof. Z Pawlaka nie jest tak znana
i rozpowszechniona jak pokrewna teoria zbiorów rozmytych. Analiza autorów przeprowadzona z myl¹ odnalezienia przyczyn tego stanu sk³ania do wniosku, ¿e we wczeniejszych pracach, a nawet aktualnej literaturze, wystêpuje:
1. rozbie¿noæ w nazewnictwie, np. prof. M. Materska nazywa zbiory przybli¿one
zbiorami zgrzebnymi;
2. rozbie¿noæ oznaczania,
np.

lub

lub

;

3. rozbie¿noæ pojêæ, np. A = (U, R), X Í U lub A = (U, Ind) lub (X, A), Y Í X, gdzie X = U.
Wymienione niecis³oci powoduj¹ du¿e trudnoci z zastosowaniem i rozpowszechnianiu wspomnianych teorii w informatyce oraz komputerowym wspomaganiu w technice i nauczaniu. Mo¿na sformu³owaæ hipotezê badawcz¹, ¿e te trudnoci stanowi¹
zasadnicz¹ przeszkodê tak¿e w innych obszarach zastosowañ.
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ANALYSIS OF ROUGH SETS CONCEPTS
Summary
We describe our interpretation of rough sets mathematical foundations theory on basis
Z. Pawlak works. We cite famous Z. Pawlak outcome, that the idea of rough set cannot be
reduced to the idea of fuzzy set by introducing membership function expressing the grade of
membership. There are some problems which could be solved only in rough sets but not in
fuzzy sets. Finally we describe the problem with application rough sets theory based on
Z. Pawlak works.
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PODSTAWY TEORETYCZNE I DOWIADCZALNE
MODELOWANIA OPERACJI OBRÓBKI CIEPLNO-MECHANICZNEJ
WA£ÓW O MA£EJ SZTYWNOCI
Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe za³o¿enia, umo¿liwiaj¹ce modelowanie operacji obróbki cieplno-mechanicznej wa³ów o ma³ej sztywnoci. Pokazano schematy
realizacji metod obróbki cieplno-mechanicznej, wyniki badañ odkszta³ceñ i naprê¿eñ przy
obci¹¿eniu osiowym, charakterystyki temperatury nagrzewania i ch³odzenia, odkszta³ceñ i
naprê¿eñ. Przedstawiono przyk³ad urz¹dzenia do sterowania procesem odkszta³ceñ plastycznych wa³u o ma³ej sztywnoci.
S³owa kluczowe: modelowanie, wa³y o ma³ej sztywnoci, obróbka cieplno-mechaniczna

WSTÊP
Przy produkcji samolotów, samochodów, ci¹gników, wyrobów elektrotechnicznych i innych, czêsto s¹ stosowane czêci o okr¹g³ym przekroju poprzecznym  elementy cylindryczne (g³adkie, stopniowane, krzywkowe i mimorodowe) [1, 2].
Proces wykonania d³ugich czêci osiowosymetrycznych, powinien zawieraæ operacje podstawowe, okrelaj¹ce niezmiennoæ kszta³tu czêci w procesie ich eksploatacji: prostowanie na zimno, obróbkê cieplno-mechaniczn¹, obróbkê mechaniczn¹ i obróbkê wibracyjn¹. W artykule jest rozpatrywana operacja obróbki cieplno-mechanicznej wa³ów o ma³ej sztywnoci.
Paczenie siê czêci o ma³ej sztywnoci jest uzale¿nione od naprê¿eñ szcz¹tkowych,
powstaj¹cych w wyniku odkszta³ceñ plastycznych przy obci¹¿eniu pó³fabrykatu. W trakcie
walcowaniu pó³fabrykatów d³ugich mo¿na wyodrêbniæ dwie przyczyny powstawania
naprê¿eñ szcz¹tkowych: nierównomiernoæ odkszta³ceñ plastycznych metalu przy jego
zgniocie i niejednorodnoæ pola temperaturowego podczas ch³odzenia [6].
Poziom naprê¿eñ szcz¹tkowych w czêciach o ma³ej sztywnoci, w zale¿noci od
ich w³aciwoci fizyko-mechanicznych, mo¿na obni¿yæ w wyniku zastosowania: odkszta³cenia plastycznego, wy¿arzania lub odpuszczania [4, 5]. Jednym ze sposobów
1)
2)
3)

Pañstwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja.
Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, Politechnika Lubelska.
Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina.
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zachowania niezmiennoci kszta³tu czêci jest obróbka cieplna przy ustalonym na sztywno
po³o¿enia pó³fabrykatu  w trakcie obróbki cieplnej bez takiego ustalenia (na przyk³ad
przy odpuszczaniu) praktycznie prawie zawsze zmianie ulegaj¹ wymiary czêci. Z³o¿ony stan mechaniczny materia³u, w trakcie obróbki cieplnej wyrobów o podwy¿szonym
poziomie naprê¿eñ oraz ró¿norodnoæ jego stanów fazowych, mog¹ byæ przyczyn¹
zmiany wymiarów czêci w trakcie kolejnych operacji obróbki mechanicznej lub sk³adowania. Paczenie w stanie swobodnym ma miejsce równie¿ po obróbce cieplnej, pocz¹tkowo czêsto w okrelonym kierunku (zginanie, rozci¹ganie), przed zakoñczeniem
przekszta³ceñ fazowych i odkszta³ceñ niesprê¿ystych. Ustalenie wyrobu przy hartowaniu tak¿e charakteryzuje siê okrelon¹ specyfik¹. Na przyk³ad wtedy, kiedy ustalenie
wyrobu hartowanego trwa dosyæ d³ugo, odkszta³cenia s¹ niewielkie (w przypadku próbek
12% wielkoci odkszta³cenia plastycznego powstaj¹cego przy obci¹¿eniu) [6]. Odpuszczanie realizowane po hartowaniu, w szczególnoci przy wystêpowaniu austenitu
szcz¹tkowego, gdy w materiale zachodz¹ przekszta³cenia fazowe (na przyk³ad oko³o
10%), zwiêksza dzia³ania wtórne, które sumuj¹ siê z poprzednimi (w tych samych
kierunkach). Ostateczne odkszta³cenie wyrobu mo¿e byæ modelowane zale¿noci¹ nieliniow¹ w funkcji dzia³aj¹cych naprê¿eñ.

SPECYFIKA I WYMAGANIA DO DOK£ADNOCI OBRÓBKI WA£ÓW
O MA£EJ SZTYWNOCI
W celu minimalizacji paczenia  odkszta³ceñ wa³ów o ma³ej sztywnoci, w trakcie obróbki cieplnej pod obci¹¿eniem nale¿y stworzyæ warunki do powstania odpowiedniego odkszta³cenia plastycznego lub przemiany fazowej. Na przyk³ad, w trakcie
przemiany martenzytycznej stal traci wytrzyma³oæ i ulega niewielkiemu odkszta³ceniu (s02 ulega zmniejszeniu od 12 do 14 razy). Przy temperaturach hartowniczych
pole naprê¿eñ szcz¹tkowych ulega redukcji do zera i jest jednorodne w przekroju 
pe³nej likwidacji ulega warstwa utwardzona przez zgniot. Technologicznie trudne jest
utrzymanie takiego stanu materia³u przy ch³odzeniu do temperatury otoczenia. Parametry geometryczne dok³adnoci pó³fabrykatu po prostowaniu i obróbce mechanicznej nie mog¹ byæ wiêksze od tolerancji na obróbkê kszta³tuj¹c¹. Nierównomiernoæ
odkszta³ceñ w przekroju poprzecznym i wzd³u¿ pó³fabrykatu jest spowodowana niedok³adnoci¹ wykonania (szczególnie wielkoci¹ mimorodu pó³fabrykatu  nie pokrywania siê osi technologicznej i teoretycznej czêci). Przy obci¹¿eniu, niesymetrycznoæ w przekroju poprzecznym w wyniku odkszta³ceñ prowadzi do powstania
momentu zginaj¹cego.
Rozpatrzone zostan¹ kolejne dzia³ania (procesy) technologiczne przy wprowadzeniu odkszta³cenia osiowego, w przypadku materia³u nagrzanego i bez jego nagrzewania. W zale¿noci od przeznaczenia wyrobu, ka¿da operacja mo¿e wystêpowaæ jako
samodzielna. Istota pierwszego procesu technologicznego polega na tym, ¿e przy rozci¹ganiu wszystkie si³y wzd³u¿ne, w pierwszym przybli¿eniu, s¹ jednakowe  powstaj¹
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Rys. 1. Odkszta³cenia i naprê¿enia przy obci¹¿eniu osiowym
Fig. 1. Strain and stresses during axial tensions

takie same naprê¿enia (rys. 1a). Wielkoæ naprê¿eñ roboczych sr mo¿na okreliæ z
diagramu naprê¿eñ wed³ug wielkoci odkszta³cenia wzglêdnego ep (rys. 1c).
Na odcinkach skrzywionych pomimo rozci¹gania ma miejsce równie¿ prostowanie
pó³fabrykatu, w wyniku czego odkszta³cenia wzglêdne warstw wzd³u¿nych tych odcinków s¹ ró¿ne. Zwykle promieñ krzywizny nie jest mniejszy ni¿ 2030-krotna wysokoæ przekroju poprzecznego pó³fabrykatów walcowanych, a wiêc charakter rozk³adu
odkszta³ceñ w przekroju wa³u przy prostowaniu mo¿na przyj¹æ taki, jak przy zginaniu
belki prostoliniowej. W tym przypadku rozk³ad odkszta³ceñ wzglêdnych, wzd³u¿ wysokoci pó³fabrykatu, jest zgodny z zale¿noci¹ liniow¹ (rys. 1b), a ich wartoæ najmniejsz¹ i najwiêksz¹ w warstwach skrajnych zewnêtrznej i wewnêtrznej wa³u, mo¿na
przedstawiæ jako:

HG

HU 

G

UVN

HP

HU 

G
,
UVN

gdzie: rsk  promieñ krzywizny pó³fabrykatu.
Wartoci wyd³u¿eñ wzglêdnych znajduj¹ siê w zakresie, przedstawionym na diagramie naprê¿eñ stref¹ ed  em (rys. 1c). Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e modu³ sprê¿ystoci
pod³u¿nej Ey jest sta³y. W tym przypadku rozk³ad naprê¿eñ równie¿ odpowiada zale¿noci liniowej (rys. 1, b). Zale¿noæ naprê¿eñ w strefie odkszta³ceñ wzglêdnych mo¿na zapisaæ jako:

VG

VU 

Y

VP

VU 

Y,

(1)

gdzie: v  wspó³rzêdna naprê¿eñ od centralnej warstwy pó³fabrykatu.
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Si³a rozci¹gaj¹ca i moment zginaj¹cy wyznaczane s¹ z zale¿noci:

)UR]

V U  6

0 ]J

(\  Y  (  - ,

(2)

W wyniku nierównomiernego rozk³adu naprê¿eñ, po rednicy na odcinkach skrzywionych, dzia³a moment si³ wewnêtrznych, który powinien byæ równowa¿ony momentem zginaj¹cym zewnêtrznym. Moment ten powstaje w wyniku przemieszczenia
rodka ciê¿koci przekroju poprzecznego skrzywionego odcinka wa³u, w stosunku do
linii dzia³ania si³y rozci¹gaj¹cej. W tym przypadku moment zginaj¹cy od si³ zewnêtrznych jest równy Mzewn = Froz × ye, gdzie yå  jest wielkoci¹ bezwzglêdn¹ czêci skrzywienia ostatecznego, któr¹ mo¿na przedstawiæ przy pomocy znanych wielkoci:

\H

-  ( \  U  6 V U .

(3)

Wielkoæ sr jest tylko czêci¹, pozosta³ego po prostowaniu, naprê¿enia. Podstawowa czêæ skrzywienia koñcowego powstaje po zdjêciu zewnêtrznego obci¹¿enia rozci¹gaj¹cego, w wyniku relaksacji naprê¿eñ szcz¹tkowych i oddzia³ywañ niesprê¿ystych, to znaczy skrzywione wczeniej odcinki czêciowo odbudowuj¹ krzywiznê,
poniewa¿ przestaje na nie oddzia³ywaæ oprócz si³ rozci¹gaj¹cych równie¿ moment zginaj¹cy spowodowany tymi si³ami.
Na podstawie przeprowadzonych badañ analitycznych procesów odkszta³cenia
osiowego wa³u mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e krzywizna ostateczna wyrobu zale¿y od
skrzywienia pocz¹tkowego 1/Rkr, od w³aciwoci fizyko- mechanicznych materia³u i
technologii wykonania. W zwi¹zku z tym nale¿y odnotowaæ kilka podejæ do projektowania procesów technologicznych obróbki wa³ów o ma³ej sztywnoci, w zale¿noci
od materia³u pó³fabrykatu. W przypadku, kiedy materia³ pó³fabrykatu ma charakterystykê rosn¹c¹ to, przy okrelaniu zewnêtrznego obci¹¿enia rozci¹gaj¹cego, strefa wyd³u¿eñ wzglêdnych ed  em powinna odpowiadaæ odcinkowi diagramu s  e, o minimalnym module sprê¿ystoci pod³u¿nej. W przypadku stali niskowêglowych jest to
strefa plastycznoci (Ey. = 0). Przy okrelaniu odkszta³cenia osiowego, materia³ów
sk³onnych do umacniania, strefa ed  em na diagramie s  e powinna byæ umiejscowiona po odcinku pocz¹tkowym wznoszenia siê krzywizny naprê¿eñ. Stale wysokowêglowe i wysokostopowe, charakteryzuj¹ siê du¿ym wzrostem naprê¿eñ na odcinku wyd³u¿enia równomiernego, w wyniku du¿ych wartoci modu³u sprê¿ystoci pod³u¿nej,
wymagane s¹ wiêc du¿e obci¹¿enia osiowe, co powoduje, ¿e odkszta³cenia znacznie
przekraczaj¹c granicê wytrzyma³oci materia³u.
Przedstawione podejcie technologiczne, umo¿liwiaj¹ce zmniejszenie krzywizny
czêci osiowosymetrycznych, jest do przyjêcia w przypadku procesu obróbki zgrubnej
(wstêpnej) w przypadku wa³ów o stosunku L/d = 100, nieprzejawiaj¹cych sk³onnoci
do umacniania.
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W celu zwiêkszenia dok³adnoci i niezmiennoci kszta³tu geometrycznego czêci o
ma³ej sztywnoci opracowano sposób, ³¹cz¹cy w sobie proces prostowania i obróbki
cieplnej [10, 11]. Istota tej metody polega na tym, ¿e odkszta³cenie osiowe  rozci¹ganie jest przyk³adane do wa³u przy nagrzewaniu (do temperatury hartowania), natomiast
prêdkoæ stygniêcia wa³u (zamocowanego w urz¹dzeniu) jest kilkakrotnie wiêksza ni¿
urz¹dzenia (rys. 2a). Na rysunkach 2 i 3 cyfr¹ 1 oznaczono urz¹dzenie, a 2  wyrób
oraz charakterystyki przy nagrzewaniu i ch³odzeniu.
Przy obliczeniach teoretycznych za³o¿ono, ¿e krzywizna osi pó³fabrykatu opisywana jest sinusoid¹:

\ D  VLQ S  [  / ,

(4)

a wielkoæ zmiany d³ugoci pó³fabrykatu okrelana jest zale¿noci¹ (rys. 2a):

'/ S   \D   / ,

(5)

gdzie: a  pocz¹tkowa strza³ka ugiêcia.
Przy rozci¹ganiu pó³fabrykatu o krzywinie pocz¹tkowe nie wiêkszej ni¿ 1% na
d³ugoci L, wielkoæ odkszta³ceñ ya1 jest powi¹zana z krzywizn¹ pocz¹tkow¹ ya zale¿noci¹:

\D

\D    )UR]  )NU ,

(6)

z której mo¿na okreliæ wartoæ obci¹¿enia osiowego, niezbêdnego do zmniejszenia
ugiêcia

)UR]

)NU  \D  \D    ,

(7)

gdzie: Fkr  si³a osiowa krytyczna.
Zale¿noæ naprê¿eñ od wyd³u¿eñ wzglêdnych mo¿e byæ stosowana pod warunkiem spe³nienia nierównoci (8):

O t S   (  V 

 

,

(8)

je¿eli l < 100, to osiowa si³a rozci¹gaj¹ca powinna byæ okrelana z zale¿noci:

)UR]

(  6 Syá  '/  / ,

(9)

gdzie Spó³  pole przekroju poprzecznego pó³fabrykatu.
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Rys. 2. Schemat uproszczony realizacji technologicznej metodyobróbki:
a) charakterystyki przy nagrzewaniu, b) ch³odzeniu
Fig. 2. Simplified model of realization of technological method of processing::
a) temperature profiles while heating, b) cooling

Rys. 3. Zale¿noci temperatury ch³odzenia urz¹dzenia i pó³fabrykatu:
a) zale¿noæ naprê¿eñ. b) wyd³u¿eñ wzglêdnych
Fig. 3. The relation between the temperature of cooling the device and semimanufactured
article: a) the relation between strains, b) unit elongation
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Na podstawie danych obliczeniowych mo¿na stwierdziæ, ¿e do osi¹gniêcia granicy
proporcjonalnoci materia³u (na przyk³ad stal nierdzewna) pó³fabrykatu o rednicy
60 mm i d³ugoci 3000 mm, w przypadku którego s02 = 200 N/mm2, jest konieczne
przy³o¿enie si³y osiowej w granicach 6×105 N. Proces odkszta³cenia osiowego, oprócz
wymienionych wad, ma wiêc jeszcze jedn¹  niezbêdny jest napêd o du¿ej mocy.
W proponowanych technikach znajduj¹ zastosowanie podstawy fizyczne procesu obróbki cieplnej; odkszta³cenie osiowe pó³fabrykatu jest uzyskiwane w wyniku doboru
odpowiednich wspó³czynników rozszerzalnoci cieplnej wyrobu i urz¹dzenia oraz ich
d³ugoci (pó³fabrykat jest umieszczany w urz¹dzeniu i mocowany  rys. 2a). Ró¿nica
wyd³u¿eñ pó³fabrykatu i urz¹dzenia jest okrelana z zale¿noci:

'/ D XU] 7 $  7 $  /XU]  D SyO 7 $  7 $  / SyO .

(10)

Analiza pokazuje, ¿e ze wzrostem temperatury nagrzewania ró¿nica wyd³u¿eñ wzrasta nieliniowo. W celu utrzymania niezmiennoci geometrii wyrobu przy obróbce cieplnej w urz¹dzeniu, nale¿y wytworzyæ wyd³u¿enie sumaryczne nie mniejsze ni¿ 1% jego
d³ugoci.
Przy nagrzewaniu pó³fabrykat ulega wyd³u¿eniu o:

'/

'  '   '   '   /  . ,

(11)

gdzie: D1  pocz¹tkow¹ krzywizn¹ pó³fabrykatu,
D2  ró¿nic¹ wspó³czynników rozszerzalnoci cieplnej materia³ów,
D02  umownym przedzia³em proporcjonalnoci przy T = 20 °C,
D3  wyd³u¿eniem wzglêdnym pó³fabrykatu,
K1 = Spó³ + Spól / Sprz  wspó³czynnik uwzglêdniaj¹cy ciniêcie przyrz¹du
(Spól, Sprz  odpowiednio pole przekroju poprzecznego przyrz¹du i pó³fabrykatu).
Analiza zale¿noci obliczeniowych (11) pokazuje, ¿e ze wzrostem temperatury nagrzewania, odkszta³cenie osiowe pó³fabrykatu ronie nieliniowo i wynosi nie wiêcej ni¿ 1%.
W proponowanym rozwi¹zaniu wa³ odkszta³ca siê, przy nagrzewaniu, z za³o¿on¹
prêdkoci¹, zgodnie z technologi¹ obróbki cieplnej. Urz¹dzenie wyd³u¿a siê w wiêkszym stopniu ni¿ wyrób  proporcjonalnie do ró¿nicy wspó³czynników rozszerzalnoci
liniowej, a prêdkoæ jego ch³odzenia jest mniejsza od 1,5 do 3 razy od prêdkoci ch³odzenia wa³u.
Umo¿liwia to stabilizacjê obci¹¿enia osiowego na pocz¹tku ch³odzenia i ³agodne
zdjêcie obci¹¿enia. Przy obliczaniu typowych procesów nale¿y rozwi¹zaæ problem niestacjonarnej przewodnoci cieplnej, to znaczy okreliæ zale¿noæ zmiany temperatury i
iloci przekazywanego ciep³a w czasie, w dowolnym punkcie cia³a. Równanie ró¿niczkowe przewodnoci cieplnej w przypadku cia³ sztywnych ma postaæ:

w7
wW

E

w 7 w 7 w 7


.
w[  w\  w] 

(12)
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W celu rozwi¹zania analitycznego równania (12) nale¿y wyznaczyæ warunki brzegowe: 1) pocz¹tkowy rozk³ad temperatury w materiale; 2) oddzia³ywanie na powierzchniê rodowiska zewnêtrznego  mo¿na je okreliæ na trzy sposoby: a) temperatur¹
powierzchni, b) iloci¹ ciep³a przechodz¹cego przez powierzchniê, c) temperatur¹ otoczenia zewnêtrznego i wspó³czynnikiem wnikania ciep³a g. Zgodnie z prawem Newtona:
$
G4 E 7SU]
 7F$ G6 ,

(13)

R
gdzie: dQ  iloæ ciep³a, 7 SU] ,

7F$  temperatura cianki przyrz¹du i cieczy,

dS  jednostka powierzchni,
b  wspó³czynnik przewodnoci temperaturowej.
Wynikiem rozwi¹zania równania (12) jest funkcja, która powinna jednoczenie spe³niaæ warunki brzegowe. Szukana funkcja zale¿y od du¿ej iloci parametrów, które mo¿na
zgrupowaæ w dwa bezwymiarowe zestawy:
 liczba Biota  Bi = g×d / j,
 kryterium Fouriera  F0 = b×t / d,
gdzie: j  wspó³czynnik przewodzenia ciep³a,
d  gruboæ cianki przyrz¹du,
g  wspó³czynnik wnikania ciep³a,
t  czas ch³odzenia.
Na podstawie drugiego twierdzenia podobieñstwa, szukana funkcja w postaci bezwymiarowej Q / Q¢, w ró¿nych punktach, mo¿e byæ przedstawiona jako:

4  4c

%L  )  / ,

gdzie: L = x / d, x  wspó³rzêdne strefy nagrzewania.
Wa³ mo¿na przedstawiæ jako nieskoñczenie d³ugi cylinder o promieniu R; w tym
przypadku równanie ró¿niczkowe przewodnoci cieplnej ma postaæ:

w4  wW
Warunki brzegowe:
Warunki pocz¹tkowe:

E w 4  wW   w4  WwW .

(14)

przy r = R; ¶Q / ¶t = g×Q / jc.
przy t = 0; Q = Q¢.

Na wykresie zale¿noci e = y(T°) (rys. 2b) pokazano charakter zale¿noci odkszta³cenia przyrz¹du i wa³u przy ch³odzeniu, gdzie eost  odkszta³cenie pó³fabrykatu równe
ep³ (rys. 3b)  w przypadku ró¿nicy wspó³czynników rozszerzalnoci liniowej.
Je¿eli wspó³czynniki rozszerzalnoci cieplnej pó³fabrykatu i przyrz¹du s¹ jednakowe, to odkszta³cenie osiowe jest okrelane jako ró¿nica d³ugoci przyrz¹du i pó³fabrykatu lub w wyniku odpowiedniego doboru prêdkoci ich ch³odzenia (rys. 3a).
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Naprê¿enia rozci¹gaj¹ce osiowe przy obróbce cieplnej s¹ okrelane z zale¿noci:

D7  '7 $  (  6 Syá  6 SU] ,

VU

(15)

gdzie: DT  ró¿nica temperatury pó³fabrykatu i przyrz¹du przy ch³odzeniu,
aT = a(T°) + T°×da / dT°  rzeczywista ró¿nica wspó³czynników
rozszerzalnoci cieplnej.
Przy hartowaniu wa³u stopniowanego warunki równoci naprê¿eñ roboczych,
na wszystkich jego stopniach, s¹ okrelane z zale¿noci:
Q
Q
6 SyO  ( SyO
 D 7 $  7 $  6 SU]
Q

Q 

Q

Q 
Q 
Q 
6 SyO
 ( SyO
 D 7 $  6 SU]
,

(16)

Q 

gdzie: 6 SyO , 6 Syá , 6 SU] , 6 SU] ,  p³aszczyzny przekrojów poprzecznych pó³fabrykatu
i przyrz¹du w n i n  1 stopniach.
W pierwszym etapie ch³odzenia wa³u w przyrz¹dzie, gdy ró¿nica temperatur wa³u
i przyrz¹du jest maksymalna, odkszta³cenia ostateczne pó³fabrykatu s¹ sum¹ odkszta³ceñ sprê¿ystych ey, plastycznych epl i temperaturowych eT:

H
gdzie: H 7

7

³D

7

¦

H \  H SO  H 7 ,

(17)

7 $ G7 .

7

Opracowana technologia obróbki cieplnej, z przy³o¿eniem odkszta³ceñ osiowych,
umo¿liwia, niezale¿nie od w³aciwoci materia³u, eliminacjê naprê¿eñ pozosta³ych od operacji poprzednich [8]. Przy ch³odzeniu wa³u, zamocowanego w przyrz¹dzie powstaj¹
jednak nowe naprê¿enia rozci¹gaj¹ce, o rozk³adzie równomiernie w przekroju pó³fabrykatu. Poziom naprê¿eñ koñcowych jest okrelany zale¿noci¹:

V

(  H \  H SO  H 7 .

(18)

Przy ch³odzeniu powierzchnia zewnêtrzna pó³fabrykatu ostyga szybciej ni¿ wewnêtrzna. Znak naprê¿eñ w warstwach wierzchnich bêdzie wiêc przeciwny w stosunku do znaku naprê¿eñ wewn¹trz pó³fabrykatu. Po och³odzeniu ca³kowitym znaki naprê¿eñ ulegn¹ zamianie. Zalet¹ proponowanego rozwi¹zania technologicznego jest uzyskanie takich samych znaków naprê¿eñ w warstwach zewnêtrznych, co wyklucza
paczenie czêci. Dalsza obróbka przy równomiernym zdejmowaniu metalu odnonie
do osi wa³u równie¿ nie spowoduje paczenia czêci.
Przedstawione zale¿noci s¹ prawid³owe przy za³o¿eniu liniowoci modelu. Nieliniowoæ, to znaczy odkszta³cenie plastyczne przy hartowaniu z odkszta³ceniem osio-
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wym, nie przekracza 1%, co umo¿liwia jej aproksymacjê z wystarczaj¹c¹ w praktyce
dok³adnoci¹.
Proces hartowania jest pocz¹tkiem technologii obróbki cieplnej, a wiêc procesy
relaksacji i inne nastêpstwa tutaj nie s¹ rozpatrywane. Kontrola czynna stanu materia³ów, w procesie nagrzewania i odkszta³cenia pó³fabrykatu, umo¿liwia sterowanie naprê¿eniami szcz¹tkowymi w trakcie ca³ego czasu obróbki.

PRZYK£AD URZ¥DZENIA DO STEROWANIA PROCESEM
ODKSZTA£CEÑ PLASTYCZNYCH WA£ÓW O MA£EJ SZTYWNOCI
Urz¹dzenie do realizacji sposobu sterowania procesem odkszta³cenia plastycznego,
wa³ów o ma³ej sztywnoci (rys. 4) [3], zawiera piec szybowy 1, z sekcyjnymi elektrycznymi elementami grzewczymi 2. Obrabiany pó³fabrykat jest ustawiany w pryzmie
i umieszczany w piecu. Wstêpnie na pó³fabrykacie s¹ ustawiane ¿ebra, rozdzielaj¹ce
przestrzeñ pieca szybowego na komory, przy czym ka¿da komora posiada wejcie i
wyjcie powietrza ch³odz¹cego.
Po ustawieniu na sztywno pó³fabrykatu, s¹ w³¹czane elementy grzewcze w celu
nagrzania pó³fabrykatu. Wartoæ bie¿¹ca temperatury jest okrelana przy pomocy
termopar, znajduj¹cych siê w ka¿dej komorze. Po osi¹gniêciu temperatury pó³fabrykatu T = 300 °C jest w³¹czany system oddzia³ywania osiowego (rozci¹gania) na pó³fabrykat.
W³aciwoci fizyko-mechaniczne wzd³u¿ pó³fabrykatu nie s¹ jednakowe, tak wiêc
na ró¿nych jego odcinkach czas osi¹gniêcia granicy plastycznoci mo¿e byæ inny. Rejestracja miejsca naruszenia proporcjonalnoci wyd³u¿enia osiowego jest wykonywana
przy pomocy czujnika pneumatycznego (na rys. 4 umownie niepokazany).

Rys. 4. Schemat urz¹dzenia do sterowania procesem odkszta³ceñ plastycznych wa³u
o ma³ej sztywnoci
Fig. 4. Diagram of control device for process of elastic strain of non-rigid shafts
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Elektryczne sekcje grzewcze, na odcinku, na którym wystêpuje strefa umocnienia
plastycznego, s¹ od³¹czane i jest w³¹czana sprê¿arka podaj¹ca powietrze ch³odz¹ce.
Odcinek pó³fabrykatu ch³odzony powietrzem osi¹ga temperaturê T = 200 °C, po
czym znowu nastêpuje nagrzewanie po od³¹czeniu podawania powietrza. Na rysunku 5
jest przedstawiony schemat obliczeniowy do okrelenia czasu och³odzenia odcinka i
jego d³ugoci.
Materia³ pó³fabrykatu: stal X10CrNi18-8, masa w³aciwa  g = 7900 kg/m3, wspó³czynnik przewodnoci cieplnej  lst = 14,5 W/m°Ñ, pojemnoæ cieplna  C = 0,5 kJ/
kg°Ñ, wspó³czynnik przekazywania ciep³a od powietrza do wa³u  yw = 6 W/m2°Ñ,
wspó³czynnik przewodnoci cieplnej  m = 5×10-6 m2/s.

Rys. 5. Schemat obliczeniowy do okrelania d³ugoci odcinka oraz czasu jego ch³odzenia
Fig. 5. Computational scheme for defining the length of section and the time of cooling it

Rozpatrzono przekazywanie ciep³a przez sworzeñ cylindryczny, którego przekrój
poprzeczny jest równy: S = p×R2, a obwód przekroju U = 2p×R, (R  promieñ wa³u).
Temperatura sworznia zmienia siê tylko wzd³u¿ jego d³ugoci  jest funkcj¹ jego
d³ugoci, to znaczy

7$

I [ .

Okrelono zasadê zmiany temperatury wzd³u¿ sworznia i iloæ ciep³a, przekazywanego przez sworzeñ przy trybie stacjonarnym.
W odleg³oci x od pocz¹tku odcinka (rys. 5) wyodrêbniano element dx, w przypadku którego zapisano równanie bilansu cieplnego:

4 c  4 cc G4 .
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Zgodnie z zasad¹ Fouriera:

4c OSU]  6

G7 $ ,
G[

G7 $
 G[ ,
4cc O SU]  6 T 
G[

4 4

a wiêc

O SU] 6

G7 
G7 
 O SU] 6 T 
G[ ,
G[
G[

(19)

z drugiej strony

G4 D % 8 T  G[ .

(20)

Porównuj¹c zale¿noci (19) i (20) otrzymano:

G 7
G[ 
gdzie: P

\ % 8  7
O SU]  6

P  T ,

(21)

\ %  8  O SU]  6 [1/m].

Rozwi¹zanie równania (21) mo¿na zapisaæ w postaci:

7$



 H P[  &  H  P[ .

Wartoci wspó³czynników C1 oraz C2 s¹ wyznaczane z warunków brzegowych.
W przypadku sworznia o nieskoñczonej d³ugoci i przekroju okr¹g³ym:

8 6
.

[P

[

\ % 8
O SU]  6
7$

 ' ,
[


 

[ ,

7$  H  P[ ,

gdzie: x  wspó³rzêdna bie¿¹ca,
T° = T°  Toddz  temperatura otoczenia,
7$ 7$  7 SRZ  temperatura pocz¹tkowa,
$
T°  temperatura bie¿¹ca, 7$ $ & , 7 SRZ

 $

.

Równanie krzywej temperaturowej przy danych warunkach jest nastêpuj¹ce:

7$
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Z równania (22) jest wyznaczana d³ugoæ odcinka x, na którym zostanie ustalona
temperatura T° = 200°:
T° = T°  Tpow = 260°  30° = 170 °C,




 [
H
[


  [


 [

 P

 PP

Schemat obliczeniowy do okrelenia czasu ch³odzenia odcinka przedstawiono na
rysunku 6.

Rys. 6. Schemat obliczeniowy do okrelania czasu ch³odzenia odcinka
Fig. 6. Computational scheme for defining the time of cooling the section

Iloæ ciep³a przekazywanego przez przekrój jest równa:

4

O&7  6  P  7  

  
     J.


Czas ch³odzenia odcinka wa³u, w przypadku kryteriów:

%L \ %  5  O&7
)

P W  G 

      ,

  W   

W .

Stosuj¹c zale¿noæ przy ma³ych wartociach Bi otrzymano:

7

7 c  H  %  ) ,
L

(23)

gdzie: T° = 200°  30°=170°C, T¢ = 300°  30°=270°C.
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Z zale¿noci (23) jest okrelany czas ch³odzenia odcinka wa³u

W

Tc
G   OQ

T


    


  OQ




    

 K  V

Iloæ ciep³a, odprowadzanego przez powietrze w czasie pe³nego och³odzenia odcinka wa³u o d³ugoci L = 300 mm przy T¢ = 100°C, wyznacza siê jako:

4c F  J  9  7 c ,

9

S  5
/


  
      m2,


4c        

 J.

Iloæ ciep³a przep³ywaj¹cego przez przekrój w czasie t = 90 s jest okrelana z zale¿noci:

4



      J.

W zwi¹zku z tym, ¿e modu³ sprê¿ystoci odzwierciedla zmianê miêdzyatomowych
si³ adhezyjnych, wraz ze zmian¹ odleg³oci miêdzyatomowych naturalne jest oczekiwanie, i¿ modu³y sprê¿ystoci powinny byæ powi¹zane z parametrami siatki.
Poziom temperatury istotnie wp³ywa na odkszta³cenie plastyczne (rys. 4).
Jak wynika z rysunku 4 opór przeciwko pocz¹tkowym odkszta³ceniom plastycznym
(granica plastycznoci) w istotny sposób zale¿y od temperatury. Przy zmianie temperatury wystêpuj¹ zasadnicze ró¿nice pomiêdzy metalami z sieci¹ regularn¹ przestrzennie
centryczn¹ i sieci¹ regularn¹ p³asko centryczn¹ [8]. Odkszta³cenie metalu przy ró¿nych
temperaturach zale¿y g³ównie od dwóch czynników: wp³ywu temperatury na kierunek
przep³ywu ciep³a przy danej strukturze odkszta³canego metalu oraz wp³ywu ró¿nic w
strukturze (na przyk³ad ró¿nej gêstoci dyslokacji), powstaj¹cych przy ró¿nych temperaturach w przypadku materia³ów o okrelonym stopniu odkszta³cenia.
Wp³yw temperatury na krzyw¹ umocnienia metalu o sieci regularnej p³asko centrycznej
(stal X10CrNi18-8) wynika z tego, ¿e metal w stanie odkszta³conym ma ró¿n¹ strukturê
przy ró¿nych temperaturach  nie zauwa¿ono du¿ej zmiany wartoci naprê¿enia przy
zmianie temperatury. Przekszta³cenia fizyko-mechaniczne zachodz¹ce przy zmianie temperatury w istotny sposób wp³ywaj¹ na plastycznoæ i ci¹gliwoæ. Przy obni¿eniu temperatury w wiêkszym stopniu zmniejsza siê plastycznoæ, a nie ci¹gliwoæ.
Szeroko rozpowszechnione jest prostowanie osiowe. Przy wyci¹ganiu pó³fabrykatu cylindrycznego wszystkie w³ókna s¹ doprowadzane do granicy plastycznoci, dlatego wystêpuj¹ce wczeniej naprê¿enia szcz¹tkowe osiowe zanikaj¹. W procesie prostowania osiowego przy odkszta³ceniach ostatecznych 0,51% naprê¿enia szcz¹tkowe
zanikaj¹ w pe³ni [6].
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Badania, prostowania osiowego wa³ów o ma³ej sztywnoci ze stali austenitycznej
X10CrNi18-8 (po³¹czone z operacj¹ hartowania, wykonywan¹ w celu zwiêkszenia
odpornoci korozyjnej stali) przeprowadzono w urz¹dzeniu do obróbki cieplno-mechanicznej  odpuszczanie w tym przypadku nie jest wymagane [5]. Stale austenityczne
charakteryzuj¹ siê du¿ym wspó³czynnikiem rozszerzalnoci i nisk¹ granic¹ plastycznoci, a wiêc w celu wytworzenia obci¹¿enia prostowania osiowego, po zakoñczeniu
nagrzewania pó³fabrykatu wa³u do hartowania, koñce jego s¹ ustalane w urz¹dzeniu
(wykonanym ze stali o wspó³czynniku rozszerzalnoci termicznej ni¿szym ni¿ materia³
pó³fabrykatu wa³u), które jest poddawane ch³odzeniu.
W wyniku ró¿nicy wspó³czynników rozszerzalnoci cieplnej, przy ch³odzeniu powstaje obci¹¿enie osiowe, które dzia³aj¹c na pó³fabrykat wa³u powoduje jego prostowanie osiowe.

PODSUMOWANIE
Przeanalizowano procesy technologiczne, z zastosowaniem odkszta³cenia osiowego, w przypadku materia³u nagrzanego i nienagrzanego. Ka¿da operacja mo¿e byæ realizowana jako samodzielna w zale¿noci od przeznaczenia wyrobu.
W celu zwiêkszenia dok³adnoci i niezmiennoci kszta³tu geometrycznego czêci o
ma³ej sztywnoci, opracowano sposób ³¹cz¹cy proces prostowania i obróbki cieplnej.
Istota jego polega na tym, ¿e odkszta³cenie osiowe  rozci¹ganie ma miejsce przy nagrzewaniu wa³u, natomiast przy stygniêciu wyrób jest ustalany odnonie urz¹dzenia,
przy czym prêdkoæ stygniêcia wa³u jest kilkakrotnie wiêksza ni¿ urz¹dzenia. Ma zastosowanie fizyka samego procesu obróbki cieplnej  odkszta³cenie osiowe pó³fabrykatu jest realizowane w wyniku doboru wspó³czynników rozszerzalnoci cieplnej wyrobu i urz¹dzenia, oraz ich d³ugoci.
Przeprowadzono badania eksperymentalne  w opracowanym urz¹dzeniu do obróbki cieplno-mechanicznej, w przypadku prostowania osiowego wa³ów o ma³ej sztywnoci ze stali austenitycznej X10CrNi18-8, po³¹czonego z operacj¹ hartowania (przeprowadzan¹ w celu zwiêkszenia odpornoci korozyjnej stali)  potwierdzi³y prawid³owoæ przyjêtych za³o¿eñ teoretycznych.
Zastosowanie proponowanego sposobu obróbki wa³ów, o ma³ej sztywnoci,
w przedsiêbiorstwach przemys³u maszynowego, umo¿liwi znacz¹ce podwy¿szenie jakoci tych wyrobów, przy du¿ej wydajnoci ich wytwarzania.
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THE THEORETICAL AND EXPERIMENTAL BASES OF MODELLING
THE THERMO-MECHANICAL PROCESSING OF NON-RIGID SHAFTS
Summary
The paper introduces scientific principles of modeling the thermo-mechanical processing of
non-rigid shafts. The schemes of realization of the thermo-mechanical processing of nonrigid shafts, the results of research of strains and stresses during axial tension and temperature profiles while heating and cooling were presented. The example of device for controlling
the process of non-rigid shafts elastic deformation was introduced.
Keywords: modeling, non-rigid shafts, thermo-mechanical processing.
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MODELOWANIE UK£ADU DYNAMICZNEGO OBRÓBKI
CIEPLNO-MECHANICZNEJ WA£ÓW O MA£EJ SZTYWNOCI
Streszczenie. W artykule rozpatrzono metodologiê opracowania modeli matematycznych
obróbki cieplno-mechanicznej wa³ów ma³ej sztywnoci. Przedstawiono analizê modeli sterowania: odkszta³ceniami sprê¿ysto-plastycznymi, niezmiennoci¹ obci¹¿eñ zewnêtrznych i procesów zdejmowania obci¹¿eñ. Do analizy jakociowej procesów opracowano modele matematyczne uk³adu dynamicznego obróbki cieplno-mechanicznej wa³ów o ma³ej sztywnoci.
Przedstawiono proste modele trzyelementowe, opisuj¹ce tylko naprê¿enia i odkszta³cenia.
Przeanalizowano równie¿ bardziej z³o¿one modele matematyczne, opisuj¹ce niesprê¿yste cia³a sztywne.
S³owa kluczowe: modelowanie, uk³ad dynamiczny, wa³y o ma³ej sztywnoci, obróbka cieplno-mechaniczna

WSTÊP
W wielu wspó³czesnych agregatach, maszynach i przyrz¹dach s¹ stosowane bardzo dok³adne czêci o ma³ej sztywnoci. Ci¹g³y wzrost ich iloci jest spowodowany
zwiêkszaniem siê produkcji maszyn precyzyjnych, mo¿liwej dziêki doskonaleniu metod
obliczeñ wytrzyma³ociowych, optymalizacji kszta³tu czêci i konstrukcji oraz obni¿aniu iloci materia³u potrzebnego do wytworzenia czêci.
Analiza dowiadczeñ przemys³owych wytwarzania takich elementów w produkcji
ma³oseryjnej i seryjnej pokaza³a, ¿e tradycyjne sposoby obróbki czêci sztywnych s¹
ma³o efektywne przy wytwarzaniu wyrobów o ma³ej sztywnoci, dlatego w praktyce
przy ich obróbce s¹ zani¿ane parametry obróbki oraz stosowane jest docieranie rêczne.
Prowadzi to do zwiêkszenia pracoch³onnoci obróbki, nie gwarantuje przy tym wymaganej jakoci wyrobów [4].
Paczenie siê czêci o ma³ej sztywnoci jest uzale¿nione od naprê¿eñ szcz¹tkowych,
powstaj¹cych w wyniku odkszta³ceñ plastycznych o ró¿nej wielkoci przy obci¹¿eniu
pó³fabrykatu. W trakcie walcowaniu pó³fabrykatów o du¿ej d³ugoci mo¿na wyodrêb-

1)
2)
3)

Pañstwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja.
Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, Politechnika Lubelska.
Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina.
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niæ dwie przyczyny powstawania naprê¿eñ szcz¹tkowych: nierównomiernoæ odkszta³ceñ
plastycznych metalu przy jego zgniocie i niejednorodnoæ pola temperaturowego podczas ch³odzenia.
Poziom naprê¿eñ szcz¹tkowych w czêciach o ma³ej sztywnoci, w zale¿noci od
w³aciwoci fizyko-mechanicznych, mo¿e zostaæ obni¿ony w wyniku zastosowania:
odkszta³ceñ plastycznych, wy¿arzania, odpuszczania [1, 2]. Jednym ze sposobów
umo¿liwiaj¹cych zachowanie niezmiennoci kszta³tu jest obróbka cieplna przy ustalonym na sztywno po³o¿enia pó³fabrykatu; w trakcie obróbki cieplnej bez takiego ustalenia (na przyk³ad przy odpuszczaniu) praktycznie prawie zawsze zmianie ulegaj¹ wymiary czêci. Z³o¿ony stan mechaniczny materia³u w trakcie obróbki cieplnej wyrobów, w których naprê¿enia maj¹ du¿e wartoci, w po³¹czeniu z ró¿norodnoci¹ wystêpuj¹cych stanów fazowych, mo¿e spowodowaæ zmianê wymiarów przedmiotu w trakcie
kolejnych operacji obróbki mechanicznej lub sk³adowania. Paczenie w stanie swobodnym ma miejsce równie¿ po obróbce cieplnej, przed zakoñczeniem procesu przekszta³ceñ fazowych i odkszta³ceñ niesprê¿ystych. Ustalenie wyrobu przy hartowaniu tak¿e
charakteryzuje siê okrelon¹ specyfik¹. W przypadku, kiedy ustalenie wyrobu hartowanego trwa dosyæ d³ugo, odkszta³cenia s¹ niewielkie (12% wielkoci odkszta³cenia plastycznego powstaj¹cego przy obci¹¿eniu). Odpuszczanie realizowane po hartowaniu, w szczególnoci przy wystêpowaniu austenitu szcz¹tkowego, je¿eli w materiale zachodz¹ przekszta³cenia fazowe (na przyk³ad oko³o 10%), powiêksza w nieco
wiêkszym stopniu dzia³ania wtórne, które sumuj¹ siê z poprzednimi (w tych samych
kierunkach).

ANALIZA TEORETYCZNA PROCESÓW OBRÓBKI
CIEPLNO-MECHANICZNEJ
W przypadku dowolnego odkszta³cenia, naprê¿enia i odkszta³cenia powinny byæ
przedstawione w postaci tensorów drugiego rzêdu i wtedy prawo Hookea ulega przekszta³ceniu do uk³adu równañ liniowych, wyra¿aj¹cych ka¿d¹ sk³adow¹ tensora naprê¿eñ przez sk³adow¹ tensora odkszta³cenia i odwrotnie. W danym przypadku to uogólnienie doprowadzi³oby tylko do niepotrzebnego skomplikowana zagadnienia, dlatego
oparto siê na prawie Hookea, okrelonego zale¿noci¹:

lub

V

( H

H

M V ,

gdzie: E = 1 / j,
j  wspó³czynnik podatnoci mm2/N.
Zak³ada siê, ¿e w tym przypadku wystêpuje odkszta³cenie postaciowe lub odkszta³cenie w jednej osi. Brak sprê¿ystoci materia³u mo¿na okreliæ trzema warunkami:
ka¿dej wartoci naprê¿enia odpowiada jedna równowa¿na wartoæ odkszta³cenia lub
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odwrotnie; równowa¿na wartoæ wyjciowej wielkoci uzyskiwana jest tylko po up³ywie odpowiedniego czasu  równowaga osi¹gana jest w zakresie od mikrosekund do
bardzo du¿ych odcinków czasu; zwi¹zek miêdzy odkszta³ceniem i naprê¿eniem jest
liniowy. Warunki pierwszy i trzeci  to powtórzenie warunków sprê¿ystoci idealnej.
W proponowanym sformu³owaniu zagadnienia sens liniowoci jest nastêpuj¹cy:
je¿eli zmiana naprê¿enia w czasie s1(t) prowadzi do odkszta³cenia e1(t) i je¿eli naprê¿enie s2(t) prowadzi do odkszta³cenia e2(t), to s1(t) + s2(t) powoduje odkszta³cenie
e1(t) + e2(t).
Uk³ad termodynamiczny, w przypadku szeregu nieskoñczenie ma³ych zmian parametru zewnêtrznego, mo¿e przyjmowaæ wiele stanów równowa¿nych. Pierwszemu
warunkowi niesprê¿ystoci, zawieraj¹cemu wymagania jednoznacznoci równowa¿nego stosunku miêdzy naprê¿eniami i odkszta³ceniem, w zwi¹zku z pe³n¹ zdolnoci¹ do
odbudowy, odpowiadaj¹ wiêc wszystkie materia³y, spe³niaj¹ce wymagania termodynamicznego cia³a sztywnego. Drugi warunek niesprê¿ystoci oznacza, ¿e je¿eli ulegnie
zmianie naprê¿enie mechaniczne, to ustalenie równowagi w materiale niesprê¿ystym
wymaga pewnego czasu.
Przechodzenie uk³adu termodynamicznego do nowego stanu równowagi, w odpowiedzi na zmianê parametru wejciowego, nazywa siê relaksacj¹. Je¿eli oddzia³ywaniem wejciowym jest naprê¿enie, to relaksacja jest zale¿nym od czasu ustaleniem stanu wartoci równowa¿nej parametru wyjciowego  odkszta³cenia (lub odwrotnie).
Zewnêtrznym przejawem relaksacji jest osi¹gniêcie przez parametry wewnêtrzne nowych wartoci równowa¿nych. Z punktu widzenia teorii regulacji automatycznej parametry wewnêtrzne uk³adu wp³ywaj¹ na stronê ilociow¹ procesu przejciowego  uwa¿a
siê, ¿e relaksacja jest procesem przejciowym. Miêdzy s i e istnieje nie tylko bezporednie powi¹zanie czysto sprê¿yste, ale równie¿ powi¹zanie porednie poprzez parametr wewnêtrzny. W miarê relaksacji parametru wewnêtrznego do wartoci równowagi, odkszta³cenie e d¹¿y równie¿ do odpowiedniej wartoci nie momentalnie, lecz z
okrelon¹ prêdkoci¹ (zmiana momentalna odpowiada przypadkowi sprê¿ystoci w
postaci czystej).
Relaksacja jest w istocie w³aciwoci¹ termodynamiczn¹, uwarunkowan¹ powi¹zaniem s i e, z okrelonymi parametrami wewnêtrznymi, które mog¹ ulegaæ zmianie do
wartoci równowagi w wyniku procesów kinetycznych (na przyk³ad dyfuzji). Zewnêtrznym przejawem takiej relaksacji wewnêtrznej s¹ zale¿ne od czasu w³aciwoci dotycz¹ce odkszta³cania.
Paczenie pó³fabrykatu jest funkcjonalnie powi¹zane z niejednorodnoci¹ odkszta³cenia plastycznego i pola temperaturowego oraz ró¿nym charakterem odkszta³ceñ
plastycznych i sprê¿ystych przy zdejmowaniu obci¹¿enia. Analogiczny proces zachodzi tak¿e z naprê¿eniami szcz¹tkowymi, poniewa¿ ich relaksacja zaczyna siê niejednoczenie i w ró¿nych czêciach wyrobu, zarówno w przekroju poprzecznym,
jak i wzd³u¿nym.
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MODELE MATEMATYCZNE PROCESÓW OBRÓBKI
CIEPLNO-MECHANICZNEJ
Opracowane sposoby osi¹gania niezmiennoci kszta³tu geometrycznego czêci o
ma³ej sztywnoci [1, 5] bazuj¹ na odkszta³ceniu osiowym przy odpuszczaniu  sterowaniu nim przy nagrzewaniu i odpuszczaniu. Celowe jest wiêc rozpatrzenie trzech
modeli sterowania: odkszta³ceniem sprê¿ysto-plastycznym; stabilizacj¹ obci¹¿eñ zewnêtrznych i procesem zdejmowania obci¹¿enia. Taki umowny podzia³ jest poprawny w przypadku rozpatrywania modelu prêtowego, kiedy analizowane s¹ naprê¿enia pierwszego
rzêdu.
W modelu pierwszym naprê¿enia s(t) i odkszta³cenia e(t) ulegaj¹ zmianie w czasie;
sterowanie jest realizowane wed³ug dwóch parametrów s i T°, jest kontrolowana wielkoæ wyjciowa e(t); w drugim s = const (podtrzymuje system sterowania automatycznego), zmianie ulega e(t); w modelu trzecim naprê¿enie s jest utrzymywane na
sta³ym poziomie, sterowanie jest realizowane wed³ug parametru e(t) z uwzglêdnieniem
zmiany temperatury stygniêcia T°.
Do jakociowego zbadania procesów, s¹ niezbêdne równania opisuj¹ce uk³ad dynamiczny obróbki cieplno-mechanicznej, jako obiekt sterowania.
W danym przypadku zastosowano znan¹ metodykê [10, 11] podzia³u obiektu na
cz³ony dynamiczne (tab. 1).
W celu scharakteryzowania stanu cz³onu dynamicznego, jako wspó³rzêdn¹ uogólnion¹ na wejciu cz³onu przyjêto s1(e), a na wyjciu e1(s), i okrelono je odpowiednio
jako wejciowa i wyjciowa wieloæ cz³onu o dzia³aniu ukierunkowanym.
Proces odkszta³cenia sprê¿ysto-plastycznego mo¿na przedstawiæ cz³onem o dzia³aniu ukierunkowanym z wielkoci¹ wyjciow¹ s oraz wyjciow¹ e i odwrotnie, w
zale¿noci od tego, czy jest rozpatrywana relaksacja naprê¿eñ czy te¿ podatnoci.
Eksperymentalne charakterystyki statyczne (zale¿noæ wielkoci wyjciowej e cz³onu
od wejciowej s w ustalonym trybie) przedstawiono na rysunku 1.
Istotne jest, ¿e cz³on dynamiczny niekoniecznie jest przedstawiony w postaci konstrukcyjnej lub schematycznej. W niektórych przypadkach cz³ony dynamiczne w ogóle
mog¹ nie mieæ sensu fizycznego, charakteryzuj¹c tylko zale¿noci matematyczne pomiêdzy niektórymi wielkociami uk³adu automatycznego i obiektu.
Rodzinê charakterystyk statycznych, zbudowanych w przypadku ró¿nych wartoci temperatury T, przedstawiono na rysunku 1.
Modelami przedstawionych charakterystyk statycznych s¹ zale¿noci nieliniowe,
które przy realizacji uk³adu sterowania automatycznego s¹ linearyzowane, co umo¿liwia uproszczenie uk³adu sterowania automatycznego, nie powoduj¹c obni¿enia wymagañ odnonie dynamiki procesów obróbki cieplno-mechanicznej.
Charakterystyki statyczne w pe³ni odzwierciedlaj¹ zachowanie cz³onu dynamicznego w trybie ustalonym, umo¿liwia to opracowanie zasad sterowania odkszta³ceniem
sprê¿ysto-plastycznym.
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Tabela 1. Cz³ony dynamiczne i ich opis matematyczny
Table 1. The dynamic elements and their mathematical description
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Rys. 1. Charakterystyki statyczne uk³adu dynamicznego obróbki cieplno-mechanicznej
Fig. 1. The static characteristics of thermo-mechanical processing dynamic system
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Uk³ad sterowania dzia³a równie¿ w trybie nieustalonym, a wiêc wa¿ne jest przy
badaniu uk³adu dynamicznego obróbki cieplno-mechanicznej zachowanie cz³onów dynamicznych, w trakcie procesów przejciowych.
Charakterystyki statyczne obiektu sterowania nie zawieraj¹ czasu relaksacji, co jest
przeszkod¹ w opracowaniu urz¹dzenia i regulowaniu procesu obróbki cieplno-mechanicznej.
Opis powinien byæ realizowany na podstawie uk³adu parametrów, który mo¿na
rozpatrywaæ jako w³aciwoæ samego materia³u. Przy takim podejciu, jest istotny
stosunek miêdzy naprê¿eniem i odkszta³ceniem, zapisany w postaci równania ró¿niczkowego, zawieraj¹cego naprê¿enie, odkszta³cenie i ich pochodne po czasie. Równania
ró¿niczkowe opisuj¹ce odkszta³cenia zawieraj¹ trzy parametry niezale¿ne, a wiêc model jest budowany z trzech podstawowych elementów  dwóch sprê¿yn i t³umika.
Okrelenie niesprê¿ystoci zawiera wymóg liniowoci. Równania ró¿niczkowe
opisuj¹ce niesprê¿ystoæ, wi¹¿¹ce s i e, powinny byæ wiêc równaniami pierwszego
rzêdu i zawieraæ tyle niezale¿nych sta³ych, ile jest niezbêdnych do opisu niesprê¿ystego
zachowania danego cia³a sztywnego. W ogólnej postaci równanie liniowe ze sta³ymi
wspó³czynnikami mo¿na zapisaæ w sposób nastêpuj¹cy:

D  V  D  GV  GW    DQ  G QV  GW Q
lub

V

E  H  E  GH  GW    EQ  G QH  GW Q

(1)

H,

gdzie A i B  operatory liniowe zawieraj¹ce odpowiednie wspó³czynniki ai i bi.
Uk³ad mechaniczny mo¿e byæ modelem okrelonego materia³u niesprê¿ystego wtedy, gdy spe³nia te same zale¿nociom miêdzy si³¹, przemieszczeniem i czasem, co odpowiednio naprê¿enia, odkszta³cenia i czas w przypadku materia³u niesprê¿ystego. Si³a
dzia³aj¹ca na sprê¿ynê odzwierciedla naprê¿enie, przemieszczenie  odkszta³cenie,
a wspó³czynnik sztywnoci sprê¿yny K  odpowiada modu³owi sprê¿ystoci E lub
podatnoci j. Cech¹ charakterystyczn¹ takiej sprê¿yny jest nagromadzona w niej energia odwracalna. Innym elementem niezbêdnym do wystêpowania tarcia wewnêtrznego
jest t³umik Newtona, który jest t³okiem przemieszczaj¹cym siê w idealnie lepkiej cieczy,
prêdkoæ ruchu t³oka jest proporcjonalna do dzia³aj¹cej si³y, a wiêc praca w pe³ni jest
zu¿ywana na powstawanie ciep³a. W przypadku takich cia³ sztywnych t³umik stosowany jest tylko w po³¹czeniu ze sprê¿yn¹.
W trakcie konstruowania modeli elementy mechaniczne mog¹ byæ ³¹czone szeregowo i równolegle [3]. Przy ³¹czeniu szeregowym (tab. 1, model 2) naprê¿enia s1 i s2
s¹ równe, a odkszta³cenia siê sumuj¹: e = e1 + e2, s = s1 = s2. Przy po³¹czeniu równoleg³ym tych elementów e = e1 = e2, s = s1 + s2.
Kombinacje modeli ró¿norodnych po³¹czeñ z dwóch i trzech elementów s¹ przedstawione w tabeli 1.
Model 1 posiada inercyjnoæ jako wynik podatnoci i oddzia³ywania sprê¿ystego.
Do opisu ilociowego nale¿y wyprowadziæ, a nastêpnie rozwi¹zaæ równanie ró¿nicz-
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kowe odkszta³cenia, odpowiadaj¹ce przytoczonemu modelowi. Stosuj¹c zasadê równoleg³o-szeregowego po³¹czenia elementów modelu mechanicznego, odkszta³cenie sprê¿yny przyjêto: e1 = j × s1 = s1 / E, a t³umika e2 = j × s2 / E × T. Eliminuj¹c e1, e2, s1
i s2, otrzymano równanie (tab. 1, model 1). Rozwi¹zuj¹c to równanie, uzyskano funkcjê podatnoci. Proponowany model nie dopuszcza odkszta³cenia momentalnego, to
znaczy nie odzwierciedla on rzeczywistego zachowania cia³a sztywnego, w momencie
t = 0, nie mo¿na wytworzyæ odkszta³cenia e0 i opisaæ relaksacji naprê¿enia. Jednak w
po³¹czeniu z innymi elementami model ten tak¿e znajduje zastosowanie.
Przy po³¹czeniu szeregowym sprê¿yny i t³umika (tab. 1, model 2) dobrze jest przedstawiæ lepkoæ b wielkoci¹ E × T (gdzie T  sta³a czasu). Rozpatrzony model umo¿liwia opisanie praktycznie pe³nej relaksacji s do wartoci s2, równych zero.
Uogólnione równanie odkszta³ceñ, odpowiadaj¹ce temu modelowi, mo¿na otrzymaæ zak³adaj¹c s1 = E × e1 oraz s2 = E × T × e2 (tab. 1, model 2). Równanie w przypadku tych dwóch modeli jest ekwiwalentne równaniu (1) wtedy, gdy wszystkie wspó³czynniki oprócz a0, a1 i b0, b1 s¹ równe zero oraz obie czêci pierwszego równania
podzielone s¹ przez b0, a drugiego przez a0.
Z równania model 2 (tab. 1) wynika, ¿e równie¿ drugi model  szeregowo po³¹czone t³umik i sprê¿yna  opisuj¹ materia³ niesprê¿ysty, poniewa¿ umo¿liwia on okrelenie stacjonarnej podatnoæ ci¹gliwoci. Nale¿y wiêc rozpatrzyæ model sk³adaj¹cy siê
z trzech elementów. Model trzyelementowy jest przedstawiony w tabeli 1 (model 3).
Ma on wszystkie specyficzne cechy charakterystyczne materia³u niesprê¿ystego; w
tym przypadku odkszta³cenie na jednostkê naprê¿enia zmienia siê od chwilowej wartoM  M . W oparciu o ten model jest
ci j do ostatecznej wartoci podatnoci M¦

mo¿liwe opisanie relaksacji naprê¿enia, poniewa¿ zaczynaj¹c z momentu t = 0, mo¿na
w nim podtrzymywaæ odkszta³cenie e0; w tym przypadku pocz¹tkowo rozci¹gany jest
tylko element  sprê¿yna 1, a nastêpnie zaczyna siê przemieszczaæ t³ok t³umika 3, dopóty, dopóki naprê¿enie s3, dzia³aj¹ce na t³umik (naprê¿enie na t³umiku), nie osi¹gnie
wartoci zero. Przemieszczenie to wp³ywa na zmniejszenie naprê¿enia od wartoci pocz¹tkowej e0 / j1 do wartoci koñcowej e0 / (j1 + j2).
Rozpatrywany model jest prosty, posiada jednak wszystkie charakterystyki materia³u niesprê¿ystego. Równanie ró¿niczkowe opisuj¹ce taki model i jego rozwi¹zanie przedstawiono w tabeli 1  model 3. W przypadku elementów 1  3: e1 = j × s1, e2 = j × s2,
e3 = j × s3. Warunki pocz¹tkowe przy rozwi¹zaniu równania s¹ nastêpuj¹ce: s = s2,
s = 0, t ³ 0, e = j1 × s przy t = 0. Przedstawione równanie ró¿niczkowe trzech elementów modelu jest ekwiwalentne równaniu (1), kiedy wszystkie wspó³czynniki oprócz
a0, a1 i b0, b1 s¹ równe zero oraz obie czêci równania s¹ podzielone przez b0. Mo¿na
oczekiwaæ, ¿e dowolny bardziej z³o¿ony model 3-elementowy uwzglêdnia w równaniu
ró¿niczkowym odkszta³cenia pochodne wy¿szych rzêdów, co komplikuje opis matematyczny obiektu sterowania, nie zmieniaj¹c fizycznej istoty procesu. Z rozwi¹zania
równania wynika, ¿e funkcja podatnoci jest eksponencjaln¹ funkcj¹ rosn¹c¹ typu
[1  exp(t / ts)], (ts  czas relaksacji przy sta³ym naprê¿eniu). Zgodnie z teori¹ stero-
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wania automatycznego, wielkoæ tê przyjêto nazywaæ sta³¹ czasow¹ W szczególnoci,
przy t = ts, j(t) ulegnie zwiêkszeniu o (1  e1), w stosunku do pe³nej zmiany j2. Do
okrelenia funkcji relaksacji naprê¿eñ s¹ niezbêdne nastêpuj¹ce warunki pocz¹tkowe:
e = e0, e = 0, t ³ 0, s = E × e0 przy t = 0. Dodatkowo wprowadzono oznaczenie te = ts(j1 /
j2 + j2) = ts(E2  t1) / t«, gdzie D = j1 / j2 stopieñ relaksacji (wielkoæ bezwymiarowa).
Wartoæ te jest to czas, niezbêdny do zmniejszenia naprê¿enia o e razy, czyli te jest
czasem relaksacji naprê¿enia przy sta³ym odkszta³ceniu. Funkcja relaksacji naprê¿eñ
jest ekspotencjalnie malej¹c¹ funkcj¹ typu exp ® (t / te).
£¹cz¹c kolejno n sprê¿ycie-ci¹gliwych elementów (sprê¿yna wprowadzona równolegle do t³umika), otrzymano model o takich samych w³asnociach ogólnych, lecz o
znacznie bardziej z³o¿onej zale¿noci procesu odkszta³cenia od czasu.
Po³¹czenie równoleg³e n elementów (sprê¿yna po³¹czona szeregowo z t³umikiem)
tworzy model podobny do modelu 2 (tab. 1), lecz lepiej opisuj¹cy w³aciwoci relaksacyjne materia³ów rzeczywistych, w tym przypadku rozwi¹zanie równania wygl¹da
nastêpuj¹co:

V

H   ( P  H  W  W PH , W PH

E P  ( PH ,

a przy n ® ¥, zamieniaj¹c sta³e Em i ( PH funkcjê rozk³adu mo¿na zapisaæ jako:

( W  V

f

H  ³ ( W  H W  W GW .


Zachowanie siê pó³fabrykatów w trakcie nagrzewania oraz ich modele mechaniczne i matematyczne s¹ przedstawione w tabeli 1, model 6. Przy opracowaniu schematu
strukturalnego obiektu, jakim jest uk³ad dynamiczny obróbki cieplno-mechanicznej,
modele te s¹ rozpatrywane w po³¹czeniu z zaprezentowanymi modelami mechanicznymi (tab. 1).
W celu dalszych przekszta³ceñ matematycznych, w przypadku rozpatrywanych
modeli, nale¿y sformu³owaæ zasadê superpozycji. Je¿eli na materia³, kolejno ró¿nych
odstêpach czasu, oddzia³uje szereg naprê¿eñ, to ka¿de wp³ywa na odkszta³cenie. Sumaryczne odkszta³cenie spowodowane dzia³aniem naprê¿eñ sta³ych s1 i s2 jest równe
e1(t) + e2(t), gdzie e1(t) i e2(t)  odkszta³cenia, które powsta³yby, je¿eli s1 i s2 oddzia³ywa³yby niezale¿nie, analogicznie, wiêc odkszta³cenie sumaryczne e1(t) + e2(t) jest spowodowane naprê¿eniami s1(t) + s2(t).
Zasada superpozycji jest najbardziej ogólnym sformu³owaniem wymagania liniowoci, zawartym w przytoczonym wczeniej okreleniu niesprê¿ystoci.
Przeanalizowano funkcjê nastêpstwa: w momencie ti przy³o¿ono naprê¿enie si, z
funkcji podatnoci wynika, ¿e przy t ³ ti, e(t) = s × j(t  ti). Przy za³o¿eniu, ¿e kolejno
w czasie t1, t2...,tn s¹ przyk³adane naprê¿enia si (i = 1,2,...,n), to zgodnie z zasad¹
superpozycji (je¿eli odkszta³cenie zmienia siê dyskretnie lub ci¹gle) otrzymano:
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W

³ M W W

V L W GW .

L

(2)

f

Równanie (2) wi¹¿e wiêc e(t) ze zmianami naprê¿enia w czasie przez funkcjê podatnoci. Analogicznie, jeli odkszta³cenie jest zmienn¹ niezale¿n¹, a badana jest zale¿noæ naprê¿enia od czasu, to:

V W

Q

¦H
L 

L

W  WL  M lub V W

W

³ ( W W

L

H W GW .

(3)

f

Równania ca³kowe (2) i (3) wskazuj¹, ¿e obiekt zachowuje siê w taki sposób, jakby
posiada³ pamiêæ; odkszta³cenie w momencie t jest zwi¹zane z czasem poprzednim, poprzez zmianê naprê¿enia s(t) i podatnoci j(t), bêd¹cych charakterystykami metalu. Ta
w³asnoæ pamiêci pokazuje, ¿e e(t) zale¿y nie tylko od chwilowej wartoci s(t), ale
równie¿ od parametrów wewnêtrznych, których wartoci chwilowe odtwarzaj¹ zachowanie materia³u.
Je¿eli zmiany naprê¿enia s(t) w czasie przebiegaj¹ zarówno ci¹gle, jak i dyskretnie,
to mo¿na zastosowaæ kombinacje zale¿noci (2) i (3), to znaczy

H W

Q

¦V
L 

L

 M W  WL 

W

³ M W W

L

V L W GW .

(4)

f

Do pe³nej analizy obiektu sterowania  uk³adu dynamicznego obróbki cieplno-mechanicznej rozpatrzono kilka modeli z elementem sprê¿ysto-plastycznym (tab. 1, model 4). Po³¹czone szeregowo: element plastyczny i sprê¿yna utworz¹ model cia³a sprê¿ysto-plastycznego. Do granicy plastycznoci sT cia³o odkszta³ca siê sprê¿ycie, p³yniêcie plastyczne zachodzi przy sta³ym naprê¿eniu. Po zdjêciu obci¹¿enia powstaje odkszta³cenie trwa³e. Równania stanu plastycznego, wi¹¿¹ce naprê¿enia z odkszta³ceniem, nie zawsze maj¹ rozwi¹zanie z powodu z³o¿onoci procesu odkszta³cenia plastycznego [1, 6].
Model z elementami ci¹gliwo-plastycznymi (tab. 1, model 5) charakteryzuje siê
równoleg³ymi po³¹czeniami elementów ci¹gliwego i plastycznego. Przy naprê¿eniu poni¿ej granicy plastycznoci sT, cia³o nie ulega odkszta³ceniu: przy sT = const = s0 > sT,
prêdkoæ odkszta³cenia jest proporcjonalna do naprê¿enia s0  sT. Model ten opisuje
materia³y, które maj¹ zauwa¿aln¹ plastycznoæ przy wysokich naprê¿eniach (na przyk³ad metale w wysokiej temperaturze).
Przy jednoosiowym stanie naprê¿eñ, równanie odkszta³cenia  równanie odkszta³cenia rodowiska ci¹gliwo-plastycznego ma postaæ przedstawion¹ w tabeli 1, model 5.
Specyfik¹ takich modeli jest, ¿e w strefach o naprê¿eniach niezbyt du¿ych nie powstaj¹
odkszta³cenia.
Po³¹czenie szeregowe elementów ci¹gliwego i plastycznego utworzy model o nastêpuj¹cych w³asnociach: przy s1 > sT  czynnik p³ynie, podobnie jak ciecz lepka;
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przy s1 = Re  ma miejsce p³yniêcie plastyczne, przy którym naprê¿enia nie mog¹ przekraczaæ granicy plastycznoci. Dodatkowy element sprê¿ysty w³¹czony, do modelu
ci¹gliwo-plastycznego, uwzglêdnia wp³yw odkszta³ceñ sprê¿ystych. W przypadku naprê¿eñ ni¿szych, ni¿ granica plastycznoci s1 < sT, model zachowuje siê jak czynnik
sprê¿ysto-plastyczny, przy s1 = sT wystêpuje p³yniêcie plastyczne  naprê¿enia nie
mog¹ byæ wy¿sze od granicy plastycznoci.
Przedstawione wczeniej modele trzyelementowe, odpowiadaj¹ce równaniu ró¿niczkowemu odkszta³cenia, zawieraj¹ce tylko naprê¿enia i odkszta³cenia oraz ich pochodne pierwszego rzêdu po czasie, s¹ modelami prostymi. W takich modelach funkcje podatnoci relaksacji naprê¿eñ s¹ funkcjami wyk³adniczymi, z których ka¿da zawiera jeden czas relaksacji.
Przeanalizowano równie¿ modele bardziej z³o¿one, opisuj¹ce niesprê¿yste materia³y
sztywne. Na podstawie modelu (tab. 1, model 1), mo¿na opisaæ zachowanie niesprê¿yste, w tym celu nale¿y po³¹czyæ dwa modele szeregowo oraz dodatkowo w³¹czyæ
szeregowo jedn¹ sprê¿ynê, uzyskuj¹c model zawieraj¹cy piêæ elementów. Równanie
ró¿niczkowe odkszta³cenia, zgodnie z przyjêtymi wczeniej zasadami, zawiera w przypadku ka¿dego elementu odpowiednie zale¿noci miedzy naprê¿eniem i odkszta³ceniem,
bez wszystkich zmiennych oprócz naprê¿enia sumarycznego i odkszta³cenia sumarycznego.
Równanie odkszta³cenia przekszta³cane jest do równania drugiego stopnia odnonie
H  H   H  ,
s oraz e. Odkszta³cenie sumaryczne jest równe sumie odkszta³ceñ H

¦

a wiêc z modelu mo¿na bezporednio, bez rozwi¹zywania równania ró¿niczkowego,
otrzymaæ funkcjê odkszta³cenia:

H W

H >  H[S W  7V  @  H  >  H[S W  7V  @ .

(5)

Funkcja odkszta³cenia jest sum¹ dwóch cz³onów rosn¹cych wyk³adniczo, a podatnoæ na relaksacjê jest okrelana zale¿noci¹ H

¦

H   H  , przy tym 7H  i 7V  

dwie wartoci sta³ych czasowych (czas relaksacji) przy sta³ym naprê¿eniu.
Taki model nie umo¿liwia jednak rozwi¹zania zagadnienia relaksacji naprê¿eñ, dlatego celowe jest jego przebudowanie, czyli równolegle pod³¹czenie do dwóch równole(  ( . Oba równania
g³ych modu³ów sprê¿yny (tab. 1, model 2); przy tym (

¦

ró¿niczkowe opisuj¹ce model piêcioelementowy s¹ ekwiwalentne i zawieraj¹ piêæ niezale¿nych parametrów. Funkcjê relaksacji naprê¿eñ mo¿na zapisaæ w postaci sumy dwóch
relaksacji wyk³adniczych o czasie relaksacji równym sta³ym czasowym 7H  i 7V  :

H W

H  H[S W  7H   H  H[S W  7H  .

(6)

Z przedstawionej analizy cia³a sztywnego o piêciu parametrach wynika, ¿e w przypadku standardowego cia³a niesprê¿ystego jest mo¿liwe zastosowanie dwóch ekwiwa-

81

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

lentnych modeli, pierwszego w celu otrzymania funkcji podatnoci, a drugiego  funkcji naprê¿enia. W przytoczonych modelach nie ma masy, poniewa¿ powoduje ona zachowanie typu rezonansowego, a nie relaksacyjnego.
Zalety zastosowania zaprezentowanych modeli s¹ widoczne w bardziej z³o¿onych
przypadkach, kiedy równanie ró¿niczkowe jest rzêdu wy¿szego ni¿ drugi, wtedy funkcjê podatnoci naprê¿enia mo¿na wyprowadziæ bezporednio z modelu. Nie jest do
tego konieczna znajomoæ parametrów innego modelu ekwiwalentnego oraz wspó³czynników równania ró¿niczkowego przedstawiaj¹cego odkszta³cenia. Funkcjê pe³zania w przypadku modelu z piêcioma parametrami mo¿na uogólniæ na przypadek modelu, zawieraj¹cego kilka modeli typu (tab. 1, model 1):
Q

H  ¦ H L >  H[S W  7V L @ ,

H W

(7)

L 

gdzie: 7V L i e(i) czas relaksacji i podatnoci i-go modelu.
Przy du¿ych naprê¿eniach, w przypadku wielu materia³ów, zale¿noæ liniowa miêdzy naprê¿eniem i odkszta³ceniem nie znajduje potwierdza w badaniach eksperymentalnych. Nale¿y wtedy stosowaæ zale¿noci nieliniowe, które s¹ jednak trudne do realizacji [7, 8]  bardziej w³aciwym rozwi¹zaniem jest zastosowanie równania przed³o¿onego w pracy [9]:

M H

W

V  W  ³ 4 W  W  V  W GW ,

(8)



gdzie: t1 czas przy³o¿enia obci¹¿enia  je¿eli t jest niewielki, to odkszta³cenie dzia³ania
wtórnego, opisywane cz³onem ca³kowym, jest ma³e czyli s1 = j(e1).
Równanie (8) w stosunku do funkcji j(e1) jest liniowe. Rozwi¹zuj¹c je wzglêdem
s1, otrzymano zale¿noæ:

V W

W

M H  ³ 5 W  W GW ,

(9)



gdzie: R(t  t1)  wspó³czynnik relaksacji.
Z rozwi¹zania równania (8) przy naprê¿eniu s1 = const = s0 wynika, ¿e:

M H

>  . W @V  , . W

W

³4 W W



GW ,



to znaczy krzywe odkszta³cenia przy ustalonych naprê¿eniach s¹ podobne. W przypadku relaksacji, sta³a odkszta³cenia e1 = const = e0, z równania (9) uzyskuje siê

V C >  / W @M H  , / W

W

³ 5 W W
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Je¿eli rozci¹ganie pocz¹tkowe realizowane jest szybko, to w zwi¹zku z relaksacj¹
s1 = j(e0) mo¿na zapisaæ:

V  V 

 / W ,

(11)

czyli krzywe relaksacji równie¿ s¹ podobne.

PODSUMOWANIE
Stwierdzono, ¿e paczenie pó³fabrykatu jest funkcjonalnie powi¹zane z niejednorodnoci¹ odkszta³cenia plastycznego i pola temperaturowego oraz ró¿nym charakterem
odkszta³ceñ plastycznych i sprê¿ystych przy zdejmowaniu obci¹¿enia. Analogiczny
proces zachodzi tak¿e z naprê¿eniami szcz¹tkowymi, ich relaksacja zaczyna siê niejednoczenie i w ró¿nych czêciach wyrobu zarówno w przekroju poprzecznym jak i
wzd³u¿nym.
Przeanalizowano modele sterowania: odkszta³ceniem sprê¿ysto-plastycznym; niezmien-noci¹ obci¹¿eñ zewnêtrznych i procesem zdejmowania obci¹¿enia. Do jakociowego zbadania procesów opracowano równania opisuj¹ce uk³ad dynamiczny obróbki cieplno-mechanicznej jako obiekt sterowania.
Przedstawiono proste modele trzyelementowe, odpowiadaj¹ce równaniu ró¿niczkowemu odkszta³cenia i zawieraj¹ce tylko naprê¿enia i odkszta³cenia oraz ich pochodne
pierwszego rzêdu. W takich modelach funkcje podatnoci na relaksacjê naprê¿eñ s¹
funkcjami wyk³adniczymi, z których ka¿da zawiera jeden czas relaksacji.
Przeanalizowano równie¿ modele bardziej z³o¿one, opisuj¹ce materia³y sztywne.
W oparciu o nie mo¿na opisaæ równie¿ zachowanie niesprê¿yste, w tym celu nale¿y
po³¹czyæ dwa modele szeregowo oraz dodatkowo w³¹czyæ szeregowo jedn¹ sprê¿ynê,
uzyskuj¹c model zawieraj¹cy piêæ elementów. Równanie ró¿niczkowe odkszta³cenia
zawiera w przypadku ka¿dego elementu odpowiednie zale¿noci miedzy naprê¿eniem
i odkszta³ceniem, bez wszystkich zmiennych oprócz naprê¿enia sumarycznego i odkszta³cenia sumarycznego.
Zalety zastosowania opracowanych modeli s¹ widoczne w bardziej z³o¿onych przypadkach, kiedy równanie ró¿niczkowe jest rzêdu wy¿szego ni¿ drugi, wtedy funkcjê
podatnoci naprê¿enia mo¿na wyprowadziæ bezporednio z modelu. Nie jest do tego
konieczna znajomoæ parametrów innego modelu ekwiwalentnego oraz wspó³czynników równania ró¿niczkowego odkszta³cenia.
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MODELLING OF THE DYNAMIC SYSTEM OF THERMO-MECHANICAL
PROCESSING OF NON-RIGID SHAFTS
Summary
The methodology of formulating mathematical models of thermo-mechanical processing of
non-rigid shafts was presented in the article. The analysis of models of control was introduced for following parameters: the elastic and plastic deformation, the invariability of
external loads and the processes of loads removal. The mathematical model of dynamic
system of thermo-mechanical processing of non-rigid shafts was built for qualitative analysis of processes. Simple three-element models were introduced, describing only strains
and stresses. More detailed mathematical models describing also inelastic solid bodies
were analyzed as well.
Keywords: modeling, dynamic system, non-rigid shafts, thermo-mechanical processing.
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MODEL GEOMETRYCZNY I KINEMATYCZNY
PIONOWEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO CNC FV 580A
Streszczenie. W pracy przedstawiono mo¿liwoci systemu NX jako zintegrowanego rodowiska programowego CAD/CAM/CAE. Opisano proces tworzenia modelu geometrycznego i
kinematycznego centrum frezarskiego FV-580A. Proces budowy wirtualnej maszyny przeprowadzono w rodowisku konstruktora obrabiarek MTB (Machine Tool Builder) programu NX.
Na zbudowanym modelu wirtualnym przeprowadzono symulacjê i weryfikacjê ruchów.
S³owa kluczowe: modelowanie, projektowanie, systemy CAD/CAM, model geometryczny,
model kinematyczny, symulacja, NX system.

WPROWADZENIE
Nieod³¹cznymi narzêdziami nowoczesnego in¿yniera s¹ programy wspomagaj¹ce
procesy projektowania CAD/CAM/CAE [2]. Szczególne miejsce w grupie narzêdzi tego
typu zajmuje system NX firmy Siemens PLM Software [1112]. Szeroko rozwiniête
funkcje modu³u CAD oraz CAM sytemu NX dostarczaj¹ narzêdzi wspomagaj¹cych
projektowanie i wytwarzanie, co zwiêksza wydajnoci pracy in¿ynierów, konstruktorów, technologów i programistów maszyn. Budowanie wirtualnych parków maszynowych pozwala na projektowania procesów technologicznych bez koniecznoci eksperymentowania na maszynie rzeczywistej. Daje to mo¿liwoci tworzenia wirtualnych
laboratoriów, w których prowadzenie dzia³añ dydaktycznych jest mo¿liwe bez koniecznoci zakupu drogich i zajmuj¹cych du¿o miejsca obrabiarek. Symulacja kinematyczna
maszyn o geometrii modeli 3D, pozwala w maksymalny sposób na przybli¿enie siê do
rzeczywistego procesu, realizowanego fizycznie na maszynie [1, 39].

METODYKA I ZA£O¯ENIA PROJEKTOWE
Proces budowy wirtualnej obrabiarki CNC w rodowisku programu NX poprzedzi³a analiza zasadnoci tworzenia wirtualnych modeli kinematycznych. Zapoznano siê z
tematyk¹ tworzenia kinematycznych modeli obrabiarek w systemie NX. Przed wykonaniem geometrycznego i kinematycznego modelu wirtualnej obrabiarki CNC przyjêto
nastêpuj¹ce za³o¿enia:
1)

Katedra Podstaw In¿ynierii Produkcji, Wydzia³ Mechaniczny, Politechnika Lubelska.
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 zostanie wykonany model geometryczny i kinematyczny centrum frezarskiego
FV-580A bêd¹cego na wyposa¿eniu Katedry Podstaw In¿ynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej,
 do tworzenia geometrii modelu zostanie wykorzystana dokumentacja dostarczona
przez dystrybutora maszyny oraz pomiary bezporednie maszyny,
 tworzony model bêdzie wiernie odwzorowywa³ przestrzenie robocze obrabiarki,
 utworzona kinematyka bêdzie wspó³pracowaæ z dostêpnym postprocesorem,
 mo¿liwa bêdzie symulacja procesów obróbki w znacznym stopniu zbli¿onych do
rzeczywistych.






Zakres prac przygotowawczo-projektowych obejmowa³:
zapoznanie siê z dokumentacj¹ centrum frezarskiego FV-580A [10],
przeprowadzenie niezbêdnych do wykonania modelu 3D pomiarów gabarytów, przestrzeni obróbkowych, poszczególnych zespo³ów ruchowych maszyny nie uwzglêdnionych w dokumentacji,
wykonanie modelu 3D centrum frezarskiego FV-580A,
zapoznanie siê z funkcjami modu³u budowy kinematyki obrabiarki MTB (Machine
Tool Builder) oraz dzia³aniem aplikacji Post Builder systemu NX,
wykonanie kinematycznego modelu obrabiarki na podstawie utworzonej wczeniej
geometrii 3D zespo³ów obrabiarki.

Proces budowy wirtualnej maszyny przeprowadzono w rodowisku konstruktora obrabiarek MTB (Machine Tool Builder) programu NX, przy pomocy którego mo¿liwe jest:
 budowanie wirtualnych modeli obrabiarek i narzêdzi,
 stosowanie modeli geometrycznych 3D do definiowania zespo³ów obrabiarki,
 definiowanie kinematyki poszczególnych cz³onów,
 animacja ruchów wed³ug ustawionych osi maszyny do celów testowych,
 edycja podzespo³ów poprzez drzewo z³o¿enia.

PROCES TWORZENIA MODELU KINEMATYCZNEGO OBRABIARKI
Model kinematyczny obrabiarki w programie NX wykonano jako z³o¿enie bry³ geometrycznych elementów reprezentuj¹cych poszczególne zespo³y wykonawcze maszyny. Kinematyka maszyny jest dodawana do modelowanych zespo³ów i zawiera siê w
pliku z³o¿enia. Stopieñ odwzorowania rzeczywistej obrabiarki odzwierciedla gabaryty
maszyny, tak aby mo¿liwe by³o symulowanie pe³nej przestrzeni roboczej obróbki. Model kinematyki okrela zwi¹zek pomiêdzy czêciami sk³adowymi maszyny, okrela równie¿ nazwy osi i wartoci graniczne przemieszczeñ [11].
Proces tworzenia modelu kinematycznego centrum frezarskiego FV-580A ze sterowaniem Fanuc 0iMC, przy pomocy konstruktora MTB obejmowa³:
 wykonanie z³o¿enia modelu 3D centrum frezarskiego FV-580A,
 zdefiniowanie kinematyki w module budowy obrabiarki MTB,
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 wygenerowanie wirtualnego kontrolera VNC w aplikacji Post Builder,
 konfiguracjê instalacji obrabiarki.
Model przeznaczony do konfiguracji kinematyki musi spe³niaæ szereg wymagañ:
 geometria z³o¿enia maszyny musi zawieraæ podstawowe zespo³y: korpusy, sto³y,
prowadnice, wrzeciona, obudowy odwzorowuj¹ce przestrzeñ robocz¹,
 w katalogu o przywo³ywanej z biblioteki nazwie maszyny musz¹ znajdowaæ siê
wszystkie czêci z³o¿enia obrabiarki,
 w bibliotece obrabiarek musi byæ dokonany wpis w akta w pliku machine_database.dat, aby obrabiarka mog³a byæ wczytywana,
 w katalogu postprocesor musi byæ utworzony plik tekstowy *.ascii, w którym
zdefiniowano postprocesor maszyny.
Z³o¿enia modelu 3D centrum obróbkowego FV-580A

Budowa kinematyki obrabiarki w systemie NX jest mo¿liwa po uprzednim wykonaniu modeli 3D poszczególnych podzespo³ów. Polega ona na utworzeniu bry³ geometrycznych poszczególnych elementów, a nastêpnie wykonaniu z³o¿enia zespo³ów wykonawczych maszyny.
Na podstawie dokumentacji przekazanej przez producenta maszyny oraz dodatkowych pomiarów obrabiarki zbudowano model 3D pionowego centrum frezarskiego
FV-580A [10]. Do utworzenia geometrii czêci u¿yto narzêdzi modu³u NX Modeling
(rys. 1), natomiast do modelowania obudów wykorzystano modu³ NX Sheet Metal (rys. 2).

Rys. 1. Czêci sk³adowe pionowego centrum obróbkowego FV580-A
zaprojektowane w module Modeling
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Wykonano modele 3D poszczególnych zespo³ów: ³o¿a, s³upa, sañ, prowadnic, silników i obudów. Jest to wystarczaj¹ce, aby odwzorowaæ przestrzeñ robocz¹ obrabiarki.
Na rysunku 3 przedstawiono widok 3D z³o¿enia zespo³ów modelowanej obrabiarki
FV-580A. Z³o¿enie modelu obrabiarki zosta³o wykonane w specjalny sposób po to, by
mo¿liwe by³o ³atwe zdefiniowanie kinematyki. Poszczególne czêci pogrupowano
w zale¿noci od ruchów jakie bêd¹ wykonywaæ w modelu kinematycznym. Stó³ obrabiarki zosta³ po³¹czony w zespó³ z ka¿dym elementem poruszaj¹cym siê w osi X maszyny. Podobnie, sanie osi Y oraz wrzeciennik poruszaj¹cy siê w osi Z, zosta³y po³¹czone w osobne zespo³y ruchowe. Tak przygotowany model pos³u¿y³ do zbudowania (na
jego podstawie) kinematyki w module MTB.

Rys. 2. Os³ona pionowego centrum obróbkowego FV-580A
zaprojektowana w module NX Sheet Metal

Rys. 3. Widok 3D podzespo³ów pionowego centrum obróbkowego FV-580A
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Definiowanie kinematyki obrabiarki w module Machine Tool Builder MTD

Definiowanie kinematyki wirtualnej obrabiarki w konstruktorze obrabiarek MTB
polega na okreleniu relacji miêdzy sk³adnikami modelu maszyny oraz okreleniu kierunków i ograniczeñ ruchu osi sterowanych X, Y, Z. MTB opiera siê na strukturze
drzewa (rys. 4) do reprezentacji modelu tworzonej kinematyki. Drzewo to zawiera
wszystkie elementy kinematyki i pokazuje relacje miêdzy ka¿dym z tych elementów.
Podobnie jak w module Assembly w drzewie MTN (Machine Tool Navigator) obowi¹zuje zasada struktury z³o¿enia Master Model. Struktura ta polega na ustanowieniu
hierarchii czêci w zespole na zasadzie rodzic  dzieci (Parent  Children). Ka¿da czêæ
typu rodzic jest nadrzêdna w stosunku do dzieci. Przejawia siê to tym, ¿e podczas definiowania kinematyki ka¿de dziecko porusza siê w zespole ze swoim rodzicem (rys. 4).

Rys. 4. Drzewo z³o¿enia Machine Tool Navigator pionowego centrum frezarskiego FV-580A

Wykorzystuj¹c przygotowany odpowiednio w module Assembly model 3D, budowany w strukturze Master Model, nadano sk³adniki fizyczne maszyny, nazywane
K- Components.
K-Components s¹ to czêci reprezentowane przez zespo³y modelowane i s¹ okrelone w Machine Tool Builder jako odniesienia do z³o¿enia w Assembly.
W budowanej kinematyce w sk³ad K-Components wchodz¹ czêci z³o¿enia: baz sta³ych
(³o¿e i s³up frezarki), czêci ruchome osi X (stó³, korpusy i obudowy sañ), czêci
ruchome osi Y (korpusy i obudowy sañ), czêci ruchome osi Z (wrzeciennik, wrzeciono, obudowy wrzeciona).
Budowê obrabiarki rozpoczêto od nadania jej nazwy FV-580A w MTN i dodania ca³ego
z³o¿enia czêci z modu³u Assembly (rys. 5). Jest to wa¿ny krok, poniewa¿ pod tak¹ nazw¹
maszyna bêdzie wywo³ywana z biblioteki do programu obróbkowego.
Pierwszym z okrelonych komponentów obrabiarki w drzewie MTN by³a baza
maszyny (MACHINE BASE), za któr¹ przyjêto ³o¿e obrabiarki. Jest to czêæ modelu
3D w pe³ni utwierdzona przy pomocy Assembly Constaints typu Fix.
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Rys. 5. Operacja dodania z³o¿enia do modu³u MTB

Po okreleniu bazy nale¿y okreliæ uk³ad wspó³rzêdnych obrabiarki. W tym celu
utworzono na bazie maszyny komponent skrzy¿owanie  Junctions. Junctions s³u¿y do
klasyfikacji uk³adów wspó³rzêdnych, przypisania im nazw i funkcji.
Definiuje siê uk³ady wspó³rzêdnych dla:
 uk³adu zerowego maszyny,
 uk³adu automatycznego monta¿u narzêdzi,
 uk³adu monta¿u przedmiotów obrabianych.
Uk³ady te s¹ tak¿e u¿ywane do definiowania osi NC i s¹ na trwa³e zwi¹zane
z poszczególnymi komponentami (poruszaj¹ siê razem z nimi).
Bazowym nieruchomym uk³adem przy pomocy którego definiowane s¹ osie NC
i ograniczenia maszyny jest uk³ad zerowy (_MACHINE_ZERO). Zdefiniowano go dynamicznie przy pomocy umieszczonego w z³o¿eniu punktu i uk³adu absolutnego maszyny. Punkt ten zdefiniowano na podstawie danych z instrukcji dostarczonej przez
producenta maszyny o ograniczeniach ruchu obrabiarki (tab. 1).
Punkt zerowy umiejscowiono zgodnie z instrukcj¹ u¿ytkowania [10] w odleg³oci
610mm od p³aszczyzny sto³u, w odleg³oci 35 mm od krawêdzi bocznej, stycznie do
krawêdzi tylnej sto³u (rys. 6).
Uk³ad zerowy zdefiniowano w punkcie zerowym przy pomocy Dynamic CSYS,
nastêpnie obrócono go w celu poprawnego okrelenia kierunków osi (rys. 6). W naTabela 1. Wielkoci charakterystyczne zakresów ruchów centrum frezarskiego FV-580A [15]
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Rys. 6. Okrelenie punktu zerowego uk³adu wspó³rzêdnych obrabiarki

stêpnym kroku nadano klasyfikacjê uk³adu jako Machine Zero przez polecenie Junction
Classification (rys. 7).
Dopiero po klasyfikacji system odnosi siê do utworzonego uk³adu jako zerowego
wirtualnej obrabiarki. W podobny sposób definiowane s¹ uk³ady wspó³rzêdnych monta¿u narzêdzi i przedmiotów obrabianych. W nastêpnym kroku dodano K-Component
dla osi Z, bêd¹cego nieruchom¹ baz¹ dla komponentu wrzeciona, poprzez opcjê Insert
K-Components do bazy maszyny MACHINE_BASE (rys. 8). Po ustawieniu bazy dla
wrzeciona, mo¿liwe by³o dodanie komponentu wrzeciona (SPINDLE). Jako wrzeciono zdefiniowano czêci pokazane na rysunku 9.
S¹ to wszystkie elementy poruszaj¹ce siê razem w osi Z. Dodanie osi NC przeprowadzono na bazie wrzeciona Z_BASE przez u¿ycie Insert Axis. Jest to przypisanie do
ruchu komponentu wrzeciona. W oknie Edit Axis (rys. 10) nadano nazwê osi i ustawiono przynale¿noci osi do uk³adu wspó³rzêdnych poprzez Select Junction.

Rys. 7. Okno klasyfikacji zerowego uk³adu wspó³rzêdnych
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Rys. 8. Klasyfikacja K-Component Z_BASE

Rys. 9. Klasyfikacja K-Component SPINDLE

Okrelono typ osi jako liniow¹ i zaznaczono NC Axis po to, by o by³a traktowana
jako sterowana w programie NC. Nastêpnie nadano ograniczenia drogi komponentów
osi Z do wartoci 510 mm, poprzez opcje Axis Limits (rys. 10).
U¿ytkownik ma mo¿liwoæ sprawdzenia ustawionej kinematyki osi przez Test Axis.
Animacja ruchu mo¿e byæ wykonywana w ustawionych krokach lub trwaæ do osi¹gniêcia punktów granicznych ruchu. Daje to mo¿liwoæ sprawdzenia poprawnoæ ustawionych kierunków i limitów przesuwu lub obrotu.

92

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

Kolejnym krokiem by³o zdefiniowanie uk³adu wspó³rzêdnych automatycznego monta¿u narzêdzi (rys. 11).
Do komponentu SPINDLE dodano Junction i ustawiono uk³ad wspó³rzêdnych przy
pomocy Dynamic CSYS, centrycznie w p³aszczynie monta¿u oprawki narzêdziowej.
Wa¿ne jest ustawienie uk³adu wspó³rzêdnych wymiany narzêdzi z kierunkiem osi X zgodnym z osi¹ symetrii narzêdzia (rys. 11). System automatycznej wymiany narzêdzia pozycjonuje mocowane narzêdzie w osi X uk³adu wymiany, dlatego te¿ bardzo wa¿ne jest
poprawne zdefiniowanie tego uk³adu. Konieczne jest tak¿e sklasyfikowanie uk³adu odniesienia narzêdzi, podobnie jak podczas definiowania zerowego uk³adu wspó³rzêdnych.
W oknie Junction Classification (rys. 12) nadano uk³adowi oznaczenia Tool Mount. Wirtualny kontroler VNC podczas postprocesingu odnosi siê do przypisanych tutaj
informacji.
W dalszym etapie konfiguracji wirtualnej obrabiarki przeprowadzono instalacjê komponentów osi X a nastêpnie osi Y (rys. 13). Proces ten przebiega³ w ten sam sposób jak
przy konfiguracji komponentów osi Z. Do MACHINE_BASE dodano K-Component
bazê osi Y (Y_BASE), za które przyjêto ³o¿e wraz z listwami prowadnicowymi (rys.13b).
Nastêpnie do Y_BASE dodano K-Component zespo³u osi Y (Y_SLIDE) i zdefiniowano w nim o Y. W oknie Edit Axis przypisano o do MACHINE_ZERO oraz oznaczono o jako liniow¹ o NC. Nadano ograniczenie przesuwu 420 mm i sprawdzono
poprawnoæ ruchu przez funkcje Test Axis (rys.13b).

Rys. 10. Okno edytora osi Edit
Axis

Rys. 11. Widok zdefiniowanego uk³adu wspó³rzêdnych
monta¿u narzêdzi
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Rys. 12. Okno klasyfikacji uk³adu wspó³rzêdnych monta¿u narzêdzi
a)

b)

Rys. 13. Klasyfikacja komponentów i ustawieñ: a) dla osi X, b) dla osi Y

Ostatni¹ definiowan¹ osi¹ by³a o X (rys. 13a). Konfiguracja osi, w której zamontowany jest stó³ frezarki, do którego bêdzie instalowany przedmiot obrabiany przebiega
w odmienny sposób. Komponenty osi X nie posiadaj¹ w³asnej bazy poniewa¿ ich ruch
odbywa siê wraz z czêciami osi Y, wiêc do bazy osi Y dodano K-Component osi X
(X_SLIDE).
W drzewie nawigatora MTN widoczna jest hierarchia komponentów osi X podrzêdna osi Y (rys. 13a). Do K-Component osi X dodano Axis X jako liniow¹ o NC
i wprowadzono limit przesuwu na wartoæ 580mm. Sprawdzono poprawnoæ ruchu
przez funkcje Test Axis.
Ostatnim etapem definiowania 3-osiowej struktury centrum obróbkowego FV-580A
jest konfiguracja komponentów ³¹cz¹cych symulacjê, z programem CAM rodowiska
Manufacturing NX. Za takie po³¹czenie opowiada K-Component o nazwie SETUP. Zosta³ on wstawiony do komponentów osi bezporednio wspó³pracuj¹cych z obrabianym
przedmiotem, w tym przypadku osi X.
Do komponentu SETUP do³¹czono elementy definiuj¹ce przygotówkê BLANK,
uchwyt FIXTURE i przedmiot obrabiany PART (rys.14). Elementy te sklasyfikowano
odpowiednio w oknie K-Component Classification w celu przyporz¹dkowania jako
elementy instalacyjne (rys. 15).
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Rys. 14. Konfiguracja komponentów instalacyjnych SETUP dla osi X
D


E


F


Rys. 15. Klasyfikacja K-Component dla elementów: a) przygotówek, b) uchwytów,
c) czêci obrabianych

Podczas wywo³ywania z biblioteki wirtualnej obrabiarki elementy typu SETUP musz¹
zostaæ zdefiniowanie na przedmiocie obrabianym w programie obróbki. Zdefiniowana
w przedstawiony sposób wirtualna obrabiarka mo¿e byæ dodana do biblioteki maszyn
w programie NX. W konstruktorze obrabiarek MTB mo¿liwe jest zdefiniowanie magazynu narzêdziowego w celu symulacji operacji wymiany narzêdzia. W pracy ograniczono siê do symulacji wymiany narzêdzia prowadzonej bezporednio do wrzeciona,
ze wzglêdu na brak kontrolera VNC wykonuj¹cego tak¹ operacjê.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Zaprezentowany proces budowy i symulacji wirtualnej obrabiarki pozwala stwierdziæ, ¿e:
 wirtualny model kinematyczny pionowego centrum frezarskiego FV-580A odwzorowuje ograniczenia ruchu osi i przestrzeni obróbkowej,
 zbudowana kinematyka ma mo¿liwoæ wspó³pracy za porednictwem wirtualnego
kontrolera z postprocesorem u¿ywanym na obrabiarce,
 wykonana symulacja zosta³a bezkolizyjnie odwzorowana na rzeczywistej maszynie,
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Przeprowadzona symulacja pozwoli³a na pe³ne odwzorowanie rzeczywistego procesu obróbki poprzez obserwacjê ruchów modelu wirtualnej obrabiarki, wychwycenie
kolizji i pomiar czasu obróbki bez fizycznego kontaktu z maszyn¹ rzeczywist¹. Porównanie symulacji wirtualnej obrabiarki z rzeczywistym obiektem da³o obraz zasadnoci
tworzenia tego typu modeli kinematycznych i pokaza³o w jaki sposób zaawansowane
techniki symulacji umo¿liwiaj¹ odzwierciedlenie rzeczywistego procesu na maszynie.
Budowanie wirtualnych parków maszynowych pozwala na projektowanie procesów
technologicznych bez koniecznoci eksperymentowania na maszynie rzeczywistej. Uzyskane rezultaty modelowania i definiowania kinematyki da³y mo¿liwoci tworzenia wirtualnych laboratoriów, w których prowadzenie dzia³añ dydaktycznych jest mo¿liwe
bez koniecznoci zakupu drogich i zajmuj¹cych du¿o miejsca obrabiarek. Symulacja
kinematyczna maszyn o geometrii modeli 3D, pozwala w maksymalny sposób na przybli¿enie siê do rzeczywistego procesu, realizowanego fizycznie na maszynie.
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GEOMETRIC AND KINEMATICS MODEL OF VERTICAL CNC MACHINE
CENTRE FV580
Summary
In this paper possibilities of NX system as CAD/CAM/CAE software are presented. Geometry and kinematics modelling process of 4-axial vertical CNC machine centre is described. It
was carried out with use Machine Tool Builder Software in NX system. Simulation and verification of the correctness of movements were carried out on this model.
Key words: modelling, design, CAD/CAM systems, geometric model, kinematics model, simulation, NX system.
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WIRTUALNY KONTROLER VNC
PIONOWEGO CENTRUM OBRÓBKOWEGO FV 580A

 symulacja, weryfikacja i analiza porównawcza procesu obróbkI
Streszczenie. W pracy przedstawiono proces generowania wirtualnego kontrolera VNC w
aplikacji Post Builder systemu NX z uwzglêdnieniem typu sterowania maszyny. Skonfigurowano wykonany model kinematyczny wraz z kontrolerem i postprocesorem w bibliotece systemu NX. Przygotowano do obróbki przyk³adowe modele przy wykorzystaniu Synchronous
Technology oraz wykonano program obróbki. Przeprowadzono weryfikacjê cie¿ek i symulacjê obróbki. W koñcowej czêci pracy porównano zasymulowan¹ obróbkê z rzeczywistym
procesem frezowania podczas prób na maszynie.
S³owa kluczowe: sterownik, obrabiarka CNC, symulacja, system NX, weryfikacja programu,
skrawanie.

WPROWADZENIE
Nieod³¹cznymi narzêdziami nowoczesnego in¿yniera s¹ programy wspomagaj¹ce
procesy projektowania CAD/CAM/CAE [1-5]. Szczególne miejsce w grupie narzêdzi
tego typu zajmuje system NX firmy Siemens PLM Software (rys. 1). Szeroko rozwiniête funkcje modu³u CAM sytemu NX dostarczaj¹ in¿ynierom narzêdzi wspomagaj¹cych
wytwarzanie. Technolog programista obrabiarki ma mo¿liwoæ programowania skomplikowanych cie¿ek narzêdzi przy pomocy szerokiej gamy metod i strategii obróbki.
System NX dostarcza zaawansowanych rozwi¹zañ w zakresie programowania maszyn
CNC oraz symulacji i weryfikacji programowanych cie¿ek narzêdzi. Daje mo¿liwoæ
budowy wirtualnych obrabiarek, w specjalnie do tego celu przygotowanym rodowisku konstruktora obrabiarek MTB (Machine Tool Builder). Pozwala to na dostosowanie symulowanych procesów technologicznych do w³asnej maszyny i maksymaln¹
zbie¿noæ symulacji do rzeczywistego procesu obróbki [1113].
Kompletna symulacja jest mo¿liwa dziêki zastosowaniu techniki posprocesingu
odwrotnego. Specjalnie przeznaczone do tego celu komponenty systemu pozwalaj¹ na
prowadzenie symulacji na podstawie rzeczywistego postprocesora, poprzez zastosowanie do tego celu kontrolera wirtualnego. rodowisko programowe systemu NX oferuje u¿ytkownikowi modu³ Manufacturing, a w nim szereg przydatnych narzêdzi optymalizuj¹cych projektowanie. Programista ma dostêp do baz danych procesów techno1)

Katedra Podstaw In¿ynierii Produkcji, Wydzia³ Mechaniczny, Politechnika Lubelska.
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logicznych, baz materia³owych i narzêdziowych [1, 1113]. Schemat dzia³ania oraz obiegu
informacji w systemie wirtualnej symulacji i weryfikacji przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 1. Mo¿liwoci modu³u Manufacturing systemu NX [11]

Rys. 2. Schemat dzia³ania oraz obiegu informacji w systemie wirtualnej
symulacji i weryfikacji [11]
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Dostêp do baz informacji technologicznych, materia³owych i narzêdziowych oraz
obrabiarek skraca proces przygotowania produkcji. Rozbudowany modu³ weryfikacji
cie¿ek i symulacji obróbki, pozwala bezpieczniej i efektywniej wykorzystywaæ mo¿liwoci zastosowanych obrabiarek. Na rysunku 3 przedstawiono schemat sposobów
realizacji wizualizacji i symulacji CAM w systemie NX.
Symulacja kinematyczna maszyn o geometrii modeli 3D, pozwala w maksymalny
sposób na przybli¿enie siê do rzeczywistego procesu, realizowanego fizycznie na
maszynie [610].

Rys. 3. Schemat sposobów realizacji wizualizacji i symulacji CAM w systemie NX

Generowanie wirtualnego kontrolera VNC w aplikacji Post Builder

System NX zawiera aplikacjê Post Builder umo¿liwiaj¹c¹ tworzenie postprocesorów dla obrabiarek o wielu osiach sterowanych numerycznie (od 2 do 5 osi). Aplikacja ta
funkcjonuje przy wykorzystaniu okien dialogowych i schematów blokowych (rys. 4).
Aplikacja Post Builder pozwala na wykorzystanie poszczególnych czêci dostêpnych postprocesorów, w celu zbudowania w³asnego postprocesora. Na podstawie pliku ród³owego postprocesora centrum frezarskiego FV-580A ze sterowaniem Fanuc
0iMC, po jego otwarciu w rodowisku aplikacji Post Builder systemu NX wygenerowano kontroler wirtualny. VNC kontroler jest odpowiednikiem postprocesora dla rzeczywistej maszyny. Napisany jest w jêzyku skryptowym tcl, ale mo¿e byæ równie¿
opracowany w jêzykach wy¿szego poziomu takich jak C++. Podobnie jak postprocesor konwertuje kod generowany przez program CAM na kod obs³ugiwany przez maszynê. VNC kontroler generuje kod odczytywany w rodowisku wirtualnej obrabiarki.
VNC kontroler wspó³pracuje bezporednio ze sterownikiem Machine Tool Driver odwo³uj¹c siê do sklasyfikowanych w konstruktorze obrabiarek komponentów maszyny.
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Rys. 4. Okno Post Builder podczas generowania Virtual NC Controller

Jest to dzia³anie nazywane postprocesingiem odwrotnym. Wirtualny kontroler jest programowalnym interfejsem, który uruchamia model obrabiarki generuj¹c rzeczywiste
ruchy, które s¹ wywietlane w trakcie symulacji obrabiarki. Wygenerowany kontroler
VNC zapisano wraz z plikami ród³owymi postprocesora. Pos³u¿y³o to do dalszej konfiguracji wirtualnego centrum obróbkowego.
Konfiguracja instalacji obrabiarki w bibliotece maszyn programu NX

Wirtualna maszyna mo¿e zostaæ u¿yta do symulacji obróbki wy³¹cznie przez wywo³anie jej z biblioteki obrabiarek systemy NX. W tym celu dodano zbudowany model
kinematyczny wraz z postprocesorem i kontrolerem VNC do biblioteki maszyn NX.
Biblioteki obrabiarek znajduj¹ siê w katalogu: \MACH\resource\library\machine\installed_machines. Utworzono nowy katalog pod nazw¹ fv-580a, w którym umieszczono wszystkie pliki zwi¹zane z modelem kinematycznym obrabiarki. W katalogu graphics umieszczono z³o¿enie modelu z kinematyk¹ utworzon¹ w konstruktorze MTB.
W katalogu o przywo³ywanej nazwie maszyny musz¹ znajdowaæ siê wszystkie czêci
z³o¿enia obrabiarki. Nastêpnie w katalogu fanuc_postprocessor umieszczono pliki
postprocesora i kontrolera VNC. Wczytywanie obrabiarki jest mo¿liwe po dokonaniu
wpisu w zawartoci pliku machine_database.dat w postaci:
DATA|fv-580a|1|tomeksci|None|Ex:|${UGII_CAM_LIBRARY_
INSTALLED_MACHINES_DIR}fv-580a\fv-580a.dat|1.000000|
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Przygotowana w ten sposób struktura katalogów i umieszczenie wpisu w plik machine_database umo¿liwia wywo³anie utworzonej kinematyki z biblioteki z poziomu
projektowanego programu obróbki. Wczytanie odbywa siê wraz z geometri¹ poszczególnych zespo³ów obrabiarki, postprocesorem i kontrolerem VNC.

PRZYGOTOWANIE PROGRAMU OBRÓBKI
Program NX oferuje szeroki wachlarz narzêdzi wspomagaj¹cych programowanie
maszyn sterowanych numerycznie w module Manufacturing. Wykorzystuj¹c narzêdzia s³u¿¹ce do frezowania 3-osiowego zaprojektowano obróbkê czêci uchwytu maszyny wytrzyma³ociowej, której model 3D przedstawiono na rysunku 5. Zaprojektowano program obróbki g³owicy, w której frezowano kieszeñ wspó³pracuj¹c¹ ze szczêkami
mocuj¹cymi próbkê oraz program frezowania mimorodu blokuj¹cego obrót wa³ka
zêbatego.
Przygotowanie modeli czêci do obróbki CAM przeprowadzono przy pomocy Synchronous Technology (ST). Narzêdzia ST pozwalaj¹ ³atwo usun¹æ nie obrabiane
w danych operacjach geometrie modelu 3D przygotówki.
Przygotowanie modelu czêci do obróbki CAM przy wykorzystaniu
Synchronous Technology

W przygotowaniu modelu g³owicy i mimorodu maszyny wytrzyma³ociowej do
obróbki CAM wykorzystano modu³ systemu Synchronous Technology (ST). Modu³ ten
pozwala programicie na uproszczenie lub usuniecie nieistotnej geometrii modelu przedmiotu obrabianego, optymalizuj¹c w ten sposób programowanie. Narzêdzia przypieszaj¹ operacje czyszczenia modeli, które w wyniku importowania z innych formatów
mog¹ zawieraæ uszkodzon¹ lub niekompletn¹ geometriê [11]. Synchronous Technology
(ST) posiada narzêdzia s³u¿¹ce do przesuwania, pochylenia, usuwania, zmian rozmiaru
wybranych geometrii. W obrabianych przedmiotach u¿yto funkcji Delete Face w celu
usuniêcia geometrii obrabianych na innej obrabiarce lub w innym zamocowaniu. Wygenerowanie cie¿ek z geometri¹ tych otworów uniemo¿liwi³oby dalsz¹ obróbkê. Na rysunku 6 widoczne s¹ w kolorze pomarañczowym lica do usuniêcia w przygotowywanych do obróbki modelach 3D.
Synchronous Technology (ST) pozwala równie¿ w ³atwy sposób utworzyæ przygotówkê w przypadku obrabiania tylko wybranych powierzchni modelu. Umo¿liwiaj¹ to
opcje Move Face, Replace Face, Offset Region, Pull Face u¿ywane z zale¿noci od
potrzeb, podczas przygotowania naddatków do póniejszej obróbki. W obrabianym
przedmiocie ustawiono naddatek na planowanie górnej p³aszczyzny poprzez u¿ycie funkcji
Move Face na odleg³oæ 3,5 mm (rys. 7). W podobny sposób przygotowano pó³fabrykat mimorodu zacisku. Wszystkie operacje wykonywane na modelu widoczne s¹
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Rys. 5. Model 3D uchwytu maszyny wytrzyma³ociowej

 D


F


E


G

Rys. 6. Wykorzystanie modu³u Synchronous Technology do usuniêcia geometrii nie obrabianych w projektowanych zabiegach: a) przed operacj¹ Delate Face, b) po usuniêciu geometrii

102

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

Rys. 7. Przygotowanie pó³fabrykatu obrabianej czêci g³owicy
przy pomocy operacji Move Face

w drzewie Part Navigatora. Umo¿liwia to ³atw¹ edycjê i wy³¹czanie wybranych operacji w zale¿noci od potrzeby wykorzystania ich podczas tworzenia programu obróbki.
Dziêki technologii synchronicznej mo¿liwa jest edycja tak¿e nieparametrycznych
plików pochodz¹cych z innych systemów CAD.
Wykonanie programu frezowania

Program frezowania kieszeni g³owicy rozpoczêto od wykonania z³o¿enia przygotówki, przedmiotu obrabianego i imad³a z przygotowanych uprzednio modeli 3D (rys 8).
Obróbkê wykonano w dwóch zamocowaniach. Na przyk³adzie pierwszego zamocowania wykonano symulacjê procesu obróbki. Po ustawieniu uk³adu wspó³rzêdnych
przedmiotu obrabianego (MCS) zdefiniowano geometriê WORKPIECE wskazuj¹c czêæ
obrabian¹ (PART), przygotówkê (BLANK) i uchwyt (FIXTURE).
Nastêpnie przyst¹piono do definiowania operacji obróbkowych. Przeprowadzono
frezowanie w czterech zabiegach:
a) planowania powierzchni (FACE_MILLING_AREA),
b) frezowania zgrubnego narzêdziem typu plunger (PLUNGE_MILLING),
c) frezowania kszta³towego zgrubnego (CAVITY_MILL),
d) frezowania wykañczaj¹cego (CAVITY_MILL).
Wygenerowano cie¿ki narzêdzi widoczne na rysunku 9. Po ustawieniu geometrii
obróbki WORKPIECE w taki sposób jak w przypadku frezowania g³owicy przeprowadzono frezowanie mimorodu zacisku (rys. 10).
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Rys. 8. Z³o¿enie modelu i wskazanie geometrii WORKPIECE

D


E


F


G


Rys. 9. cie¿ki narzêdzi podczas zabiegów: a) planowania, b) frezowania plunge,
c) frezowania kszta³towego zgrubnego, d) frezowania wykañczaj¹cego
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E


Rys. 10. cie¿ki narzêdzi zabiegów: a) frezowania zgrubnego, b) frezowania wykañczaj¹cego

a)
b)
c)
d)

Frezowanie przeprowadzono w czterech zabiegach:
frezowania zgrubnego (CAVITY_MILL) (rys. 10a),
frezowania wykañczaj¹cego (CAVITY_MILL_IPW) (rys. 10b),
wiercenia otworu f6 mm (DRILLING),
wiercenia otworu f3 mm (DRILLING).

Zastosowane narzêdzia i parametry obróbki ustalono wg zaleceñ i katalogu firmy
Sandvik. W dalszym etapie przeprowadzono proces weryfikacji i symulacji utworzonych programów obróbki.
Instalacja wirtualnej obrabiarki w utworzonym programie obróbki

Po zaprojektowaniu procesu obróbki czêci w rodowisku CAM programista ma
mo¿liwoæ przeprowadzenia procesu symulacji na wirtualnej obrabiarce bez koniecznoci stosowania maszyny rzeczywistej. Po wygenerowaniu programu obróbki nale¿y
zainstalowaæ z biblioteki wybran¹ maszynê, na której tak jak na obiekcie rzeczywistym
zostanie przeprowadzona obróbka.
Kolejnoæ poprawnej konfiguracji przeprowadzono na utworzonym centrum frezarskim FV-580A. W widoku Machine Tool View Operation Navigator wybrano Edit
Generic Machine po czym wybrano opcje wczytania obrabiarki z biblioteki. Z kategorii
maszyn wybrano typ MILL a z wywietlonej listy obrabiarkê FV-580A (rys. 11).
W kolejnym kroku dokonano wyboru sposobu pozycjonowania modelu obróbki na
maszynie. W zale¿noci od potrzeb programista mo¿e pozycjonowaæ przedmiot obrabiany wed³ug:
 orientacji uk³adu wspó³rzêdnych MCS,
 przez u¿ycie pozycjonowania przez nadanie wiêzów Assembly Constrain,
 przez synchronizacjê uk³adu wspó³rzêdnych dla przedmiotu obrabianego
z wirtualnej maszyny (Junction) z uk³adem bie¿¹cym.
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Rys. 11. Przypisanie komponentów typu SETUP w oknie MTN

W przeprowadzonej symulacji zastosowano pozycjonowanie przez nadanie wiêzów Assembly Constrain, w celu ustawienia i utwierdzenia przedmiotu wraz z imad³em
na stole obrabiarki.
Po ustawieniu modelu obrabianego na stole obrabiarki przypisano w Machine Tool
Navigator  Setup Configurator elementy instalacyjne SETUP (rys. 11). S¹ to czêci
identyfikowane przez kontroler VNC jako: przygotówka (BLANK), uchwyt (FIXTURE) i czêci obrabiane (PART). Wprowadzenie tych komponentów odbywa siê poprzez
Edit K-Component utworzonych wczeniej w MTB komponentów.

PROCES WERYFIKACJI I SYMULACJI
Mo¿liwoæ weryfikacji i symulacji projektowanych procesów obróbkowych jest
wyznacznikiem jakoci i zaawansowania oprogramowania CAM. Rozbudowane struktury maszyn wieloosiowych obrabiarek, w których ka¿da z osi napêdzana jest w³asnym serwonapêdem, wymagaj¹ stosowania zaawansowanych technik programowania i synchronizacji.
W rodowisku programowym systemu NX istnieje wielopoziomowe podejcie przeprowadzania weryfikacji i symulacji. Od standardowego - charakterystycznego dla wielu
innych systemów CAM (symulacji na podstawie wewnêtrznej definicji cie¿ki), po
zaawansowan¹ symulacjê 3D z synchronizacj¹ dla wielowrzecionowych centrów frezarskich [10].
Weryfikacja i wizualizacja podstawowa

Przeprowadzenie symulacji procesu wytwarzania na podstawie wewnêtrznej definicji cie¿ki, pliku CL lub innego rodzaju zdefiniowania kolejnych po³o¿eñ narzêdzia
obróbczego nale¿y do standardowych mo¿liwoci systemów CAM. Programista otrzymuje informacjê na temat kolejnych po³o¿eñ narzêdzia na poziomach obróbki w kolej-
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nych operacjach, sposobie i miejscu wejcia narzêdzia w materia³ oraz pozosta³ego
jeszcze wielkoci naddatku na nieobrobionych cianach. Stosuj¹c narzêdzia weryfikacji mo¿liwe jest równie¿ wykrycie ewentualnych kolizji narzêdzia z elementem obrabianym, szczególnie w przypadku, gdy droga przemieszczenia narzêdzia pomiêdzy kolejnymi regionami obróbki przebiega poprzez wystêpuj¹ce w elemencie wystêpy [1].
System NX dysponuje narzêdziami do weryfikacji cie¿ki narzêdzia na poziomie
podstawowym umo¿liwiaj¹cymi weryfikacjê w trzech trybach:
 Replay (rys. 12a)  wywietlanie cie¿ki w trybie narzêdzia poruszaj¹cego siê po
wygenerowanych cie¿kach bez usuwania materia³u. Mo¿liwe jest przy tym dowolne ustawienie iloci poziomów wywietlanych cie¿ek jak równie¿ d³ugoæ wywietlanych kroków. Narzêdzie mo¿e byæ wywietlane jako osi, punktu lub z³o¿enie. Wywietlane mog¹ byæ równie¿ wystêpuj¹ce podciêcia lub kolizje zdefiniowanej oprawki z przedmiotem.
 3D Dynamic (rys. 12b)  dynamiczne wywietlanie 3D  w trybie tym narzêdzie
porusza siê po wygenerowanych cie¿kach z usuwaniem materia³u. Mo¿liwe jest
obracanie i inspekcja obróbki z dowolnego kierunku. Ustawienia wywietlania narzêdzia i wykrywania kolizji s¹ dostêpne jak w trybie Replay. Dodatkowo dostêpne
s¹ funkcje ustawieñ wizualizacji i wywietlania pozosta³ego po obróbce materia³u
IPW (In Procces Workpiece).
D


E


F


Rys. 12. Tryby wizualizacji podstawowej a) Replay, b) 3D Dynamic, c) 2D Dynamic
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 2D Dynamic (rys. 12c)  dynamiczne wywietlanie 2D  tryb ten jest to¿samy
trybem 3D z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie mo¿liwa jest zmiana orientacji wywietlania w trakcie
wizualizacji i widoczne s¹ tylko przedmiot obrabiany, przygotówka i narzêdzie [1].
Symulacja pracy obrabiarki

Kompletna symulacja pracy obrabiarki pozwala na osi¹gniecie poziomu weryfikacji
najbardziej zbli¿onego do rzeczywistej pracy maszyny. Wykorzystuj¹c utworzony model wirtualnego centrum frezarskiego FV-580A przeprowadzono symulacjê procesu
frezowania czêci uchwytu maszyny wytrzyma³ociowej.
Po utworzeniu programów obróbkowych i zainstalowaniu wirtualnej obrabiarki
wywo³ano panel symulacji poprzez Tool Path Simulate. W panelu tym zawarte s¹ wszystkie dostêpne funkcje zintegrowanej weryfikacji i symulacji procesu (rys. 13).
Poszczególne cz³ony panelu kontrolnego symulacji odpowiadaj¹ za:
 Status  wywietlanie czasu rzeczywistej obróbki (licznik skalowalny w zale¿noci
od prêdkoci symulacji), aktualnie u¿ywanego narzêdzia i parametrów technologicznych,
 Tool ABC Coordinates  wywietlanie po³o¿enia zera uk³adu wspó³rzêdnych narzêdzia w stosunki do uk³adu zerowego maszyny,
 NC Program  wywietlanie aktualnie realizowanego bloku programu NC,
 Details  wywietlenie statusu u¿ytego w symulacji postprocesora, kontrolera VNC
i poszczególnych narzêdzi,
 Collisoin  wywietlanie kolizji obiektów obrabiarki,
 Animation Settings  zawiera ustawienia wywietlania usuwanego materia³u, wizualizacji cie¿ki narzêdzie, opcje wywietlania pozosta³oci materia³u po obróbce,
 Animation  kontrolê symulacji, regulacjê prêdkoci i kroku wizualizacji.






Dodatkowo w opcjach Animation Settings u¿ytkownik ma mo¿liwoæ konfiguracji:
ustawieñ wywietlania i po³o¿enia wirtualnej maszyny,
detekcji wychwytywanych kolizji,
ustawieñ zwi¹zanych z wywietlanie geometrii IPW,
ustawieñ interpolacji,
ustawieñ opcji wywietlania wizualizacji.

Funkcje zintegrowanej weryfikacji i symulacji w NX przedstawiono na rysunku 13.
W dowolnym momencie prowadzonej symulacji u¿ytkownik ma mo¿liwoæ utworzenia mapy konturowej wielkoci naddatku i pomiar odleg³oci (Show Thickness
by Color) w dowolnym punkcie geometrii (rys. 14).
Pozwala to na wizualne okrelenie iloci pozosta³ego materia³u oraz wychwycenie
ewentualnych podciêæ materia³u.

108

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

Rys. 13. Funkcje zintegrowanej weryfikacji i symulacji w NX

Rys. 14. Mapa konturowa wielkoci pozosta³ego naddatku obróbkowego g³owicy uchwytu
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ANALIZA PORÓWNACZA SYMULOWANEGO PROCESU
Z RZECZYWISTYM PROCESEM OBRÓBKI
Porównanie procesu przeprowadzonego na wirtualnej obrabiarce z rzeczywist¹
obróbk¹ wykonano na przyk³adzie frezowania czêci mimorodu zacisku uchwytu
i g³owicy uchwytu maszyny wytrzyma³ociowej. Rzeczywist¹ obróbkê przeprowadzono na centrum frezarskim FV-580A bêd¹cym na wyposa¿eniu Katedry Podstaw
In¿ynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej. Proces obróbki monitorowano w celu porównania czasów obróbki detalu. W obu symulowanych programach obróbkowych
nie wykryto kolizji pomiêdzy narzêdziem a przedmiotem obrabianym i uchwytem jak
równie¿ zespo³ami ruchowymi maszyny. Po wykonaniu symulacji wygenerowane programy obróbki przes³ano do pamiêci obrabiarki i wykonano proces skrawania, w trakcie którego mierzono przybli¿ony czasy poszczególnych operacji frezowania. Wyniki
pomiarów zestawiono w tabeli 1 i tabeli 2 wraz z wynikami odczytanymi podczas
symulacji.
Pomiary czasu przeprowadzano stoperem dla ka¿dej operacji osobno. Ró¿nice czasowe symulacji i rzeczywistego procesu wynikaj¹ z powodu braku symulacji wymiany
narzêdzia na wirtualnej maszynie. Z tego powodu czas obróbki na rzeczywistej maszynie uleg³ wyd³u¿eniu.
Na rysunkach 15 i 16 przedstawiono widok frezowanych czêci uchwytu w zestawieniu modelu z symulacji 3D i zdjêcia rzeczywistego elementu. Widoczne s¹ poszczególne zag³êbienia i pozosta³oci materia³u po przejciach narzêdzia. Przedstawiona wizualizacja obrabianych elementów pokazuje w jakim stopniu symulowany proces, jest
zbli¿ony do rzeczywistego.

Tabela 1. Czas obróbki g³owicy uchwytu
2EUDELDQ\
GHWDO
*áRZLFD
XFKZ\WX

&]DVREUyENL
ZLUWXDOQHM

=DELHJ

&]DVREUyENL
U]HF]\ZLVWHM

D SODQRZDQLDSRZLHU]FKQL

PLQV

PLQV

E IUH]RZDQLD]JUXEQHJRQDU] G]LHPW\SXSOXQJHU

PLQV

PLQV

KPLQV

KPLQV

PLQV

PLQV

F IUH]RZDQLD]JUXEQHJR
G IUH]RZDQLDZ\ND F]DM FHJR


Tabela 2. Czas obróbki mimorodu zacisku uchwytu
2EUDELDQ\
GHWDO

=DELHJ
D IUH]RZDQLD]JUXEQHJR

0LPR UyG]DFLVNX E IUH]RZDQLDZ\ND F]DM FHJR
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b)

Rys. 15. Widok g³owicy uchwytu po czêciowej obróbce: a) model z symulacji 3D,
b) rzeczywisty element
a)

b)

Rys. 16. Widok mimorodu zacisku uchwytu po czêciowej obróbce:
a) model z symulacji 3D, b) rzeczywisty element

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Zintegrowane systemy projektowania CAD/CAM/CAE zrewolucjonizowa³y pracê
wspó³czesnych in¿ynierów. Narzêdzia wspomagania wytwarzania CAM zajmuj¹ w grupie
tych narzêdzi szczególne miejsce. Wprowadzanie zaawansowanych technik projektowaniai symulacji pozwala na zwiêkszanie mo¿liwoci wytwórczych.
Prowadzenie kompletnej symulacji kinematycznej wirtualnych obrabiarek
w przestrzeni 3D technik¹ postprocesingu odwrotnego jest narzêdziem pozwalaj¹cym na:
 weryfikacjê poprawnoci wygenerowanych cie¿ek poprzez analizê kodu NC bez
koniecznoci prowadzenia prób na maszynie,
 obserwacjê ruchów modelu 3D obrabiarki oraz symulacjê usuwania materia³u,
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 identyfikacjê ewentualnych b³êdów projektowych ju¿ na etapie symulacji,
 detekcjê kolizji nie tylko pomiêdzy narzêdziem a przedmiotem obrabianym,
ale tak¿e pomiêdzy zespo³ami ruchowymi maszyny i oprzyrz¹dowaniem, co jest
szczególnie wa¿ne w obróbce wieloosiowej,
 efektywne wykorzystanie mo¿liwoci obróbkowych maszyny przez uwzglêdnienie
ograniczeñ ruchu osi i przestrzeni roboczych,
 optymalizacjê i synchronizacjê ruchów w przypadku obróbki wielowrzecionowej,
 pomiar czasów obróbki w wiêkszym stopniu zbli¿onych do rzeczywistych na obrabiarce,
 skrócenie czasu przygotowania produkcji przez brak koniecznoci przeprowadzania prób na maszynie,
Budowanie wirtualnych parków maszynowych pozwala na projektowania procesów technologicznych bez koniecznoci eksperymentowania na maszynie rzeczywistej. Przeprowadzony proces budowy i symulacji wirtualnej obrabiarki pozwala wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
 wirtualny modelu kinematyczny pionowego centrum frezarskiego FV-580A odwzorowuje ograniczenia ruchu osi i przestrzeni obróbkowej,
 zbudowana kinematyka wspó³pracuje za porednictwem wirtualnego kontrolera
z postprocesorem u¿ywanym na obrabiarce,
 wykonana symulacja procesów obróbki przyk³adowych elementów zosta³a bezkolizyjnie odwzorowana na rzeczywistej maszynie,
 nieznaczne ró¿nice czasu obróbki na podstawie symulacji z czasem zmierzonym
podczas rzeczywistego procesu wynikaj¹ z braku symulacji wymiany narzêdzia),
nale¿y przypuszczaæ, ¿e po ich uwzglêdnieniu czasy te pokryj¹ siê,
 wizualizacja poszczególnych zabiegów obróbkowych odpowiada wygl¹dowi czêci obrabianych na centrum frezarskim.
Przeprowadzona symulacja pozwoli³a na pe³ne odwzorowanie rzeczywistego procesu obróbki poprzez obserwacjê ruchów modelu obrabiarki, wychwycenie kolizji
i pomiar czasu obróbki bez fizycznego kontaktu z maszyn¹. Porównanie symulacji
i rzeczywistego procesu frezowania da³o obraz zasadnoci tworzenia tego typu modeli
kinematycznych i pokaza³o jak zaawansowane techniki symulacji umo¿liwiaj¹ odzwierciedlenie rzeczywistego procesu technologicznego. Przedstawiona praca (w po³¹czeniu z drugim artyku³em autorów pt.: Model geometryczny i kinematyczny pionowego
centrum obróbczego CNC FV 580 mo¿e stanowiæ przewodnik metodyczny tworzenia
wirtualnych maszyn technologicznych z uwzglêdnieniem sterowania nimi jak obiektami rzeczywistymi. W konsekwencji pozwala to na to na tworzenia wirtualnych laboratoriów, w których prowadzenie procesu dydaktycznego jest mo¿liwe bez koniecznoci
zakupu drogich i zajmuj¹cych du¿o miejsca obrabiarek.

112

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

LITERATURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Augustyn K. NX CAM. Programowanie cie¿ek dla obrabiarek CNC. Helion Gliwice 2010.
Augustyn K. EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem. Helion Gliwice 2006.
Habrat W. Obs³uga i programowanie obrabiarek CNC. Wydawnictwo i Handel Ksi¹¿kami
KaBe, Krosno 2007.
Honczarenko J. Obrabiarki sterowane numerycznie. WNT, Warszawa 2008.
Kolka A., Kosmol J., S³upik H. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.
Wydawnictwo Politechniki l¹skiej. Gliwice 2001.
Kosmol J. Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 2000.
Krá¾ Ján et al. Tvorba parametrických 3D plôch v CAD systémoch. In: Acta Mechanica
Slovaca, roè. 12, è. 3-a, 2008: 223-228.
Kwiatkowski W. Podstawy teorii sterowania  wybrane zagadnienia. Wydawnictwo BEL
2006.
Szafarczyk M., Niedba³a M. Obrabiarki modu³owe, przekszta³calne, przestawialne. Mechanik, nr 12, 2003.
Instrukcja u¿ytkowania Centrum obróbkowe pionowe FV-580A MOC MECHANICY Sp. z o.o.
http://www.siemens.com/plm (2010-09-12).
http://www.automatyka.siemens.pl/ (2010-09-28).
http://www.camdivision.pl/ (2010-09-16).

VIRTUAL CONTROLLER VNC OF VERTICAL CNC
MACHINE CENTER FA-580A
Summary
In this paper generating process of virtual controller is presented. This process is care out
with used NX system with Post Builder application and take into type of steering machine
system. Kinematics model with controller and postprocessor in NX library was configured.
Machining process of geometrical models with used Synchronous Technology and NC program was developed. In this article tool path verification and simulation is presented. Finally,
process of machining simulation and real cutting process during tests on CNC machine tool
is compared.
Key words: controller, CNC machine tool, NX system, simulation, program verification, cutting.
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Dorota Wójcicka-Migasiuk1)

WYKORZYSTANIE ENERGII S£ONECZNEJ
WYZWANIEM DLA BADANIA MATERIA£ÓW
Streszczenie. W artykule przedstawiono przegl¹d materia³ów wykorzystywanych w energetyce s³onecznej z punktu widzenia badañ i analiz materia³ów nad ich w³asnociami, które
sprzyjaj¹ pozyskiwaniu tej formy energii. Omówione zosta³y materia³y z takich grup jak szk³a,
polimery, metale i gazy. Zakres zastosowañ, który zosta³ objêty niniejszym opisem zawiera
zarówno termiczne kolektory s³oneczne, elementy systemów biernych oraz ogniwa fotowoltaiczne. Szczególn¹ uwagê powiêcono rezultatom badañ nad materia³ami w postaci warstw
cienkich oraz struktur wielowarstwowych z nich z³o¿onych, takich jak inteligentne okna,
elewacje fotowoltaiczne czy ciany s³oneczne. Ponadto przedstawiono zagadnienia badawcze dla struktur wielowarstwowych stosowanych w budownictwie wykorzystuj¹cych izolacje przezroczyste i pó³przezroczyste w oparciu o badania autorskie prowadzone na Politechnice Lubelskiej.

WSTÊP
Wszystkie materia³y aktywne s³onecznie spe³niaj¹ warunek, w którym zdolnoæ do
przepuszczania (T), odbicia (R) i poch³aniania (A) ka¿dej d³ugoci fal jest równa jednoci:
T(l) + R(l) + A(l) = 1
Ponadto, nale¿y pamiêtaæ, ¿e zdolnoæ do emisyjnoci cia³a mo¿liwa jest wy³¹cznie w granicach jego absorpcyjnoci (E(l) £ A(l)). W przypadku materia³ów bêd¹cych
przedmiotem rozwa¿añ, zajmujemy siê emisyjnoci¹ przy d³ugoæ fali l > 3 mm.
W opisie zagadnieñ z nimi zwi¹zanych dogodnie jest te¿ pos³ugiwaæ siê spektrum urednionym wzglêdem czu³oci oka (opt), spektrum docieraj¹cego promieniowania s³onecznego (slo) oraz spektrum emisyjnoci cia³a czarnego dla danej temperatury (temp) [1].
W dalszej czêci artyku³u zostanie przedstawiony przegl¹d materia³ów wykorzystywanych w ro¿nych technologiach konwersji promieniowania s³onecznego oraz omówione
efekty mo¿liwe do uzyskania w takich materia³ach, ze szczególnym podkreleniem
tych, które mog³yby znaleæ najefektywniejsze zastosowanie w szerokoci geograficznej oraz klimacie naszego kraju.
1)

Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
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Podzia³ materia³ów omawianych w literaturze jest ró¿norodny, zwi¹zany z ich systematyk¹ lub te¿ przydatnoci¹ w okrelonych zastosowaniach. W artykule skupiono
siê na aspektach praktycznych.

MATERIA£Y AKTYWNE S£ONECZNIE
Materia³y znajduj¹ce zastosowanie w konwersji promieniowania s³onecznego mo¿na rozpatrywaæ w nastêpuj¹cych grupach g³ównych: szk³a, polimery, metale, pó³przewodniki, gazy i jako odrêbna grupê materia³y nak³adane w warstwach cienkich. Jest to
podzia³ szczególnie dogodny przy odniesieniach do lokalnych warunków i mo¿liwoci
wykorzystania.
Szk³a stosowane s¹ zarówno w celach ochrony przed wp³ywami atmosferycznymi
bez ograniczania dostêpu promieniowania s³onecznego (szk³o okienne, flotacyjne), jak
i w postaci cienkich warstw. Jednym z istotnych sk³adników szk³a flotacyjnego s¹
tlenki ¿elaza, które decyduj¹ o ograniczeniu Tslo w zakresie okrelonych d³ugoci fali.
Szk³a o niskiej zawartoci tlenków ¿elaza przy d³ugoci fali powy¿ej 0,4 mm maj¹ równomierny poziom przepuszczalnoci ok. 80%, natomiast przy wy¿szych zawartociach
przy l @ 1 mm wykazuj¹ spadek przepuszczalnoci Tslo do 60% a nawet 30%, natomiast Topt pozostaje na poziomie niezmienionym. Szk³a te maj¹ jedynie nieznaczne zielone zabarwienie. Refleksyjnoæ powierzchni granicznej powietrze-szk³o wynosi ok.
4% w przedziale 0,4 mm < l < 2 mm, zak³adaj¹c jednoczenie, ¿e maksymalna przepuszczalnoæ szk³a w tym zakresie wynosi 92%. Pamiêtamy tak¿e, ¿e dla promieniowania cieplnego l > 3 mm przepuszczalnoæ spada znacznie, umo¿liwiaj¹c tym sposobem wykorzystanie efektu szklarniowego, kiedy Etemp @ 85% [5]. Stosowane jest tak¿e
szk³o z warstw¹ laminatu z polywinylobutyralu, który niemal ca³kowicie zatrzymuje
promieniowanie ultrafioletowe (tj. l < 0,3 mm) dla warstw o gruboci ok. 1 mm. Szk³a
fotochromowe zaciemniaj¹ siê pod wp³ywem promieniowania ultrafioletowego a w³asnoæ ta nie ulega procesom zu¿ycia, odmiennie jednak ni¿ sama warstwa, któr¹ uzyskuje siê poprzez dodanie halogenku srebra w procesie formowania szk³a. Nie ma to
wp³ywu na jego refleksyjnoæ ani na emisyjnoæ, Etemp.
Polimery o podobnych w³asnociach przepuszczalnoci jak szk³o, ale szybciej ulegaj¹ce degradacji, znajduj¹ zastosowanie raczej jako elementy izolacji zwanych transparentnymi (TIM) oraz jako folie zastêpuj¹ce warstwy cienkie zarówno przepuszczalne jak i refleksyjne. Wykazuj¹ wiêksz¹ dynamikê procesu zaciemniania fotochromowego ni¿ szk³o, jednak¿e zanikaj¹c¹ w wy¿szych temperaturach. Polimery w postaci materia³u o strukturze kapilarnej, plastra miodu czy pêcherzykowatej posiadaj¹ dobre w³asnoci izolacyjne rzêdu u = 1 Wm-2K-1 dla warstwy o gruboci 10 cm. Wyró¿niamy
cztery g³ówne struktury materia³ów przezroczystych (lub raczej pó³przezroczystych)
stosowanych jako izolacje: folie polimerowe giêtkie, materia³y sztywne o strukturze
kapilarnej lub piankowej, w³ókna oraz aero¿ele czyli nieorganiczne materia³y mikroporowate. Wród nich tylko folie i aero¿ele mog¹ byæ tak przezroczyste aby pozostawaæ
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niewidocznymi dla zwyk³ego obserwatora, natomiast pozosta³e powoduj¹ odbicia i rozproszenia zmniejszaj¹c tym samym przepuszczalnoæ promieniowania wietlnego. Aero¿ele krzemionkowe powstaj¹ w wyniku suszenia ¿elu koloidalnego w wysokiej temperaturze i pod cinieniem, w wyniku czego powstaje materia³ sk³adaj¹cy siê z cz¹stek
o rednicy ok. 1 nm wzajemnie po³¹czonych, tworz¹cych luno upakowan¹ strukturê
o porach do ok. 100 nm, której gêstoæ stanowi zaledwie kilka procent gêstoci materia³u. Produkuje siê go w postaci pó³przezroczystego granulatu lub przezroczystych
p³ytek o niewielkim stopniu zamglenia. Spektralna przepuszczalnoæ tego materia³u gruboci 4 mm w przedziale od 0,5 do 2 mm wynosi ponad 90%. Wartoæ wspó³czynnika
przenikalnoci cieplnej u = 1 Wm-2K-1 mo¿na ju¿ osi¹gn¹æ przy warstwie o gruboci
1 cm umieszczaj¹c j¹ pomiêdzy taflami o niskiej emisyjnoci cieplnej [5, 8].
Metale stosowane g³ównie dla wzbogacenia zdolnoci refleksyjnych powierzchni
zarówno jako Rslo jak i Ropt na powierzchniach zwierciade³ (szczególnie srebro oraz
aluminium, które charakteryzuje refleksyjnoæ 90% dla l > 0,5 mm). Metale, jako
materia³y stanowi¹ce dobre przewodniki ciep³a (o wspó³czynniku przewodzenia ciep³a
powy¿ej 50 W/mK) znajduj¹ zastosowanie w elementach urz¹dzeñ transportu ciep³a
oraz konstrukcji, zarówno kolektorów s³u¿¹cych do termicznej konwersji promieniowania s³onecznego jak i fotoelektrycznej, bêd¹c równie¿ elementami samych ogniw
zwanych fotowoltaicznymi. Nale¿y wspomnieæ, ¿e metale o ma³ej korozyjnoci takie
jak platyna czy rod maja ni¿sz¹ refleksyjnoæ. Wszystkie metale maja nisk¹ emisyjnoæ
termiczn¹ Etemp.
Pó³przewodniki [3, 4, 6] w ogólnoci powinny umo¿liwiaæ generacjê przep³ywu
noników pr¹du na skutek wzbudzenia warstwy pod³o¿a energi¹ fotonów pochodz¹cych z promieniowania s³onecznego. Najpowszechniej stosowanym materia³em jest
tutaj krzem, materia³ nietoksyczny, ³atwo dostêpny, o d³ugoletniej tradycji zastosowañ
w mikroelektronice. Wytwarzane s¹ trzy rodzaje krzemu: krystaliczny, polikrystaliczny
i amorficzny lub hydrogenizowany, które uformowane w p³ytki lub pow³oki umieszczane s¹ pomiêdzy dwoma elektrodami, przedni¹ przezroczyst¹ i tyln¹ metaliczn¹ nieprzezroczyst¹. Sam krzem jest w tym uk³adzie domieszkowany zarówno typu n jak i p
w celu utrzymywania po³¹czenia dla przep³ywu pr¹du od p do n. Krzem krystaliczny
jest wycinany z pojedynczych kryszta³ów, polikrystaliczny  przygotowany z bloków
krystalicznych, a amorficzny stanowi pow³oki o gruboci ok. 0,3 mm osadzaj¹ce siê na
skutek wy³adowania jarzeniowego w silanie.
Osi¹ganie mo¿liwie najwy¿szej sprawnoci konwersji fotoelektrycznej wymaga
zapewnienia jak najmniejszych strat odbicia. W³asnoæ tê uzyskujemy poprzez nak³adanie warstw antyrefleksyjnych lub w przypadku materia³u krystalicznego z pojedynczych kryszta³ów poprzez trawienie anizotropowe dla uzyskania piramidalnej teksturyzacji powierzchni. Pó³przewodniki o sk³adzie z³o¿onym na bazie arsenku galu, indu czy
aluminium wykazuj¹ zadowalaj¹c¹ sprawnoæ konwersji jak równie¿ odpornoæ na
promieniowanie jonizuj¹ce jednak¿e ze wzglêdu na wysokie koszty wytwarzania zarezerwowane s¹ do specjalnych zastosowañ a przez to nie s¹ powszechne. Inne pó³prze-
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wodniki, powsta³e jako zwi¹zki kadmu i telluru przy dobrze opanowanej technologii
produkcji s¹ wykorzystywane jako ogniwa na pod³o¿ach twardych jednak¿e z pewnymi ograniczeniami wynikaj¹cymi z samego zastosowania kadmu. Inne bardziej z³o¿one
materia³y ze zwi¹zków o wieloatomowych cz¹steczkach miedzi, indu, selenu, galu
wykazuj¹ wysok¹ efektywnoæ konwersji fototermicznej przy potencjalnie niskich kosztach otrzymywania cienkich warstw. Ponadto umo¿liwiaj¹ wykorzystanie zjawiska fotoelektrotermicznego tj. generacji pr¹du elektrycznego na skutek promieniowania cieplnego, a tak¿e w s³onecznych zintegrowanych kolektorach fotowoltaiczno-termicznych
(PV-thermal), dla których nie powsta³a nawet jeszcze polska nazwa ze wzglêdu na to,
¿e znajduj¹ siê jeszcze w stadium badañ orodków europejskich, w wiêkszoci poza
naszym krajem.
Podobnie aktywne badania prowadzone s¹ nad nanokrystalicznymi pó³przewodnikami barwnymi znajduj¹cymi zastosowanie jako ok³adziny elewacji pr¹dotwórczych.
Stanowi¹ one ogniwa absorbuj¹ce wiat³o s³oneczne w barwnych moleku³ach zawieraj¹cych zwi¹zki rutenu pokrywaj¹cych pod³o¿a z dwutlenku tytanu. Ogólny problem dla
ogniw pó³przewodnikowych stanowi obni¿enie sprawnoci konwersji wraz ze wzrostem temperatury ogniwa, co jest nie do unikniêcia przy po¿¹danej d³ugotrwa³ej ekspozycji na promieniowanie s³oneczne. Rozwi¹zania projektowe przeciwdzia³aj¹ce temu
zjawisku koncentruj¹ siê na odprowadzeniu ciep³a bezporednio do zintegrowanych
urz¹dzeñ konwersji fototermicznej.
Transport ciep³a mo¿na natomiast ograniczyæ poprzez wprowadzenie warstwy gazu,
zarówno powietrza jak innego (np. argon, dwutlenek wêgla). Nowoczesne technologie
produkcji okien i kolektorów termicznych wykorzystuj¹ hermetycznie uszczelnione
modu³y szklane umo¿liwiaj¹ce 10% ograniczenie strat ciep³a, a w koñcowym rezultacie
nawet do 20% jeli rozwi¹zania s¹ wzbogacone przez zastosowanie pow³oki o niskiej
emisyjnoci. Rozwi¹zanie bêd¹ce przeciwieñstwem fizycznym proponowanych przestrzeni wype³nionych gazem stanowi wykorzystanie pró¿ni eliminuj¹cej ca³kowicie starty
ciep³a na drodze konwekcji jednak¿e stawiaj¹c zwiêkszone wymagania odnonie konstrukcji urz¹dzenia [1].
Nak³adanie cienkich warstw w obszarze wykorzystania energii s³onecznej ma na
celu zmodyfikowanie optycznych lub innych fizycznych w³aciwoci materia³u podk³adowego. Technologie powlekania s¹ zró¿nicowane w zale¿noci od efektu jaki chcemy
uzyskaæ oraz od materia³u, który tê pow³okê ma stanowiæ. Techniki stosowane najpowszechniej s¹ tym samym najwiêkszym wyzwaniem do badañ nad materia³ami w
celu uzyskania jeszcze wiêkszej efektywnoci lub lepszego dostosowania ich w³aciwoci do konkretnych zastosowañ. Na pocz¹tek dwie uzupe³niaj¹ce siê technologie:
rozpylanie i odparowanie. Przy odparowaniu surowiec, z którego wykonana jest warstwa zostaje podgrzany w warunkach pró¿ni, gdzie powstaj¹ca skondensowana para
przenosi materia³ na pod³o¿e. Materia³ rozpylany tworzy pow³oki na szkle, metalu, poliestrze i in. o gruboci zazwyczaj od 0,1 do 1 mm. Uogólniaj¹c, w metodzie tej plazma
obojêtnego lub aktywnego chemicznie gazu wprowadzana jest pod niskim cinieniem,
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a jony tej plazmy wypieraj¹ atomy surowca pow³oki w stanie sta³ym zazwyczaj w
postaci p³yty (tarcza). Atomy te osadzaj¹ siê na przylegaj¹cej powierzchni (pod³o¿e).
Inne technologie, nie wykorzystuj¹ce technologii pró¿niowych, obejmuj¹ nak³adanie
poprzez zanurzanie w roztworach, rozpylanie, wi¹zanie chemiczne na powierzchniach
po rozk³adzie pod wp³ywem ciep³a pary zwi¹zków pierwotnych, oraz technologie elektrochemicznego osadzania na katodzie na skutek rozk³adu roztworu lub konwersjê
metalicznej anody w porowat¹ powierzchniê tlenku.

MATERIA£Y CIENKOWARSTWOWE W ENERGETYCE S£ONECZNEJ
Cienkie warstwy selektywne [2, 3, 4] pokrywaj¹ce absorbery kolektorów termicznych maj¹ za zadanie zebraæ maksymalnie mo¿liw¹ iloæ promieniowania, zatrzymaæ j¹
a nastêpnie przekazaæ do materia³u pod³o¿a. Do niedawna najpopularniejsze pow³oki z
tzw. czarnego chromu lub niklu stosowano w kolektorach p³askich a nak³adano je
metodami elektrochemicznego osadzania siê. Warstwy te w temperaturze ok. 100 oC
maj¹ bardzo po¿¹dane zakresy absorpcyjnoci Aslo @ 96% oraz nisk¹ emisyjnoæ
Etemp @ 15%. Jednak¿e, ¿e wzglêdu na to, ¿e wymagaj¹ u¿ycia znacznych iloci substancji szkodliwych dla rodowiska coraz czêciej zastêpowane s¹ technologiami
wykorzystuj¹cymi pró¿niê. Nak³adane technik¹ napylania warstwy niklu lub materia³ów zwanych cermetami bêd¹cymi spiekiem metalu i substancji ceramicznej (stali
nierdzewnej i azotku metalu, tlenku i azotku chromu) maj¹ nawet ni¿sz¹ emisyjnoæ
Etemp @ 10%. Najbardziej zaawansowanym rozwi¹zaniem stosowanym w ciep³owniach
s³onecznych z parabolicznymi odb³ynikami i kolektorami rurowymi, s¹ wielowarstwowe
uk³ady warstw cienkich molibdenowo-tlenkowe, z warstw¹ antyrefleksyjn¹ (tzw. antyrefleks) oraz obni¿aj¹ce emisyjnoæ pow³oki molibdenowe na pod³o¿ach z rur stalowych.
Uk³ady te charakteryzuj¹ siê absorpcyjnoci¹ Aslo @ 97%, a emisyjnoci¹ Etemp @ 17%
przy temperaturze 350 oC.
Selektywne farby nak³adane technikami popularnymi warstwami o gruboci 23 mm,
zawieraj¹ intensywnie absorbuj¹cy pigment (tlenek FeMnCu) w polimerowym spoiwie
jak silikon lub siloksan. Chocia¿ zarówno absorpcyjnoæ jak i emisyjnoæ tych materia³ów jest mniej zadowalaj¹ca ni¿ dla warstw cienkich, wzglêdy estetyczne wynikaj¹ce z
mo¿liwoci ich barwienia a tak¿e wi¹zania p³atków metalicznych w spoiwie zwiêkszaj¹
ich wizualn¹ atrakcyjnoæ, znajduj¹ one zatem zastosowanie w elementach elewacji,
szczególnie w obiektach reprezentacyjnych.
Nowoczesne techniki produkcji okien [2], w odpowiedzi na wymagania stawiane
przez budownictwo energooszczêdne, wykorzystuj¹ cienkie warstwy dla z³o¿onych
celów. Przede wszystkim kieruj¹c siê mo¿liwym ograniczeniem wspó³czynnika przenikania ciep³a przez okna do 1 Wm-2K-1 przy potrójnym oszkleniu. Warstwy te d¹¿¹
zatem do osi¹gniêcia maksymalnej przepuszczalnoci wiat³a (Topt) przy jednoczesnym
niskim poziomie emisyjnoci. Kolejnym wyzwaniem jest ograniczenie nagrzewania siê
pomieszczeñ przez oszklenia o coraz wiêkszej powierzchni w nowoczesnym budow-
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nictwie. Sposobem rozwi¹zania tego problemu jest pow³oka k¹towo selektywna tj.
przepuszczaj¹ca promieniowanie widzialne w linii poziomej  prostopad³ej do powierzchni
okna, umo¿liwiaj¹c tym samym kontakt wzrokowy pomiêdzy wnêtrzem i zewnêtrzem
budynku, a ograniczaj¹ca przepuszczalnoæ promieniowania s³onecznego padaj¹cego
skonie na powierzchniê szyby. Inne wyzwanie dla badañ materia³owych stanowi
selektywnoæ spektralna, któr¹ uzyskujemy w warstwach o grubociach rzêdu 10 nm,
a która mo¿liwa jest do uzyskania w pow³okach srebra, z³ota (zastêpowanego przez
azotek tytanu), miedzi w uk³adach wielowarstwowych przek³adanych dielektrykiem
(tlenek lub siarczek cynku, dwutlenek tytanu lub cyny) o w³asnociach antyrefleksyjnych i o równie cienkiej pow³oce, nak³adanych na szk³o. Mog¹ one zawieraæ tak¿e
warstwy zmniejszaj¹ce podatnoæ na korozjê np. Al2O3. Alternatyw¹ tych materia³ów
s¹ pow³oki pó³przewodnikowe domieszkowane  tlenek cynku domieszkowany aluminium, trójtlenek indu domieszkowany cyn¹, dwutlenek cyny domieszkowany antymonem oraz inne trójtlenki i czterotlenki lub ich mieszaniny.
Nowe wyzwania do badañ materia³ów dla z³o¿onych struktur wielowarstwowych
stanowi¹ inteligentne okna (smart windows) [2]. Uk³ady te p³ynnie reguluj¹ dop³yw
energii zmniejszaj¹c tym samym zapotrzebowanie na ch³odzenie/ogrzewanie w odpowiednich okresach, co jest wa¿ne gdy mamy do czynienia z elewacjami przeszklonymi.
Ich odmian¹ mog¹ byæ tak¿e szklane powierzchnie pokryte pó³przepuszczalnymi ogniwami fotowoltaicznymi. Wykorzystuj¹ one zjawiska elektrochromatyczne moduluj¹c
sk³adow¹ absorpcji ale nie refleksyjnoæ. Dlatego te¿ strategia regulacji powinna byæ
w³aciwie dobrana, nie dopuszczaj¹c do przewa¿ania tendencji przegrzania szyby w
dolnym zakresie przepuszczalnoci. Uk³ad elektrochromatyczny wykazuje pewn¹ analogiê do ogniwa elektrolitycznego. Jego centraln¹ czeæ w uk³adzie wielowarstwowym
p³askim stanowi przewodnik jonowy, który mo¿e byæ cienkowarstwow¹ pow³ok¹ lub
laminatem polimerowym, dobrze przewodz¹cym dla jonów jednowartociowych wodoru lub litu (H+ lub Li+). Elektrolit ten z jednej strony przylega do warstwy elektrochromatycznej a z drugiej do przeciwnej elektrody, która w przypadku uk³adów przezroczystych musi równie¿ pozostaæ przezroczysta i wykazywaæ brak absorpcyjnoci
bez wzglêdu na zawartoæ jonów. Ewentualnie, mo¿e ona stanowiæ warstwê o przeciwnych w³asnociach elektrochromatycznych w stosunku do warstwy g³ównej. Taki
trójwarstwowy uk³ad powinien znajdowaæ siê pomiêdzy dwoma przezroczystymi przewodnikami elektrycznymi zazwyczaj w postaci domieszkowanych pó³przewodników.
Najczêciej, ca³oæ uk³adu usztywniona jest obustronnie szk³em lub os³oniêta foli¹ poliestrow¹. Dzia³anie takiego elementu rozpoczyna siê po przy³o¿eniu niewielkiego napiêcia (pochodz¹cego np. z ogniw fotowoltaicznych) pomiêdzy zewnêtrzne warstwy,
powoduj¹cego obustronny przep³yw jonów do i z warstwy (lub warstw) elektrochromatycznej, co powoduje zmianê jej w³aciwoci optycznych. Wizualnie przejawia siê
barwieniem tafli, a czas takiego przejcia zale¿y od oporu elektrycznego przezroczystej
pow³oki przewodz¹cej przy czym, zwykle wystarczaj¹ce 30% zaciemnienie 1 m2 okna
inteligentnego, trwa ok. 10 min. Obecnie najszersze zastosowanie maj¹ pow³oki trój-
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tlenku wolframu jako warstwa podstawowa z elektrod¹ przeciwn¹ z tlenkami ceru,
kobaltu, irydu, niklu, wanadu  dla elewacji budynków szczególne znaczenie maj¹ materia³y o wyrazistych barwach. Ponadto, dodatek aluminium lub magnezu zwiêksza
przepuszczalnoæ pow³oki w stanie bezbarwnym.

STOSOWALNOÆ IZOLACJI TRANSPARENTNYCH
Ograniczenia zastosowania zostan¹ omówione dla warunków klimatycznych
wschodniego regionu naszego kraju. Oznacza to, ¿e istnieje koniecznoæ elastycznego
podejmowania zagadnieñ zwi¹zanych z wdra¿aniem materia³ów wspomagaj¹cych konwersjê energii promieniowania s³onecznego na u¿yteczn¹ jej formê zale¿nie od warunków regionalnych  szczególnie w budownictwie.
Przeprowadzono analizê stanów przejciowych wymiany ciep³a przez ciany s³oneczne wyposa¿aj¹c je w element izolacji transparentnej uzyskuj¹c tym samym uk³ad
zaprezentowany na rys. 1.

Rys. 1. Geometryczny uk³ad elementów cian s³onecznych w przekroju poprzecznym
przyk³adowego budynku [7, 8]
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Rysunek przedstawia przyk³ad umieszczenia modu³u ciany s³onecznej w jednej ze
cian budynku. Od strony po³udniowej jest pomieszczenie ze cian¹ typu Trombea
akumuluj¹c¹ promieniowanie s³oneczne, odpowiednio: na parterze  ciana Trombea
izolowana wentylowana z ceg³y, na piêtrze  ciana Trombea nieizolowana wentylowana z betonu. Zarówno na parterze, jak i na piêtrze od rodowiska zewnêtrznego
budynek oddzielaj¹ 2 szyby wype³nione izolacj¹ typu plaster miodu. Pomieszczenie ze
cian¹ Trombea z ceg³y ma wymiary 3,25 ´ 4,00 ´ 2,50 metra, natomiast pomieszczenie ze cian¹ Trombea z betonu  4,35 ´ 4,00 ´ 4,25 metra. Parter od piêtra
oddzielony jest stropem Akermana. Dach nachylony jest do poziomu pod k¹tem 45°.
Dodatkowo na piêtrze od strony po³udniowej stosuje siê pêtlê konwekcyjn¹. Analizowany modu³ sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów w uk³adzie warstwowym: szyba,
izolacja transparentna, szyba, kana³ powietrzny z konwekcj¹ swobodn¹, warstwa farby czarnej matowej, element masywny (ceg³a, cement), tynk wewnêtrzny, farba cienna jasna. Przeprowadzono badania symulacyjne (MES) oraz pomiary na modelu w
pomniejszonej skali dostosowuj¹c warunki wg za³o¿onych zakresów uznanych za typowe dla klimatu oraz interesuj¹ce ze wzglêdu na sezon grzewczy szczególnie w okresie przejciowym. Warunki te w postaci wartoci natê¿enia promieniowania s³onecznego padaj¹cego na powierzchniê (W/m2) oraz temperatury powietrza atmosferycznego
(oC) zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Ustalone warunki pogodowe
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Poniewa¿ nie wszystkie wartoci temperatury mo¿liwe by³y do uzyskania w trakcie pomiarów na modelu, zastosowano interpolacjê. Na rysunku 2 przedstawiono wyniki przyk³adowych obliczeñ zysków ciep³a na podstawie pomiarów (i interpolacji)
przeprowadzonych na modelu w pomniejszonej skali (bez wspomagania ogrzewaniem).
Uogólniaj¹c, przedstawione wyniki sugeruj¹ nik³e zyski ciep³a na skutek konwekcji
naturalnej w kanale modu³u ciany s³onecznej, znacz¹ce zyski w okresach przejciowych prowadz¹ce nawet do rezygnacji z ogrzewania w miesi¹cach: kwiecieñ, maj,
padziernik, koniecznoæ wspó³pracy z ogrzewaniem konwencjonalnym w okresie listopad-marzec oraz os³on przeciws³onecznych w okresie czerwiec-wrzesieñ. Dlatego
te¿ najwiêksze znaczenie dla obni¿enia energoch³onnoci obiektu maj¹ okresy przejciowe oraz okres zimowy jako najbardziej niekorzystny. Tabela 2 przedstawia wyniki
symulacji (MES) zmian temperatury przeprowadzonej dla czêci parterowej budynku
(ogrzewanej) jak na rysunku 1, z podzia³em na kolejne powierzchnie graniczne w obszarze analizowanej domeny, na trzech wysokociach uznanych za charakterystyczne
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Rys. 2. Wyniki przyk³adowych obliczeñ zysków ciep³a na podstawie pomiarów (i interpolacji) przeprowadzonych na modelu w pomniejszonej skali

dla osób przebywaj¹cych w obiekcie tj.: 0,2 m nad pod³og¹; 0,8 m  pozycja siedz¹ca;
1,6 m  poziom g³owy.
Przedstawione przyk³adowe wyniki wskazuj¹ na koniecznoæ zastosowania w
modu³ach cian s³onecznych elementów izolacji transparentnych, gdy¿ tylko one zapewniaj¹ zachowanie odpowiedniej izolacyjnoci przegrody przy jednoczesnym utrzymaniu jej zdolnoci do biernej konwersji promieniowania. Natomiast, modu³ mo¿e byæ
pozbawiony kana³u wentylacyjnego, poza koniecznym zapewnieniem zabezpieczenia
przeciwko jego zawilgoceniu. S¹ to konkretne wskazania dla opracowania projektowego modu³ów o szerokiej skali mo¿liwoci stosowania na terenie naszego kraju. Modu³y
o podobnych cechach s¹ produkowane ale ich dostêpnoæ na rynku jest znikoma,
podobnie jak i zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Zmiana istniej¹cego stanu
wymaga zintegrowanej wspó³pracy wielu rodowisk.
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Tabela 2. rednie wartoci temperatury na kolejnych powierzchniach granicznych domeny
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SOLAR ENERGY AS A CHALLENGE FOR MATERIAL RESEARCH
Summary
The paper defines and describes factors and properties of so called solar materials divided
into the following groups: glasses, polymers, metals and gases. The applications aspects
have been discussed in most of solar energy conversion forms and devices, i.e.: thermal
collectors, photovoltaic cells, thermal passive elements, however, excluding conversion in
biological materials because this field deserves separate scientific paper. Some special attention has been paid to thin film materials and laminar systems composed of them. This paragraph describes numerous aspects of applications including the ones emerging in smart
windows and photovoltaic elevations. Moreover, the problems of solar walls incorporating
TIM elements have been described with the help of the authors research.
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Marian Marek Janczarek1)

EFEKTY ENERGETYCZNE UZYSKANE NA PODSTAWIE
BADAÑ PROCESÓW CIEPLNYCH W PRZECHOWALNIACH
W REGIONIE LUBELSKIM
Streszczenie. W artykule przedstawiona jest analiza przejcia ciep³a przez cianê technicznej
komory z uwzglêdnieniem harmonicznego charakteru atmosferycznych zmian temperatury.
Sinusoidalne zmiany wielkoci wejciowych na zewnêtrznej powierzchni przegrody obiektu
budowlanego powoduj¹ równie¿ sinusoidalny charakter zmian na wewnêtrznej cianie pomieszczenia. Przeprowadzone badania cieplne na rzeczywistym obiekcie pozwoli³y na optymalny projekt komory ze wzglêdu na energetyczny aspekt przy jej eksploatacji.
S³owa kluczowe: wymiana ciep³a, energia, oszczêdnoæ energii w budynkach.

WSTÊP
Projektowanie domu czy te¿ dowolnego obiektu budowlanego pod wzglêdem
ochrony cieplnej konstrukcji wymaga znajomoci zasad i procesów opisywanych
przez fizykê budowli. Budowle  komory techniczne powinny spe³niaæ wymagania
zwi¹zane z oszczêdzaniem energii przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Nieznajomoæ procesów cieplnych wystêpuj¹cych w obiektach budowlanych a w szczególnoci nie dotrzymywanie poziomu wartoci wspó³czynników przewodzenia ciep³a przez przegrody, mo¿e doprowadziæ do marnotrawienia stale dro¿ej¹cej energii a tym samum do nadmiernego zanieczyszczania
powietrza atmosferycznego.
Problem oszczêdzania energii na pocz¹tku XXI wieku staje siê jeszcze bardziej
istotny ni¿ w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, kiedy to po raz pierwszy pojawi³ siê kryzys energetyczny zwi¹zany z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie.
Konflikt ten trwa do dnia dzisiejszego w ró¿nym stopniu nabrzmia³y a dotyczy równie¿
kontroli nad ród³ami konwencjonalnej energii.

1)

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, Wydzia³ Mechaniczny, Politechnika Lubelska.
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DYNAMIKA ZMIAN TEMPERATURY ATMOSFERYCZNEJ I JEJ
WP£YW NA WYMIANÊ CIEP£A PRZEZ PRZEGRODY KOMORY

R

7HPSHUDWXUD> &@

Umiejêtnoæ obliczania iloci wymienianego ciep³a z otoczeniem oraz utrzymywania temperatury okrelonego pomieszczenia ma pierwszorzêdne znaczenie dla projektowania a nastêpnie prawid³owego eksploatowania urz¹dzeñ i obiektów w energetyce
cieplnej, ch³odnictwie, przemyle spo¿ywczym i w budownictwie. Dotychczas stosowane metody projektowania zewnêtrznych przegród obiektów budowlanych uwzglêdniaj¹ warunki klimatyczne niestety tylko w sposób statyczny  okrelaj¹c redni¹ temperaturê powietrza w regionie. Tymczasem, jak jest powszechnie wiadomo, zmiany
temperatury powietrza atmosferycznego s¹ ze swej natury dynamiczne, wystêpuje w
nich sk³adowa zmienna dobowa, dekadowa, miesiêczna czy nawet roczna. Na poni¿szych rysunkach przedstawione s¹ wybrane przebiegi temperatury atmosferycznej zarejestrowane w ró¿nych porach roku w okolicach Lublina w celu wykazania ich oscylacyjnego charakteru w postaci sinusoidalnej zmiennoci.
Projektuj¹c zatem zewnêtrzn¹ kilkuwarstwow¹ przegrodê budynku  komory technicznej, nale¿y wy¿ej wymienion¹ dynamikê zmian temperatury powietrza atmosferycznego uwzglêdniæ, poniewa¿ ma ona znacz¹cy wp³yw na oszczêdnoæ energii agregatów ch³odz¹cych lub ogrzewaj¹cych obiekt budowlany. Projekt taki mia³by zapew
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Rys. 1. Przebiegi dobowe temperatury atmosferycznej zarejestrowane w okolicach miasta
Lublina w pierwszych trzech dniach miesi¹ca kwietnia
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Rys. 2. Przebiegi temperatury atmosferycznej zarejestrowane w okolicach Lublina
w miesi¹cu kwietniu
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Rys. 3. Przebiegi temperatury atmosferycznej zarejestrowane w okolicach miasta Lublina
w miesi¹cu maju
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Rys. 4. Przebiegi temperatury atmosferycznej zarejestrowane w okolicach Lublina
w miesi¹cu czerwcu
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Rys. 5. Przebiegi temperatury atmosferycznej zarejestrowane w okolicach Lublina
w okresie jednego roku (od kwietnia 2007 do marca 2008)

niæ tak¹ bezw³adnoæ ciepln¹ budynku (uzyskan¹ poprzez odpowiedni dobór materia³ów budowlanych, ich gruboci oraz iloci warstw przegrody), która pozwoli³aby dodatkowo wesprzeæ energooszczêdnoæ zastosowanych w nim urz¹dzeñ. Najprociej wyjaniaj¹c to zjawisko  chodzi w nim o t³umienie pojawiaj¹cej siê amplitudy zmian temperatury we wnêtrzu komory na skutek harmonicznych zmian temperatury zewnêtrznej. Tak wiêc t³umienie to jest rezultatem przesuniêcia fazowego wektora strumienia
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ciep³a przenikaj¹cego do pomieszczenia. Wielkoæ tego t³umienia i fazowe przesuniêcie
mo¿na przewidzieæ na podstawie modelu matematyczno-fizycznego wykorzystuj¹cego na przyk³ad analogiê elektryczn¹ w procesach zwi¹zanych z wymian¹ ciep³a.
W praktyce mo¿emy uzyskaæ potwierdzenie przedstawionych rozwa¿añ dotycz¹cych stabilnoci cieplnej obiektów chocia¿by na przyk³adzie istniej¹cych do dnia dzisiejszego redniowiecznych budowli, np. kocio³ów, bibliotek czy zamków, w których
nie ma potrzeby stosowaæ klimatyzacjê w upalne dni lata a zim¹ specjalnego ogrzewania. Tak, wiêc wspó³czenie odpowiednio skonstruowana przegroda, zapewniaj¹ca inercyjnoæ ciepln¹ komory, pozwoli uzyskaæ znacz¹ce oszczêdnoci energii niezbêdnej
do utrzymywania okrelonej temperatury wewn¹trz obiektów budowlanych.

WSPÓ£CZYNNIK PRZEWODZENIA CIEP£A I JEGO ZNACZENIE
W BADANYCH KOMORACH
Parametrem okrelaj¹cym przewodnoæ ciepln¹ jest wspó³czynnik przewodzenia
ciep³a l [Wm-1K-1], który zale¿y miêdzy innymi od gêstoci objêtociowej i struktury
materia³u przegrody, od wilgotnoci oraz temperatury. Wspó³czynnik przewodzenia
ciep³a jest informacj¹ o strumieniu energii, jaki przep³ywa przez jednostkow¹ powierzchniê warstwy materia³u o gruboci 1 m, przy ró¿nicy temperatur po obydwu stronach
tej warstwy, równej 1 K (1°C).
Im wiêksza jest gêstoæ objêtociowa tym wiêkszy jest wspó³czynnik, a tym samym materia³ ma gorsz¹ izolacyjnoæ. Ponadto w materia³ach o tych samych substancjach, lecz ró¿nych gêstociach, wystêpuj¹ ró¿ne wspó³czynniki przewodzenia ciep³a.
Wzrost temperatury powoduje wzrost przewodnoci cieplnej materia³ów budowlanych.
Dzieje siê tak, dlatego ¿e nastêpuje zwiêkszenie przewodnoci cieplnej substancji sta³ej
i powietrza zawartego w porach. Jednoczenie w porach wystêpuje przep³yw ciep³a
wskutek promieniowania. Praktyczne zastosowanie tego zjawiska ma znaczenie tylko,
gdy materia³y s¹ stosowane w wysokich lub niskich temperaturach, tj. np. izolacja gor¹cych zbiorników. W przegrodach budowlanych wahania temperatur s¹ stosunkowo niskie, co pozwala pomin¹æ zmiany przewodnoci cieplnej. Jednak okrelaj¹c wartoæ
wspó³czynnika ë nale¿y zawsze podawaæ temperaturê w jakiej zosta³ on oznaczony.
Zjawisko przewodzenia ciep³a przez ciany zewnêtrzne pomieszczeñ stanowi najwiêksz¹ czêæ wymiany ciep³a w komorach. Dominuje ono w ca³kowitym bilansie
cieplnym obiektów budowlanych przeznaczonych zarówno do sta³ego przebywania w
nich osób jak te¿ i obiektów, w których przebywanie pracowników jest krótkotrwa³e.
Przegrody zewnêtrzne spe³niaj¹ funkcje ochronn¹ nie tylko w stosunku do strat cieplnych lecz jednoczenie reguluj¹ warunki wilgotnociowe oraz powietrzne w pomieszczeniach. ciany zewnêtrzne powinny w okrelonym stopniu umo¿liwiæ przenikanie
powietrza oraz pary wodnej przy jednoczesnym wch³anianiu wilgoci.
Jak jest powszechnie wiadomo, wartoci fizyczne materia³ów budowlanych ulegaj¹ niekorzystnym dla u¿ytkownika zmianom pod wp³ywem zawilgocenia ciany.
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Wilgoæ ujemnie wp³ywa na jakoæ izolacji przegrody jak te¿ i na jej trwa³oæ. Celem
skutecznej ochrony budynku przed wilgoci¹ jest unikanie negatywnych wp³ywów jej
obecnoci i wynikaj¹cych z tego usterek lub szkód. Warunkiem utrzymania w pomieszczeniach budynku komfortowego mikroklimatu s¹ suche przegrody, otaczaj¹ce to pomieszczenie. Wilgotne przegrody znacznie uniemo¿liwiaj¹ utrzymanie komfortowych
warunków, jest to wrêcz niemo¿liwe, nawet przy bardzo intensywnym ogrzewaniu.
W ochronie przed wilgoci¹ bardzo istotny jest tak¿e przep³yw pary wodnej. Dyfuzja
pary wodnej przez przegrody budowlane to proces wyrównywania cz¹stkowych cinieñ pary wodnej pomiêdzy dwoma rodowiskami, które rozdziela przegroda. Przep³yw pary wodnej odbywa siê od rodowiska o wy¿szej koncentracji pary do rodowiska o koncentracji ni¿szej, tak wiêc para wodna bêdzie zawsze dyfundowaæ w tym
kierunku, gdzie powietrze jest bardziej suche. W³aciwoci materia³ów zwi¹zanych
z dyfuzj¹ pary wodnej przez materia³y budowlane charakteryzuje wspó³czynnik paroprzepuszczalnoci [mg/(m.h.Pa)]. Odpowiada on iloci pary wodnej w miligramach,
jaka dyfunduje przez 1 m2 warstwy materia³u o gruboci 1 m w ci¹gu jednej godziny
i przy ró¿nicy cinieñ po obydwu stronach tej warstwy równej 1 Pa. Podobnie, jak dla
przep³ywu ciep³a przez pow³okê zewnêtrzn¹ budynku, wprowadzono pojêcie oporu
dyfuzyjnego dowolnej warstwy materia³u: Z = d / d, gdzie: d  gruboæ warstwy [m].
Woda zamkniêta w porach ma wspó³czynnik l ok. 0,56 [Wm-1K-1] a wiêc oko³o 20
razy wiêkszy od wspó³czynnika l powietrza zamkniêtego w porach o rednicy oko³o
0,05 mm materia³u budowlanego. Dodatkowy wp³yw na proces przewodzenia ciep³a
ma dyfuzja pary wodnej, z któr¹ po³¹czone jest zwiêkszone przenoszenie ciep³a oraz
kapilarne przemieszczanie siê wilgoci. Ze wzrostem wilgotnoci materia³ów nastêpuje
wzrost wartoci wspó³czynnika przewodzenia ciep³a. I dlatego obni¿enie wartoci termoizolacyjnych przez wilgoæ spowodowane jest tym, ¿e na miejsce powietrza zawartego w porach wchodzi w³anie woda.
Proces ten nie przebiega jednakowo w ró¿nych materia³ach, zale¿ny jest od struktury i pochodzenia materia³u, np. w betonach komórkowych przyjmuje siê, ¿e przyrost
wspó³czynnika l wynosi ok. 4,5% na 1% przyrostu wilgoci.
Celem zweryfikowania tego zjawiska przeprowadzono eksperyment na stanowisku
laboratoryjnym (rys. 6.) najpierw dla materia³u mokrego a nastêpnie podobny eksperyment powtórzono dla materia³u bezporednio wyjêtego z pieca  suszarki, tzn. dla ceg³y
suchej. Warunki zewnêtrzne eksperymentu dla obu przypadków by³y takie same. Temperatura w komorze ciep³ej by³a zaprogramowana na poziomie +25 oC a temperatura w
komorze zimnej na wartoæ + 1,5 oC. Mierzone wartoci temperatur na obu powierzchniach ceg³y oraz w jej wnêtrzu rejestrowane by³y niezale¿nie dla ka¿dego z zainstalowanych sensorów, a nastêpnie zapisywane na dysku komputera przy kroku pomiarowym
wynosz¹cym 15 minut. Równolegle z pomiarem temperatury rejestrowana by³a równie¿ przy pomocy programu komputerowego wilgotnoæ ceg³y. Uzyskane z pomiarów
wartoci temperatur, gêstoci strumieni ciep³a oraz wilgotnoci pos³u¿y³y do wyliczeñ
energetycznych w bilansie ciep³a dla ró¿norodnych komór technicznych.
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Rys. 6. Schemat stanowiska laboratoryjnego do badania gêstoci strumieni ciep³a

REZULTATY BADAÑ PROCESÓW CIEPLNYCH W PRZECHOWALNI
JAB£EK
Badania dotycz¹ce uzyskania oszczêdnoci energii przeznaczonej na utrzymanie
po¿¹danego mikroklimatu wewn¹trz przechowalni owoców rozpoczê³y siê poprzez
przeprowadzenie pomiarów temperatur i strumieni przenikaj¹cego ciep³a w ró¿nych
miejscach cian jak i pod³óg w eksploatowanych komorach cieplnych.
Obiektami przeprowadzanych badañ by³y przechowalnie jab³ek i gruszek o pojemnoci 80 ton owoców ka¿da, sk³adowanych w drewnianych i przewiewnych skrzyniach. Temperatura przechowywania we wnêtrzu ka¿dej z komór utrzymywana by³a
na poziomie od oko³o 00 C do +10 C przez ca³y okres posezonowy owoców.
Pomiary temperatur i strumieni ciep³a zosta³y przeprowadzone w okresie zimowo 
wiosennym w roku 2007 na powierzchniach zewnêtrznych oraz wewnêtrznych na
przegrodach obwodowych jak równie¿ na pod³ogach. Przegrody pierwszej komory
zbudowane by³a z warstwy poliuretanu o gruboci 12 cm a drugiej komory ze styropianu o gruboci 20 cm. Obie ciany zewnêtrzne obiektów ch³odniczych pokryte by³y
obustronnie powlekan¹ blach¹ stalow¹. Temperatura atmosferyczna powietrza by³a
pobrana z dobowych wykresów zmian temperatury dla tego miejsca, tzn. regionu Radzynia Podlaskiego, dostêpnych na stronach internetowych numerycznego prognozowania pogody. Przeprowadzone zosta³y pomiary gêstoci strumieni ciep³a w siedmiu
odleg³ych od siebie o oko³o 1 metra punktach zewnêtrznej warstwy przegrody na wszystkich czterech stronach obu komór przechowalniczych owoców. Podobne pomiary
gêstoci strumieni ciep³a przeprowadzono na wewnêtrznych warstwach cian oraz na
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Rys. 7. Dobowe przebiegi rozk³adu temperatur na powierzchniach przechowalni owoców

pod³ogach komór. Uzyskane wyniki pomiarów pozwoli³y wskazaæ miejsca wystêpowania najwiêkszych strat ciep³a w eksploatowanych obiektach ch³odniczych. Poza
miejscami zwi¹zanymi z niedostateczn¹ izolacyjnoci¹ komór przechowalniczych wskazano równie¿ przyczyny pojawiaj¹cych siê strat ciep³a ze wzglêdu na orientacjê geograficzn¹ obiektu jak i na umiejscowienie przyleg³ego do przechowalni jab³ek i gruszek
pomieszczenia technicznego i magazynu.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przedstawione na powy¿szym rysunku wyniki pomiarów s¹ fragmentem badañ
zwi¹zanych z przep³ywem ciep³a przez przegrody przechowalni i dokonywane by³y w
ró¿nych wariantach zarówno temperaturowych jak i czasowych jak równie¿ na rzeczywistych jak i na modelowych obiektach. Przy pomocy ró¿norodnych sond pomiarowych mo¿na by³o odczytywaæ wartoci temperatur jak i strumieni ciep³a w dowolnych miejscach badanej ciany. Na stanowisku laboratoryjnym mo¿na by³o symulowaæ
na obu stronach przegrody ró¿ne warunki zwi¹zane z przebiegiem temperatury atmosferycznej jak równie¿ z ¿¹danym re¿imem cieplnym wnêtrza komory. Uzyskane wyniki
pozwalaj¹ optymalizowaæ konstrukcjê przegród komory przechowalniczej uzyskuj¹c
w zwi¹zku z tym wymierne efekty ekonomiczne. Mo¿emy siê mia³o domylaæ, ¿e
zapotrzebowanie stale dro¿ej¹cej energii elektrycznej na utrzymywanie temperatury o
wartoci jednego stopnia Celsjusza we wnêtrzu przechowalni przez okres ponad pó³
roku w naszym klimacie wymaga znacznych nak³adów finansowych. W wyniku wspó³-
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pracy z sadownikami i jednoczenie z w³acicielami przechowalni owoców mo¿na by³o
stwierdziæ aktualny stan zapotrzebowania na energiê a jednoczenie wskazaæ drogê do
uzyskania oszczêdnoci energetycznych przy eksploatacji przechowalni jab³ek.
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ENERGETIC EFFECTS IN EXPLOITATION THERMAL TREATMENT CHAMBERS
FOR FRUIT IN REGION OF LUBLIN
Summary
In this paper is presented new concept of thermal analysis derived from harmonic character of
temperature changes in bilding environment. The analytical approach seems appropriate to
obtain established purposes i.e.: the description of temperature changes and heat transfer
within the chamber walls and its gaseous environment. The paper presents exemplary measurement results taken in Lublin region during various periods throughout a year. The proper
construction of an object with prescribed thermo-stability characteristic can use the phase
difference between internal and external temperature and allow to lower costs of energy,
necessary for cooling or heating the technical spaces.
Key words: heat exchanges, energy, savings of energy in buildings.
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Krystyna Pomorska1)

PROBLEMATYKA OPRACOWYWANIA NORM NA OZNACZANIE
PESTYCYDÓW W POWIETRZU RODOWISKA PRACY
Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono zasady opracowywania metod analitycznych
oznaczania pestycydów w rodowisku pracy oraz wytyczne dla opracowywania norm dotycz¹cych oznaczania tych substancji. Zarówno zasady dotycz¹ce metody analitycznej jaki
wytyczne do opracowywania projektu Polskiej Normy, oparte s¹ na badaniach autorki, która
opracowa³a 10 Polskich Norm na oznaczanie tych substancji w powietrzu rodowiska pracy
podczas wykonywania czynnoci zawodowych przez pracowników. Zawarte w opracowaniu
zasady dotycz¹ce przygotowania metody analitycznej na oznaczanie tych substancji w powietrzu dotycz¹ metody chromatografii gazowej.
S³owa kluczowe: normy, pestycydy, powietrze rodowiska pracy.

WPROWADZENIE
W ocenie nara¿enia zawodowego pracowników wykonuj¹cych prace zwi¹zane z
chemiczn¹ ochron¹ rolin, zwi¹zanego z obecnoci¹ substancji chemicznych w powietrzu rodowiska pracy s¹ wartoci najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ (NDS).
W Polsce istnieje i dzia³a system ustanawiania normatywów higienicznych w tym
NDS, zgodnie z postanowieniami dyrektywy UE. G³ównym ogniwem tego systemu
jest powo³ana przez prezesa Rady Ministrów Miêdzyresortowa Komisja do Spraw Najwy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w
rodowisku Pracy. Sk³ad Komisji reprezentowany jest przez przedstawicieli wielu resortów zwi¹zanych z problematyk¹ ochrony cz³owieka w rodowisku pracy. Nale¿¹
do nich resorty: zdrowia, pracy, przemys³u, ochrony rodowiska, ale tak¿e instytucje
naukowe, pracodawcy i przedstawiciele zwi¹zków zawodowych [1].
Rol¹ tej Komisji jest przedstawianie propozycji wartoci NDS ministrowi gospodarki i pracy, które po zatwierdzeniu publikowane s¹ w Dzienniku Ustaw w formie
rozporz¹dzenia i staj¹ siê normatywami higienicznymi obowi¹zuj¹cymi prawnie na terenie Polski [2, 3].
Wartoci Najwy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ (NDS) w rodowisku Pracy s³u¿¹
ocenie warunków pracy a tym samym profilaktyce ochrony pracy. Podstawowym
warunkiem przestrzegania obowi¹zuj¹cych NDS jest kontrola powietrza rodowiska
1)

Wydzia³ Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
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pracy w zakresie pomiarów stê¿eñ substancji szkodliwych. Do tego celu niezbêdne s¹
metody analityczne pozwalaj¹ce na oznaczanie tych substancji w powietrzu rodowiska pracy na poziomie stê¿eñ niskich rzêdu 0,1 mg/m3 a nawet 0,001 mg/m3.
Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia wykonuje siê metodami
okrelonymi w Polskich Normach, które oparte s¹ na opracowaniu opracowania metody analitycznej oznaczania substancji szkodliwych w powietrzu rodowiska pracy.
Podstaw¹ do opracowania Polskiej Normy na oznaczanie substancji szkodliwych
jest opracowana w oparciu o badania dowiadczalne analityczna metoda oznaczania.
W oparciu o przedstawion¹ metodê analityczn¹ powstaje projekt, a nastêpnie Polska
Norma przygotowana i zatwierdzona przez odpowiednie Komisje i Polski Komitet Normalizacyjny.

PROGRAM BADAÑ OPRACOWANIA METODY ANALITYCZNEJ
OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNEJ W POWIETRZU
Opracowanie takich badañ jest zlecane jednostkom naukowo-badawczym. Autorka
na podstawie dowiadczeñ w realizacji badañ tego typu, opracowa³a poni¿sze zasady,
które maj¹ u³atwiæ prace w przygotowywaniu metody analitycznej odpowiadaj¹cej
wymogom Polskich Norm.
1. Zebranie ogólnych danych na temat oznaczanej substancji:
 nazwa chemiczna badanego zwi¹zku (nr. CAS ), nazwa zwyczajowa,
 nazwy preparatów w sk³ad których wchodzi badany zwi¹zek,
 klasa toksycznoci, dzia³anie toksykologiczne,
 wartoci NDS i NDSCh (Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie Chwilowe).
2. W³aciwoci fizykochemiczne zwi¹zku:
 wzór sumaryczny,
 ciê¿ar cz¹steczkowy,
 postaæ wystêpowania,
 temperatura topnienia, wrzenia,
 prê¿noæ par,
 rozpuszczalnoæ,
 trwa³oæ.
W oparciu o zebrane w³aciwoci badanej substancji mo¿na wybraæ metodê analitycznego oznaczania. Najczêciej stosowan¹ i efektywn¹ metod¹ do tego typu oznaczañ jest metoda chromatografii gazowej.
Opracowanie metody oznaczania substancji chemicznej w powietrzu sk³ada siê z
dwóch zasadniczych etapów:
a) pobierania próbek powietrza,
b) analitycznego oznaczania substancji w pobranych próbkach.
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Zasada pobierania próbek substancji toksycznych z powietrza polega na sorpcji
substancji toksycznych z powietrza w odpowiednim medium poch³aniaj¹cym. Do tego
celu s³u¿¹ aspiratory umo¿liwiaj¹ce zasysanie próbek powietrza z okrelonym ¿¹danym
przep³ywem objêtoci oraz p³uczki, (samplery) wype³nione sorbentem. W przypadku
pobierania pestycydów z powietrza stosuje siê próbniki wype³nione ¿elem krzemionkowym z chemicznie zwi¹zan¹ faz¹ oktadecylow¹ (ODS-C18) [4].
Tabela 1. Charakterystyka sorbentu stosowanego do pobierania próbek pestycydów z powietrza
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Metoda analitycznego oznaczania substancji wystêpuj¹cych w powietrzu musi
umo¿liwiaæ oznaczanie na poziomie 1/3 wartoci NDS, co sprowadza siê do wartoci
0,1 mg  0,001 mg/m3. Wymaga to odpowiednio czu³ych metod oznaczania. Metod¹
stosowan¹ w oznaczaniu pestycydów w powietrzu jest metoda chromatografii gazowej.
Uwzglêdniaj¹c w³aciwoci fizykochemiczne oznaczanej substancji dobiera siê:
 rodzaj i typ kolumny chromatograficznej,
 rodzaj detektora,
 warunki pracy chromatografu gazowego.
Tabela 2. Rodzaje kolumn chromatograficznych stosowanych w oznaczaniu pestycydów
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Tabela 3. Rodzaje detektorów stosowanych w analityce pestycydów metod¹ chromatografii
gazowej [5]
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 s  detektor selektywny na siarkê.
(FPD)
(FPD)p  detektor selektywny na fosfor.

Warunki pracy chromatografu gazowego polegaj¹ na zoptymalizowaniu dla oznaczanej substancji na poziomie wykrywalnoci 1/3 NDS: temperatury kolumny, temperatury dozownika, temperatury detektora, przep³ywu gazu nonego.
Opracowana metoda analityczna oznaczania badanej substancji powinna zawieraæ
nastêpuj¹ce dane dowiadczalne:
 oznaczalnoæ metody na poziomie 1/3 NDS,
 wspó³czynnik korelacji charakteryzuj¹cy liniowoæ krzywej wzorcowej,
 wspó³czynnik zmiennoci dla roztworów wzorcowych,
 wspó³czynnik desorpcji dla roztworów ze rednich wartoci na krzywej wzorcowej,
 precyzjê metody,
 dane dotycz¹ce przechowywania pobranych próbek (trwa³oæ).
Na podstawie tak przeprowadzonych badañ dowiadczalnych opracowuje siê projekt normy, który nastêpnie przesy³any jest do opublikowania w czasopimie Podstawy
i Metody Oceny rodowiska Pracy i do Komitetu Normalizacyjnego.

PROGRAM OPRACOWANIA PROJEKTU POLSKIEJ NORMY
NA OZNACZANIE SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W POWIETRZU
RODOWISKA PRACY
Projekt Normy zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zawieraæ powinien:
l zakres stosowania metody (gdzie stosowana oraz najmniejsza mo¿liwa wartoæ
oznaczenia proponowan¹ metod¹,
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normy powo³ane,
zasadê metody,
wytyczne ogólne,
 czystoæ odczynników,
 dok³adnoæ wa¿enia,
 postêpowanie z odczynnikami i substancjami toksycznymi,
odczynniki i roztwory konieczne do wykonania oznaczania analitycznego,
roztwory wzorcowe badanej substancji,
aparaturê, przyrz¹dy i sprzêt pomocniczy,
metodê pobierania próbek powietrza,
warunki pracy aparatury pomiarowej,
opis wykonania krzywej wzorcowej,
opis wykonania oznaczania,
opis wykonania wspó³czynnika odzysku,
obliczanie wyników oznaczania,
inne informacje.

Przygotowany projekt zgodnie z wype³nionymi powy¿szymi punktami przedstawiany jest na posiedzeniu Komitetu d.s. Zagro¿eñ Chemicznych i Py³owych w rodowisku Pracy. Po dyskusji nad projektem oraz ewentualnych poprawkach projekt mo¿e
zostaæ przyjêty i opublikowany jako Polska Norma.
Autorka opracowa³a i opublikowa³a 10 Polskich Norm na oznaczanie pestycydów
w powietrzu rodowiska pracy [615].
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SCOPE OF PROBLEMS CONCERNING THE DEVELOPMENT OF STANDARDS
FOR PESTICIDES DETERMINATION IN THE AIR OF THE WORK ENVIRONMENT
Summary
The report presents the principles for the development of an analytical method in determining
pesticides in the work environment, and guidelines for standards concerning the determination of these substances. Both the principles concerning the analytical method, and the
guidelines for a Polish Standard, are based on own studies by the author who has already
developed 10 Polish Standards for the determination of these substances in the air of the
work environment while performing occupational activities by the employees. The principles
contained in the report pertaining to the preparation of the analytical method for the determination of these substances in the air concern the method of gas chromatography.
Key words: standards, pesticides, air in the work environment.
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Ma³gorzata Mrozik1

BADANIA I OCENA PRÊDKOCI PORUSZANIA SIÊ PIESZYCH
U¯YTKOWNIKÓW RUCHU DROGOWEGO
Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badañ, które mia³y na celu okrelenie prêdkoci poruszania siê pieszych u¿ytkowników ruchu drogowego na drodze w obszarze zabudowanym. Badania przeprowadzono w czterech grupach wiekowych w miejscach dozwolonych zarówno bez jak i z sygnalizacj¹ wietln¹. Dodatkowo sprawdzono zale¿noæ prêdkoci
pieszego od jego wieku i miejsca przekraczania jezdni. Porównano równie¿ rzeczywist¹ prêdkoæ pieszych u¿ytkowników ruchu drogowego z przyjêtymi rednimi wartociami prêdkoci
dla pieszych. Wartoci prêdkoci otrzymane w wyniku przeprowadzonych badañ daj¹ mo¿liwoæ precyzyjnego okrelenia czasu przebywania pieszego na jezdni. W konsekwencji umo¿liwiaj¹ sprawdzenie mo¿liwoci unikniêcia potr¹cenia pieszego przez kierowcê oraz ich wzajemnego przyczynienia siê do zaistnia³ego wypadku drogowego.
S³owa kluczowe: wypadek drogowy, prêdkoæ, pieszy, przejcie dla pieszych

WSTÊP
Obecna cywilizacja stawia ludzi wobec nowych i trudnych zadañ wynikaj¹cych z
rozwoju nauki, techniki i technologii a tak¿e destrukcyjnej dzia³alnoci cz³owieka. Bardzo szybki rozwój transportu drogowego, który obserwujemy w kraju i za granic¹,
prowadzi do coraz to wiêkszej intensywnoci ruchu samochodowego na drogach.
Powoduje to, pomimo wielu starañ i zabiegów konstrukcyjnych nad podwy¿szeniem
walorów pojazdu z uwagi na jego bezpieczeñstwo czynne i bierne, ¿e problem bezpieczeñstwa kierowcy i pasa¿erów pojazdu a tak¿e innych uczestników ruchu drogowego, nie jest w pe³ni rozwi¹zany.
Jednym z bardzo wa¿nych zadañ cz³owieka jest zminimalizowanie ofiar na drogach
oraz poprawa jakoci ¿ycia poprzez skuteczn¹ profilaktykê i edukacjê w zakresie bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Szacuje siê, ze rocznie na drogach ca³ego wiata mieræ
ponosi prawie 900 tysiêcy osób a rannych zostaje 34 miliony. Analiza danych statystycznych prowadzona w ró¿nych krajach pozwoli³a na oszacowanie, ¿e oko³o 85%
wypadków jest spowodowanych b³êdem cz³owieka lub wiadomym podejmowaniem

1)

Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Wydzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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ryzyka. Prognozy wskazuj¹, ¿e liczba wypadków spowodowanych b³êdem cz³owieka
mo¿e siê zwiêkszyæ dlatego te¿ bardzo wa¿ne jest minimalizowanie tych zdarzeñ.
Sposób poruszania siê pieszych ma istotny wp³yw na bezpieczeñstwo w ruchu
drogowym, a ich prêdkoæ i natê¿enie na danym przejciu dla pieszych i skrzy¿owaniu
s¹ niezbêdnymi parametrami do zaprojektowania prawid³owo dzia³aj¹cej sygnalizacji
wietlnej. Wed³ug norm minimalny czas trwania zielonego wiat³a, aby pieszy móg³
bezpiecznie przejæ przez jezdniê, obliczano zale¿nie od szerokoci jezdni, zak³adaj¹c
prêdkoæ przekraczania jezdni przez pieszego na 1,4 m/s [1, 2, 3].
Celem artyku³u jest sprawdzenie czy wartoæ ta pokrywa siê z rzeczywistym stanem panuj¹cym na szczeciñskich ulicach a tak¿e analiza sposobów zwiêkszenia bezpieczeñstwa pieszych w ruchu drogowym i ich oddzia³ywania na zmniejszenie liczby
wypadków z ich udzia³em.

METODA I WARUNKI BADAÑ
Celem przedstawionych badañ by³o wyznaczenie ruchu pieszych w wieku od 8
do 70 lat, z uwzglêdnieniem p³ci i tempa ruchu. Wyniki otrzymane w badaniach stanowi¹ g³ówny czynnik warunkuj¹cy mo¿liwoæ okrelenie prawdopodobnego czasu
przebywania pieszego na jezdni od chwili powstania stanu zagro¿enia do chwili wypadku drogowego. W konsekwencji umo¿liwiaj¹ ustalenie mo¿liwoci unikniêcia potr¹cenia pieszego.
Badania zosta³y przeprowadzone w Szczecinie na przejciach dla pieszych,
usytuowanych na ró¿nych typach ulic o ró¿nych natê¿eniach ruchu pojazdów.
Pieszych podzielono na cztery grupy uwzglêdniaj¹c ich p³eæ i wiek. Badanie polega³o na mierzeniu czasu pokonania danego przejcia dla pieszych o danej szerokoci. Pomiary dokonywano dla typowego tempa poruszania siê pieszego w danym wieku przy u¿yciu stopera o dok³adnoci pomiaru 0,01 s. Warunki atmosferyczne by³y bardzo dobre.
Korzystano z zale¿noci:
v=
gdzie: s  droga,
t  czas.

V
W

WYNIKI BADAÑ
Wyniki badañ przedstawiono w tabelach 15 oraz na rysunkach 15.
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Tabela 1. Pomiar prêdkoci poruszania siê pieszych na przejciu dla pieszych  Ku S³oñcu.
Jednokierunkowa dwupasmowa  na wiat³ach
3áHü

3U GNR üSRUXV]DQLDVL >PV@
G]LHFL

PáRG]LH 

GRUR OL

RVRE\VWDUV]H

0









.










Tabela 2. Pomiar prêdkoci poruszania siê pieszych na przejciu dla pieszych  Ku S³oñcu.
Jednokierunkowa dwupasmowa  bez wiate³
3áHü
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0
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Tabela 3. Pomiar prêdkoci poruszania siê pieszych na przejciu dla pieszych  Piastów.
Jednokierunkowa trzypasmowa  bez wiate³
3áHü

3U GNR üSRUXV]DQLDVL >PV@
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0
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Tabela 4. Pomiar prêdkoci poruszania siê pieszych na przejciu dla pieszych  Piastów.
Jednokierunkowa trzypasmowa  na wiat³ach
3áHü
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Tabela 5. Pomiar prêdkoci poruszania siê pieszych  Narutowicza. Dwukierunkowa dwupasmowa  przekraczanie jezdni przez pieszych w miejscu niedozwolonym
3áHü
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0
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Rys. 1. Prêdkoæ poruszania siê pieszych na przejciu
 ulica jednokierunkowa dwupasmowa  na wiat³ach

Rys. 2. Prêdkoæ poruszania siê pieszych na przejciu
 ulica jednokierunkowa dwupasmowa  bez wiate³

Rys. 3. Prêdkoæ poruszania siê pieszych na przejciu
 ulica jednokierunkowa trzypasmowa  bez wiate³
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Rys. 4. Prêdkoæ poruszania siê pieszych na przejciu
 ulica jednokierunkowa dwupasmowa  na wiat³ach

Rys. 5. Prêdkoæ poruszania siê pieszych w miejscu niedozwolonym
 ulica dwukierunkowa dwupasmowa

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wiemy, ¿e koniec XX oraz pocz¹tek XXI wieku nacechowane s¹ dynamicznym
rozwojem nowoczesnej technologii, a w szczególnoci motoryzacji. Wi¹¿e siê z tym
bardzo szybki wzrost ruchu drogowego, który pokaza³ spo³eczny problem nieprzystosowania siê cz³owieka do bezpiecznego uczestnictwa w tym ruchu. Tak szybkiemu
wzrostowi motoryzacji nie towarzyszy dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej
oraz budowa skutecznego systemu, który u³atwi³by wszystkim uczestnikom ruchu
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drogowego dostosowanie siê do wymogów bezpiecznego w nim uczestnictwa. Jak
widaæ szczególnie s³abym ogniwem w systemie komunikacji drogowej jest pieszy uczestnik ruchu, w której najbardziej nara¿one s¹ dzieci i m³odzie¿ w wieku szkolnym.
Przeprowadzone badania pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Przyjmowana w normach rednia prêdkoæ pieszych na poziomie 1,4 m/s jest adekwatna do warunków panuj¹cych na szczeciñskich ulicach. Oczywicie, analizujemy redni¹ arytmetyczn¹ prêdkoci gdy¿ widaæ i¿ osoby starsze poruszaj¹ siê znacznie
wolniej, a dzieci, m³odzie¿ i doroli znacznie szybciej.
2. rednia prêdkoæ poruszania siê zale¿y tak¿e od organizacji ruchu na przejciu dla
pieszych. Widaæ, ¿e na przejciu dla pieszych wyposa¿onym w wiat³a piesi, czuj¹c
siê zapewne bezpieczniej, poruszaj¹ siê wolniej, ni¿ na tej samej ulicy szeædziesi¹t
metrów dalej na przejciu bez wiate³.
3. Wejcie pieszego na jezdniê i jego zachowanie podczas jej przekraczania zale¿y m.in.
od prêdkoci nadje¿d¿aj¹cego pojazdu i odleg³oci od niego. Pieszy, przekraczaj¹cy
jezdniê w miejscu dowolnym lub na przejciu wyznaczonym lecz bez sygnalizacji
wietlnej, kieruje siê w³asn¹ ocen¹ sytuacji i ocenia prêdkoæ nadje¿d¿aj¹cego pojazdu pod k¹tem mo¿liwoci bezpiecznego przejcia.
4. Na przejciach w centrum miasta o wiêkszym natê¿eniu pojazdów prêdkoæ poruszania siê pieszych jest znacznie wiêksza ni¿ na ulicach o mniejszym natê¿eniu ruchu.
Na podstawie przeprowadzonych badañ i ich oceny oraz analizy statystyk policyjnych mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e najwiêcej osób traci ¿ycie i jest rannych
w wypadkach drogowych wynikaj¹cych z nadmiernej prêdkoci jazdy i niedostosowania jej do warunków panuj¹cych na drodze. To stwierdzenie jest jednak nie do
koñca prawdziwe.
Wiêkszoæ wypadków ma miejsce w wyniku na³o¿enia siê na siebie w jednym
czasie wiêcej ni¿ jednej przyczyny gdy¿ wiele wypadków ma równie¿ miejsce z
winy nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez pieszych u¿ytkowników np. w wyniku nieprawid³owego przechodzenia pieszych przez przejcia dla
pieszych.
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TESTS FOR SPEED EVALUATION OF PEDESTRIAN TRAFFIC USERS MOVE
Abstract
The manuscript presents the results of the tests which were conducted to determine the
speed of pedestrian traffic users move on a built-up area road. The tests were carried out
within four age groups in spaces allowed, both with traffic lights and without them. Additionally, the dependence of pedestrians walking speed on his age and a place of crossing the
road was checked. Real walking speed of pedestrian traffic users and given average values of
pedestrians walking speed were compared too. The speed values received as a result of tests
give possibility of determining the pedestrians time of residence on the road in a precise way.
Consequently they allow to check if it is possible for pedestrians to avoid knocking over by
a driver and what way each of them could cause a car crash.
Keywords: car crash, speed, pedestrian, pedestrian crossing
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Tomasz Oczkowicz1)

NIEJEDNORODNOÆ W£ASNOCI MECHANICZNYCH
CI¥GNIONYCH RUR KWADRATOWYCH
Streszczenie. W artykule omówiono zalety i zastosowanie rur kwadratowych oraz proces
ci¹gnienia badanych rur. Z kolei przedstawiono wyniki badañ w³asnoci mechanicznych tych
rur. Badano nastêpuj¹ce w³asnoci mechaniczne materia³u rur kwadratowych: umowna granica sprê¿ystoci R0,05, umowna granica plastycznoci R0,2, wytrzyma³oæ na rozci¹ganie Rm,
naprê¿enie rozrywaj¹ce Ru, wyd³u¿enie A10, wyd³u¿enie równomierne Ar, przewê¿enie Z,
a tak¿e zapas plastycznoci R0,2/Rm oraz twardoæ Vickersa HV5. W³asnoci mechaniczne
okrelone w statycznej próbie rozci¹gania badano na próbkach wyciêtych w takich miejscach
charakterystycznych przekroju rury kwadratowej jak naro¿a i rodki d³ugoci p³askich cianek, natomiast twardoæ badano na przekrojach poprzecznych rur w analogicznych miejscach charakterystycznych jak wy¿ej i ponadto w p³askich ciankach w pobli¿u naro¿y, przy
czym badania twardoci prowadzono w trzech warstwach na gruboci cianki rury:
w warstwie przyzewnêtrznej, w warstwie rodkowej i w warstwie przywewnêtrznej. Stwierdzono znacz¹c¹ niejednorodnoæ w³asnoci w badanych miejscach charakterystycznych rur.
Stwierdzono równie¿ prawid³owoci w rozk³adach twardoci w miejscach charakterystycznych w badanych warstwach cianek rur.
S³owa kluczowe: rury profilowe, ci¹gnienie rur, w³asnoci mechaniczne.

WSTÊP
Wystêpuj¹cy w ostatnich latach wzrost zapotrzebowania na rury profilowe wynika
z licznych zalet tych wyrobów w stosunku do wyrobów o przekroju ko³owym. Ró¿norodne warunki pracy elementów konstrukcyjnych, w ró¿nych dziedzinach techniki,
wymagaj¹ od nich odpowiednich w³asnoci, dostosowanych do tych warunków. Tylko w pewnych przypadkach zastosowañ najlepsze w³asnoci wykazuj¹ wyroby okr¹g³e, np. rury okr¹g³e do przewodzenia p³ynów pod cinieniem. Jednak w wielu przypadkach zastosowañ wyroby okr¹g³e nie mog¹, w sposób w³aciwy, spe³niæ ¿¹danych
wymagañ i w³asnociami ustêpuj¹ wyrobom profilowym. Przy analizie cech geometrycznych i materia³owych wyrobów oraz technologii ich wytwarzania nale¿y uwzglêdniæ
kryteria techniczne, ekonomiczne, a tak¿e ekologiczne. Nale¿y tu uwzglêdniæ np. w³a1)

Instytut Materia³ów in¿ynierskich i Biomedycznych, Wydzia³ Mechaniczny Technologiczny, Politechnika l¹ska.
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snoci wytrzyma³ociowe, ³atwoæ monta¿u, a w niektórych przypadkach równie¿
walory estetyczne. Szczególnymi zaletami wyró¿niaj¹ siê rury profilowe o przekroju
kwadratowym i prostok¹tnym.
Oprócz zapewnienia wyrobom profilowym odpowiednich cech geometrycznych
i materia³owych oraz w³asnoci mechanicznych, okrelonych jako wartoci rednie, dla
podwy¿szenia jakoci wyrobów i lepszego ich dostosowania do warunków pracy
(np. obci¹¿enia, tarcia, przewodnoci elektrycznej, itp.), czyli polepszenia ich w³asnoci
u¿ytkowych, nale¿y uwzglêdniæ rozk³ad w³asnoci mechanicznych (np. twardoci) na
przekroju poprzecznym wyrobów. Z analizy warunków pracy danego elementu maszyny
lub urz¹dzenia wynikaj¹ ró¿ne jego cechy u¿ytkowe. Niekiedy poszczególne czêci powierzchni lub warstwy przekroju poprzecznego danego wyrobu powinny spe³niaæ odmienne wymagania, a zatem powinny mieæ ró¿ne w³asnoci na przekroju poprzecznym.
W niektórych wiêc przypadkach zastosowañ wyrobów po¿¹dany mo¿e byæ niejednorodny
rozk³ad w³asnoci (np. twardoci) o okrelonym przebiegu na przekroju poprzecznym.
Dla zapewnienia jakoci tych wyrobów nale¿y dobraæ lub zaprojektowaæ odpowiedni proces technologiczny wytwarzania. Celem pracy jest okrelenie wp³ywu
zastosowanego procesu ci¹gnienia na w³asnoci mechaniczne i niejednorodnoæ ich
rozk³adu na przekroju poprzecznym ci¹gnionych rur kwadratowych.

ZALETY I ZASTOSOWANIE RUR KWADRATOWYCH
Rury kwadratowe odznaczaj¹ siê korzystniejszym wskanikiem wytrzyma³oci przekroju poprzecznego na zginanie, w porównaniu z wyrobami o przekroju ko³owym o tej
samej wartoci pola powierzchni przekroju, a zatem o tej samej masie jednostki d³ugoci wyrobu. Pozwala to na zmniejszenie masy w³asnej elementów maszyn i urz¹dzeñ
lub konstrukcji nonych, pracuj¹cych na zginanie, wykonanych z tych elementów,
dziêki czemu uzyskuje siê m.in. znaczne oszczêdnoci materia³u lub zwiêkszenie wytrzyma³oci elementów bez równoczesnego zwiêkszenia masy.
Szczególnie znaczenie ma zastosowanie rur profilowych kwadratowych i prostok¹tnych w budowie maszyn transportowych, takich jak np. samochody, ci¹gniki i samoloty. Uzyskanie, dziêki stosowaniu tych rur, obni¿enia masy maszyn transportowych jest ród³em oszczêdnoci paliw, a ponadto pozwala na polepszenie ich parametrów eksploatacyjnych takich jak: prêdkoæ, przyspieszenie i zasiêg. Malej¹ce zu¿ycie
paliwa, wynikaj¹ce ze zmniejszenia masy pojazdu, wi¹¿e siê bezporednio z ograniczon¹ emisj¹ do otoczenia szkodliwych spalin. Rury te stosowane s¹ wiêc na ramy
autobusów i samochodów osobowych, a tak¿e motocykli.
Rury o przekrojach kwadratowych i prostok¹tnych (dziêki p³askim ciankom) odznaczaj¹ siê ponadto ³atwoci¹ monta¿u, np. przez spawanie lub zgrzewanie, na skutek
znacznie prostszego przygotowania ³¹czonych powierzchni i korzystnego ich przylegania. Elementy o takich kszta³tach przekroju stwarzaj¹ szerokie mo¿liwoci uzyskania
ró¿nych po³¹czeñ wêz³ów konstrukcyjnych.
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Oprócz zastosowañ rur kwadratowych i prostok¹tnych wynikaj¹cych z korzystnych w³asnoci wytrzyma³ociowych na zginanie oraz ³atwoci monta¿u, wyroby te
znajduj¹ zastosowanie w przypadkach, w których zalety ich kszta³tu stwarzaj¹ tak¿e
inne, szczególne mo¿liwoci. Na przyk³ad rury kwadratowe i prostok¹tne (zw³aszcza z
miedzi) stosuje siê w budowie induktorów, gdzie p³askie cianki tych rur stwarzaj¹
korzystne warunki do nagrzewania przedmiotów.
Szczególne wymagania w zakresie rozk³adu w³asnoci mechanicznych (np. twardoci) na przekroju poprzecznym stawiane mog¹ byæ rurom profilowanym (np. kwadratowym), przeznaczonym na teleskopy wa³ów przegubowo-teleskopowych, stosowanych do napêdu maszyn. Rury te przenosz¹ moment napêdowy i jednoczenie w
trakcie przenoszenia tego momentu nara¿one s¹ na zu¿ycie cierne, gdy¿ osiowo przesuwaj¹ siê wzglêdem siebie. Zatem dla zmniejszenia zu¿ycia ciernego na powierzchniach tr¹cych rur po¿¹dane by by³o, aby rury te mia³y odpowiedni rozk³ad twardoci na
przekrojach poprzecznych. Rury kwadratowe i prostok¹tne maj¹ ponadto walory estetyczne, co wraz z ich takimi zaletami, jak lekkoæ konstrukcji i ³atwoæ monta¿u powoduje, ¿e znajduj¹ one zastosowanie m.in. w przemyle meblarskim oraz jako elementy
konstrukcji ogrodzenia, zastêpuj¹c deficytowe drewno.

PROCES CI¥GNIENIA RUR KWADRATOWYCH
Rury kwadratowe stosowane do badañ ci¹gniono na zimno w jednej z krajowych
hut na ci¹garce ³awowej o sile ci¹gnienia Pc = 200 kN. Ci¹garkê wyposa¿ono w zestaw
narzêdzi do ci¹gnienia tych rur, zaprojektowany na Politechnice l¹skiej, przedstawiony na rysunku 1.
Przed przyst¹pieniem do zasadniczej operacji, tj. ci¹gnienia rur kwadratowych,
okr¹g³e rury wsadowe poddano nastêpuj¹cym operacjom pomocniczym: wy¿arzanie
w atmosferze ochronnej, nagrzewanie koñca rury w piecu szczelinowym, zaostrzanie
koñca rury na kowarce, wytrawianie, p³ukanie, neutralizacja i smarowanie.
Badane rury o wymiarach 29 ´ 31 ´ 5 mm uzyskano przez ci¹gnienie okr¹g³ych rur
wsadowych o wymiarach f 41 ´ 5 mm w jednym ci¹gu, w dwóch ci¹gad³ach profilowych bez trzpienia (swobodnie). Tak otrzymane rury powinny byæ poddane prostowaniu. W dalszej kolejnoci nastêpowa³o obcinanie koñców, kontrola jakoci, konserwacja rur i przygotowanie do wysy³ki.
W tak zaproponowanym sposobie ci¹gnienia zasadnicze odkszta³cenie odbywa siê
w pierwszym ci¹gadle, co wraz utworzonym przez to ci¹gad³o przeciwci¹giem powoduje zmniejszenie nacisków jednostkowych w drugim ci¹gadle. W wyniku tego uzyskuje siê zmniejszenie zu¿ycia drugiego ci¹gad³a, co zapewnia wyd³u¿enie partii ci¹gnionych rur o w¹skiej tolerancji kszta³tu i wymiarów.
Informacje dotycz¹ce technologii i narzêdzi stosowanych do ci¹gnienia badanych
rur kwadratowych, a tak¿e wyniki badañ procesów ci¹gnienia ró¿nych wyrobów profilowanych oraz badañ ich w³asnoci przedstawiono w pracach [5] oraz [815].
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Rys. 1. Narzêdzia do ci¹gnienia rur kwadratowych o wymiarach 31 x 29 x 5 mm: l  ci¹gad³o
profilowe wstêpne, 2  ci¹gad³o profilowe wykañczaj¹ce, 3  okr¹g³a rura wsadowa, 4 
rura wstêpnie ukszta³towana, 5  przeci¹gniêta rura gotowa, 6  kana³ doprowadzaj¹cy
rodek smaruj¹cy, 7  wpust ustalaj¹cy, 8  piercieñ dystansowy, 9  obejma
Fig. 1. Tools for square tubes drawing with dimensions of 31 x 29 x 5 mm: 1  roughing
profile die, 2  finishing profile die, 3  round tube stock, 4  preformed tube, 5  final
drawn tube, 6  channel for supplying the lubrication medium, 7  fixing key, 8  distance
ring, 9  mounting

BADANIA W£ASNOCI RUR KWADRATOWYCH
Program i metodyka badañ

Badania w³asnoci mechanicznych przeprowadzono na rurach prostok¹tnych o
wymiarach 31 ´ 29 ´ 5 mm, ze stali 15. Rury te przeznaczone by³y na czêæ wewnêtrzn¹ teleskopu wa³u przegubowo-teleskopowego stosowanego do napêdu maszyn.
W dalszej czêci artyku³u badane rury prostok¹tne o wymiarach 31 ´ 29 ´ 5 mm,
z uwagi na ma³¹ ró¿nicê boków, umownie nazwano rurami kwadratowymi. To niewielkie zró¿nicowanie wartoci wymiarów boków tych rur wynika³o z potrzeby zapewnienia rurom jednoznacznego, wzajemnego usytuowania w trakcie monta¿u z
czêci¹ zewnêtrzn¹ (odpowiedni¹ rur¹ kwadratow¹) teleskopu wa³u przegubowoteleskopowego. Czêæ teleskopow¹ wa³u utworzon¹ z rur kwadratowych, w tym z
badanej rury kwadratowej stanowi¹cej czêæ wewnêtrzn¹ teleskopu wa³u, przedstawiono na rysunku 2. Zbadano nastêpuj¹ce w³asnoci mechaniczne:
 umowna granicy sprê¿ystoci R0,05,
 umowna granica plastycznoci R0,2,
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Rys. 2. Teleskop wa³u przegubowo-teleskopowego utworzony z badanych rur kwadratowych
Fig. 2. Telescope of the jointed-telescope shaft made from investigated square tubes

 wytrzyma³oæ na rozci¹ganie Rm,
 naprê¿enie rozrywaj¹ce Ru,
 wyd³u¿enie A10,
 wyd³u¿enie równomierne Ar,
 przewê¿enie Z,
 zapas plastycznoci R0,2/Rm,
oraz
 twardoæ Vickersa HV5.
Badania w³asnoci mechanicznych okrelonych w próbie rozci¹gania,
w miejscach charakterystycznych przekroju rur

Próbki (minipróbki) przeznaczone do badañ w³asnoci mechanicznych, okrelonych w statycznej próbie rozci¹gania (R0,05, R0,2, Rm, Ru, A10, Ar, Z i R0,2/Rm), pobierano z losowo wybranych segmentów (odcinków) rur, otrzymanych w procesie ci¹gnienia, z charakterystycznych miejsc przekroju poprzecznego danej rury, wzd³u¿ jej
d³ugoci. Miejscami charakterystycznymi przekroju rur kwadratowych s¹ naro¿a i rodki
d³ugoci p³askich cianek.
Miejsca pobrania próbek z poszczególnych rur kwadratowych przedstawiono na
schemacie (rys. 3). Kszta³t i wymiary próbek, pobranych z rur kwadratowych, przeznaczonych do badañ w³asnoci mechanicznych okrelonych w próbie rozci¹gania
przedstawiono na rysunku 4.
Próby rozci¹gania przeprowadzono, zgodnie z norm¹ PN-EN 10002-1, na maszynie wytrzyma³ociowej Instron 1195.
Badania rozk³adu twardoci na przekrojach rur

Do badañ rozk³adu twardoci na przekrojach poprzecznych rur kwadratowych
u¿yto próbek w formie piercieni o gruboci ok. 6 mm, wyciêtych z tych rur.
Nastêpnie próbki szlifowano obustronnie na szlifierce magnetycznej, celem uzyskania równoleg³oci p³aszczyzn. Powierzchnie próbek przeznaczone do badañ twardoci szlifowano na papierach ciernych o granulacji ziarna od 400 do 1000. Z kolei
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Rys. 3. Miejsca pobrania próbek, z rur kwadratowych: 1  segment pierwszy, 2  segment
drugi, 3  próbka wraz z numerem miejsca pobrania
Fig. 3. Locations of cutting out the specimens from square tubes: 1  first segment,
2  second segment, 3  specimen with number of sampling location

Rys. 4. Kszta³t i wymiary próbek, z rur kwadratowych, przeznaczonych do badañ w³asnoci
mechanicznych, okrelonych w próbie rozci¹gania
Fig. 4. Shape and dimensions of the specimens from square tubes for testing of mechanical
properties determined during the tensile test

próbki polerowano na polerce metalograficznej, przy u¿yciu pasty diamentowej o granulacji ziarna 5 mm. Na tak przygotowanych próbkach prowadzono badania twardoci
sposobem Vickersa. Badano twardoæ HV5, zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 6507-1.
Na rysunku 5 przedstawiono próbki wyciête z okr¹g³ych rur wsadowych oraz z
otrzymanych z nich, w procesie ci¹gnienia, rur kwadratowych, na których prowadzono badania twardoci. Miejsca pomiarów twardoci na przekrojach poprzecznych, w miejscach charakterystycznych w badanych warstwach rur kwadratowych
przedstawiono na schemacie (rys. 6).
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Rys. 5. Próbki na których prowadzono badania twardoci: a) okr¹g³ej rury wsadowej,
b) uzyskanej rury kwadratowej
Fig. 5. Specimens for carrying out the hardness tests: a) round tube stock,
b) obtained square tube

Rys. 6. Miejsca pomiarów twardoci HV5 na przekrojach poprzecznych rur kwadratowych:
a  warstwa przyzewnêtrzna, b  warstwa rodkowa, c  warstwa przywewnêtrzna
Fig. 6. Measuring points of HV5 hardness on cross-sections of square tubes: a  external
layer, b  middle layer, c  internal layer

WYNIKI BADAÑ I ICH OMÓWIENIE
W³asnoci mechaniczne materia³u rur kwadratowych okrelone
w próbie rozci¹gania

Wyniki badañ w³asnoci mechanicznych (R0,05, R0,2, Rm, Ru, A10, Ar, Z i R0,2/Rm),
okrelonych w statycznej próbie rozci¹gania, próbek wyciêtych wzd³u¿ d³ugoci rury
kwadratowej z charakterystycznych miejsc przekroju poprzecznego, tj. z naro¿y oraz
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Rys. 7. W³asnoci mechaniczne materia³u w charakterystycznych miejscach przekroju
poprzecznego rury kwadratowej o wymiarach 31 ´ 28 ´ 5 mm. Materia³: stal 15
Fig. 7. Mechanical properties of the material in characteristic parts of cross-section of
square tube with dimensions of 31 ´ 28 ´ 5 mm. Material: 15 steel

rodków d³ugoci p³askich cianek przedstawiono na wykresie (rys. 7). Na podstawie
uzyskanych wyników badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e pomiêdzy naro¿ami rury a rodkami
d³ugoci boku ich cianek istnieje znacz¹ce zró¿nicowanie wartoci badanych w³asnoci mechanicznych. Wiêksze wartoci R0,05, R0,2, Rm wystêpuj¹ w naro¿ach rury ni¿ w
jej p³askiej ciance, natomiast wartoci wielkoci A10, Ar i Z A10 w naro¿ach s¹ ni¿sze.
Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e w naro¿ach, badanych rur kwadratowych, w stosunku
do p³askich cianek nast¹pi³o wiêksze umocnienie materia³u odpowiadaj¹ce wy¿szym
w³asnociom wytrzyma³ociowym oraz ni¿szym w³asnociom plastycznym.
Rozk³ady twardoci materia³u na przekrojach poprzecznych badanych
rur kwadratowych

Wyniki badañ rozk³adu twardoci HV5 na przekrojach poprzecznych rur kwadratowych przeprowadzonych w trzech warstwach na gruboci cianek, tj. warstwie
przyzewnêtrznej, warstwie rodkowej i warstwie przywewnêtrznej, w charakterystycznych miejscach przekroju, tj. w naro¿ach, w brzegach p³askich cianek i w rodkach
d³ugoci p³askich cianek, przedstawiono na wykresach (rys. 8 i 9).
Analizuj¹c rozk³ad twardoci badanych przekrojów tych rur mo¿na stwierdziæ
prawid³owoci w uszeregowaniu wartoci twardoci, w poszczególnych miejscach charakterystycznych i w warstwach przekroju rur. W naro¿ach oraz w p³askich ciankach,
w pobli¿u naro¿y (brzegi) wystêpuje wzrost wartoci twardoci w kierunku od warstwy
przyzewnêtrznej, przez warstwê rodkow¹ ku warstwie przywewnêtrznej, przy czym w
pobli¿u naro¿y ró¿nice wartoci twardoci w warstwach s¹ znacznie mniejsze. Najwy¿sza wartoæ twardoci na przekroju rury wystêpuje w warstwie przywewnêtrznej w
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Rys. 8. Rozk³ad twardoci na przekroju poprzecznym rury kwadratowej
o wymiarach 31 ´ 29 ´ 5 mm. Materia³: stal 15
Fig. 8. Hardness distribution on cross-section of square tube
with dimensions of 31 ´ 29 ´ 5 mm. Material: 15 steel

Rys. 9. Rozk³ad twardoci na przekrojach poprzecznych rury kwadratowej
o wymiarach 31 ´ 28 ´ 5 mm. Materia³: stal 15: a) przekrój I, b) przekrój II
Fig. 9. Hardness distribution on cross-sections of square tube with dimensions
of 31 ´ 28 ´ 5 mm. Material: 15 steel: a) section I, b) section II

naro¿u rury. Najni¿sze wartoci twardoci wystêpuj¹ w rodkach d³ugoci p³askich cianek, przy czym wartoci twardoci w poszczególnych warstwach ró¿ni¹ siê tu bardzo
nieznacznie. Podobnie niska twardoæ wystêpuje w warstwie przyzewnêtrznej naro¿a rury.
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PODSUMOWANIE
W badaniach w³asnoci wytrzyma³ociowych i plastycznych okrelonych w próbie rozci¹gania (R0,05, R0,2, Rm, Ru, A10, Ar i Z) oraz w badaniach twardoci HV5
stwierdzono znacz¹c¹ niejednorodnoæ badanych w³asnoci w miejscach charakterystycznych przekroju ci¹gnionych rur kwadratowych. Okrelono równie¿ prawid³owoci rozk³adu tych w³asnoci.
Stwierdzono m.in., ¿e wiêksze wartoci R0,05, R0,2, Rm wystêpuj¹ w naro¿ach rur
ni¿ w ich p³askich ciankach. Stwierdzono tak¿e, ¿e w naro¿ach rur oraz w ich p³askich ciankach w pobli¿u naro¿y wystêpuje wzrost twardoci w kierunku od warstwy przyzewnêtrznej poprzez warstwê rodkow¹ ku warstwie przywewnêtrznej.
Znajomoæ wp³ywu procesów kszta³towania plastycznego wyrobów na w³asnoci
mechaniczne i ich rozk³ad na przekroju poprzecznym ma oprócz wartoci poznawczych, du¿e znaczenie utylitarne przy projektowaniu i doborze procesu wytwarzania
wyrobów o oczekiwanych w³asnociach zdeterminowanych warunkami ich pracy.
Szerokie zastosowanie rur kwadratowych w wielu dziedzinach techniki oraz stale
rosn¹ce wymagania w zakresie ich jakoci wskazuj¹ na celowoæ prowadzenia dalszych badañ procesów kszta³towania plastycznego tych wyrobów, a tak¿e wyrobów o
innych kszta³tach przekroju.
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HETEROGENEITY OF MECHANICAL PROPERTIES OF DRAWN SQUARE TUBES
Summary
The article discusses the advantages and application of square tubes and the process of
drawing steel tubes. In addition results of investigation of mechanical properties of these
tubes are presented. Following mechanical properties of square tubes were studied: conventional elastic limit R0,05, conventional yield point R0,2, tensile strength Rm, breaking stress Ru,
elongation A10, uniform elongation Ar, contraction of area Z, and store of plasticity R0,2/Rm,
and Vickers hardness HV5. The mechanical properties specified in the static tensile test was
studied on samples cut out in such specific section of the pipe as square corners and measures the length of flat faces, while the hardness was examined on cross sections of tubes in the
same places as above and also in the flat walls near the corners, while hardness testing was
performed in three layers on the pipe cross wall thickness: the outer layer, in the middle layer
and the inner layer. It was also found in the pattern of distributions of hardness in specific
locations in the tested tube wall layers.
Keywords: tubes profile, tubes drawing, mechanical properties.
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ODPORNE NA ZU¯YCIE POW£OKI EUTEKTYCZNE UK£ADU
Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr OTRZYMANE METOD¥ NAPAWANIA
Z WYKORZYSTANIEM DRUTÓW PROSZKOWYCH
Streszczenie. W artykule omówiono w³aciwoci tribologiczne pow³oki eutektycznej na bazie uk³adu Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr otrzymanej metod¹ napawania ³ukowego w os³onie gazowej
GMA z u¿yciem drutu proszkowego. Badanie przeprowadzono dla próbek z pow³ok¹ eutektyczn¹ w uk³adzie trzpieñ-tarcza podczas ruchu lizgowego na sucho dla prêdkoci 0,4 m/s
przy przy³o¿onych obci¹¿eniach 3, 7 i 10 MPa. Materia³ przeciwpróbki stal C 45. Po tarciu
strukturê i rozk³ad atomów na powierzchni pow³oki eutektycznej badano z u¿yciem skaningowego mikroskopu elektronowego SEM. Na podstawie uzyskanych wyników badañ zaproponowano mechanizm zu¿ycia opracowanych materia³ów kompozytowych eutektycznych.
W procesie tarcia wystêpuje segregacja atomów C, B i Si na powierzchniu tarcia, spowodowana termodyfuzj¹, aktywizowana cyklicznym rozgrzewaniem powierzchni tarcia. Wskutek
tribosyntezy powstaj¹ fazy nanokrystaliczne, które powoduj¹ zwiêkszenie odpornoci na
zu¿ycie kompozytów eutektycznych. Mechanizm tarcia jest utleniaj¹cy.

WSTÊP
Podwy¿szenie odpornoci na zu¿ycie warstw wierzchnich materia³ów konstrukcyjnych w istotny sposób zwiêksza trwa³oæ elementów maszyn. Najczêciej wykorzystywane pow³oki odporne na zu¿ycie na osnowie Co, Ni, Fe, Ti: Ti-Cr-Si [1],
Ni-Fe-C-MoS2 [2], Fe-C-Cr-Si [3], TiC/FeCrBS [4], Ni-Cr-Mo-V [5], Fe-Ti-V-Mo-C
[6]. Dla wyjanienia mechanizmu zu¿ycia ró¿nego rodzaju materia³ów istotne jest okrelenie intensywnoci ich zu¿ycia i badania zjawisk fizyko-chemicznych zachodz¹cych
na powierzchni tarcia [710].
Kszta³towanie eutektycznego pokrycia zachodzi wskutek dyfuzyjnego oddzia³ywania manganu, boru i krzemu, a tak¿e innych pierwiastków stopowych w fazie ciek³ej.
W zale¿noci od zawartoci ¿elaza, manganu, wêgla i boru zachodzi reakcja eutektyczna w uk³adzie Fe-Mn-C, albo Fe-B-C. Przy nagrzewaniu stopu w postaci proszku do
1473 K zachodzi nadtopienie powierzchni i dyfuzja wêgla i boru w stal. Podczas och³adzania w pierwszej kolejnoci zachodzi krystalizacja stopowanego austenitu (ferrytu),
1)
2)

Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
Katedra Maszynoznawstwa, Pañstwowy Uniwersytet Lotniczy, Kijów.
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który ronie w postaci dendrytów od pod³o¿a, a nastêpnie krystalizuje siê w obszarach
miêdzy dendrytami eutektyka uk³adu Fe-Mn-C.
Zawartoæ pierwiastków stopowych takich jak Si, Ni, Cr i innych dobiera siê
uwzglêdniaj¹c mo¿liwoæ otrzymania stopów ze struktur¹ eutektyczn¹ oraz podwy¿szon¹ odpornoci¹ na zu¿ycie bior¹c pod uwagê jednoczenie aspekt ekonomiczny.
W³asnoci napawanych warstw wierzchnich zale¿¹ nie tylko od sk³adu stopiwa
eutektycznego, lecz równie¿ od technologii napawania, która mo¿e w istotny sposób
wp³yn¹æ na zmianê struktury materia³u napawanego.
Strukturê i w³asnoci eutektycznych warstw wierzchnich mo¿na regulowaæ zawartoci¹ i wzajemnym stosunkiem pierwiastków w materiale proszkowym oraz
technologicznymi parametrami procesu napawania. W³aciwoci pow³ok okrela sk³ad
chemiczny, struktura i sk³ad fazowy. Poprzez ich zmianê mo¿na optymalizowaæ w³asnoci tribologiczne.

METODYKA BADAÑ
Pow³oki otrzymywano z drutu proszkowego o stopiwie eutektycznych uk³adu
Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr metod¹ napawania GMA (MAG os³ona CO2). Jako materia³ próbek przyjêto stal SJ 355. Sk³ad pierwiastków wielosk³adnikowego stopu eutektycznego
(w % masowych) wynosi: Fe 85,192,5; Mn 1,67,6; C 2,67,0; B 0,23,5.
Badania odpornoci na zu¿ycie przeprowadzono na zmodernizowanym tribotesterze typu Amslera przy uwzglêdnieniu PN-79/H-04329. Przyjête podstawowe parametry tarcia: uk³ad trzpieñ  tarcza (kszta³t próbki  kwadrat o boku 10 mm, rednica
tarczy  90 mm, materia³ stal C 45, twardoæ 5254 HRC, rys. 1), prêdkoæ 0,4 m/s,
czas tarcia 6 godzin. Ubytek masy mierzono metod¹ wagow¹ z dok³adnoci¹ 1 mg.
Badania rozk³adu pierwiastków na powierzchni przed i po tarciu by³y prowadzone
przy u¿yciu skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z przystawk¹ EDS.
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Rys. 1. Widok próbki i przeciwpróbki
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WYNIKI BADAÑ I DYSKUSJA
Ubytek masy próbki po tarciu przy obci¹¿eniu 3 MPa wyniós³ 5, przy 7 MPa  11,
natomiast przy 10 MPa  33 kg/m2 h (rys. 2). Wspó³czynnik tarcia przy obci¹¿eniu
3 MPa wyniós³ 0,48, przy 7 MPa  0,67 natomiast przy 10 MPa  0,94.
Pow³oka eutektyczna sk³ada siê z stopowanego austenitu (faza miêkka), manganowego wêglika ¿elaza Fe0,4Mn3,6C (faza umacniaj¹ca) oraz dyspersyjnych wtr¹ceñ borku ¿elaza Fe2B i wêglika chromu Cr7C3. Zawartoæ pierwiastków stopowych Si, Cr, Ni
w pow³oce wynosi: Si  2,46%, Cr  16,24%, Ni  17,68. Twardoæ pow³oki 49 HRC.
Mikrotwardoæ zmienia siê od 473 do 522 HV. Strefa przejciowa ma mikrotwardoæ
421 HV, a rdzeñ 299 HV.

Rys. 2. Intensywnoæ zu¿ycia pow³oki eutektycznej uk³adu Fe-Mn-B-C-Si-Ni-Cr
przy obci¹¿eniach 3, 7 i 10 MPa

Otrzymano nierównomierny rozk³ad atomów wêgla, krzemu oraz tlenu na powierzchni tarcia (rys. 3). Obecnoæ tlenu mo¿e wiadczyæ o kszta³towaniu siê tlenków, czyli zu¿yciu utleniaj¹cym. Przebadano sk³ad chemiczny powierzchni przed i
po tarciu (rys. 4) przy obci¹¿eniu 3 MPa dla obszarów 1, 2.
Na powierzchni tarcia (rys. 5) ujawniono wzrost zawartoci atomów O oraz C dla
obszaru 1 w porównaniu do powierzchni pow³oki przed tarciem. Zawartoæ wêgla
wzrasta z 14,11 do 22,31 w obszarze 1 i spada do 12,51 w obszarze 2. Zawartoæ tlenu
wzrasta do 7,17 w obszarze 1 i 6,19 w obszarze 2. Natomiast dla Si, Cr, Mn, Ni
widoczny jest spadek zawartoci tych pierwiastków na powierzchni w porównaniu z
próbk¹ przed tarciem.
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Rys 3. Rozk³ad atomów C, Si, Ni, Cr, O na powierzchni tarcia stopu eutektycznego
przy obci¹¿eniu 3 MPa
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Rys. 4. Powierzchnia tarcia

Rys. 5. Rozk³ad pierwiastków na powierzchni pow³oki Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr przed i po tarciu
przy obci¹¿eniu 3 MPa

PODSUMOWANIE
Stopy eutektyczne uk³adu Fe-Mn-C-B-Si-Cr-Ni daj¹ mo¿liwoæ otrzymywania na
powierzchni stali SJ 355 odpornych na zu¿ycie pow³ok eutektycznych metod¹ napawania MAG z wykorzystaniem drutów proszkowych.
Badania mikrostrukturalne pokaza³y, ¿e s¹ one materia³em kompozytowym dyspersyjnie wzmocnionym borkami oraz wêglikami ¿elaza i chromu. Stwierdzono wzrost
zawartoci pierwiastków C, O, na powierzchni tarcia pow³oki eutektycznej w porównaniu z próbk¹ przed tarciem.
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Na podstawie uzyskanych wyników badañ zaproponowano mechanizm zu¿ycia
opracowanych materia³ów kompozytowych eutektycznych. W procesie tarcia wystêpuje segregacja atomów C, B i Si na powierzchniu tarcia, spowodowana termodyfuzj¹,
aktywizowana cyklicznym rozgrzewaniem powierzchni tarcia. Wskutek tribosyntezy
powstaj¹ fazy nanokrystaliczne, które powoduj¹ zwiêkszenie odpornoci na zu¿ycie
kompozytów eutektycznych. Mechanizm tarcia jest utleniaj¹cy.
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WEAR RESISTANCE OF EUTECTIC COATING OF SYSTEM Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr
OBTAINED BY WELDING METHOD WITH USE WIRE POWDER
Summary
Wear resistance of eutectic coating of system Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr obtained by welding method with use wire powder was studied. The coating were obtained by gas metal arc welding
GMA with use of wire powder. Pin-on-disk dry sliding wear tests at sliding speeds 0,4 m/s and
under loads 3, 7, 10 MPa were conducted for pin specimens with eutectic coatings. Material
of counter-sample was steel C 45.
After friction structure and distribution of atoms in the eutectic coatings due to wear was
studied by scanning electron microscopy (SEM). Segregation of the C, B and Si caused of the
thermal diffusion, activated by of the friction heating of the friction surface. Tribosyntese
arise as a result of nanocrystalline phase, which increase the wear resistance of composites
eutectic. The mechanism of friction is oxidizing.
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UK£ADY NAPÊDOWE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
Streszczenie. Elektroniczne uk³ady sterowania stosowane w napêdach elektrycznych
zamieniaj¹ polecenia kierowcy: kierunek jazdy, przyspieszenie, po³o¿enie dwigni hamowania, na odpowiednie sygna³y wejciowe pó³przewodnikowego sterownika mocy. Jednoczenie kontrolowane s¹ przy tym parametry dopuszczalne takie jak maksymalna wartoæ natê¿enia pr¹du, napiêcia oraz prêdkoci obrotowej silnika. W artykule przeprowadzono analizê impulsowego sterowania w uk³adach napêdowych pojazdów elektrycznych. Scharakteryzowano zakresy pracy silnikowej i generatorowej dla napêdu z obcowzbudn¹ maszyn¹ pr¹du sta³ego.
S³owa kluczowe: pojazd elektryczny, uk³ady napêdowe, sterowanie impulsowe.

WPROWADZENIE
Uk³ady napêdowe elektryczne nadaj¹ siê szczególnie do pojazdów u¿ywanych w
ruchu miejskim. Bezstopniowe sterowanie prêdkoci jazdy oraz momentu obrotowego
w ca³ym zakresie warunków ruchu pojazdu jest dokonywane bez prze³¹czania, za pomoc¹ powoduj¹cej ma³e straty regulacji napiêcia i natê¿enia pr¹du, co pozwala na osi¹ganie du¿ych przyspieszeñ.
Elektryczne uk³ady napêdowe wykazuj¹ bardzo niski poziom ha³asu i nie wydzielaj¹
spalin, dziêki czemu s¹ nieszkodliwe dla otoczenia. Podczas pracy hamowania mo¿liwe
jest odzyskiwanie energii i ponowne doprowadzanie jej do akumulatora. Bezstopniowe
sterowanie prêdkoci oraz odzyskiwanie energii podczas hamowania a¿ do zatrzymania silnika osi¹gane jest za pomoc¹ bezstykowych, a przez to w du¿ej mierze nie
wymagaj¹cych zabiegów konserwacyjnych, elementów pó³przewodnikowych. Tego
rodzaju uk³ady posiadaj¹ sterowanie impulsowe lub regulator pr¹du sta³ego. Wyposa¿enie elektryczne obejmuje tak¿e urz¹dzenia kontrolne i zabezpieczaj¹ce. W przypadku zak³óceñ wewnêtrznych b¹d zewnêtrznych urz¹dzenia te mog¹ wy³¹czyæ zasilanie
energi¹ w ci¹gu kilku milisekund [9, 12].
Schemat blokowy napêdu elektrycznego pojazdu przedstawia rysunek 1.

1)

Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydzia³ Mechaniczny, Politechnika Lubelska.
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Rys. 1. Schemat blokowy napêdu pojazdu elektrycznego

UK£ADY IMPULSOWEGO STEROWANIA NAPÊDÓW
ELEKTRYCZNYCH
Podstawowe uk³ady po³¹czeñ impulsowego sterowania silnika bocznikowego przedstawia rysunek 2 oraz rysunek 3. Uk³ady te stanowi¹ oprócz akumulatora B prze³¹cznik
tyrystorowy Th, silnik pr¹du sta³ego M/G, d³awik pomocniczy L w obwodzie twornika
(indukcyjnoæ dodatkowa), bocznikowe uzwojenie wzbudzenia EW oraz dioda D.
Podczas jazdy wskutek okresowego za³¹czania i wy³¹czania tyrystora Th, w silniku powstaje ci¹g impulsów napiêciowych o ró¿nej szerokoci zale¿nej od czasu
za³¹czania tyrystora. Zmiany czêstotliwoci impulsów oraz czasu ich trwania (szerokoci) umo¿liwiaj¹ ci¹g³e sterowanie wartoci redniej napiêcia od zera do wartoci
napiêcia na akumulatorze.
W czasie hamowania (rys. 3) tyrystor Th zostaje w³¹czony podczas pracy silnika, w
wyniku przeciwdzia³aj¹cego napiêcia silnika pop³ynie pr¹d w kierunku odwrotnym ni¿

Rys. 2. Uk³ad po³¹czeñ sterowania impulsowego podczas jazdy
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Rys. 3. Uk³ad po³¹czeñ sterowania impulsowego podczas hamowania

podczas jazdy, wskutek czego silnik zacznie pracowaæ jako pr¹dnica i rozwijaæ moment
hamowania. W indukcyjnoci dodatkowej L zostaje przy tym okresowo zmagazynowana
energia. Po wy³¹czeniu tyrystora obwód indukcyjny zostaje przerwany. Wskutek tego
wzrasta napiêcie w cewce L i pr¹d mo¿e p³yn¹æ przez diodê D do akumulatora.
Na rysunku 4 przedstawiono uproszczony schemat cz³onu mocy sterownika
wraz ze schematem blokowym cz³onu sterowniczego. Poza akumulatorem (napiêcie
UB) i silnikiem trakcyjnym M/G z uzwojeniem wzbudzaj¹cym EW, najwa¿niejszymi
elementami cz³onu mocy s¹: cz³on nastawczy pr¹du twornika, sk³adaj¹cy siê z tyrystora g³ównego ThH, tyrystora pomocniczego hamowania ThB, tyrystorów wygaszaj¹cych ThLH i ThLB, d³awik dodatkowy LM w obwodzie twornika, do wyg³adzania pulsacji pr¹du, oraz pokazany jedynie w zarysie zasadniczym regulator pola elektromagnetycznego E. Jest on zbudowany jako mostek tyrystorowy, w którego rodkowym

Rys. 4. Schemat cz³onu mocy uk³adu sterowania elektrycznego uk³adu napêdowego

164

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

odga³êzieniu znajduje siê uzwojenie wzbudzenia EW. W ten sposób staje siê mo¿liwa
szybka i bezstykowa zmiana biegunowoci w przypadku zmiany kierunku jazdy. Istotnymi elementami cz³onu sterowniczego s¹: regulator jazda  hamowanie (F/B) i znajduj¹cy siê pod nim regulator w obwodzie wzbudzenia. Dlatego po³o¿enie dwigni przypieszenia (jazdy) jak i dwigni hamowania ustala wymagany pr¹d twornika poprzez
czujniki indukcyjne. Uk³ad ogranicznika oraz uk³ad wyboru kolejnoci (pierwszeñstwa)  utrzymuj¹ wartoæ zadan¹ na regulatorze pr¹du twornika [7, 8]. Uk³adem
jazdy i hamowania steruje regulator jazda  hamowanie, a tak¿e uk³ad logiczny tyrystora. Nastawnik twornika mo¿e w sposób ci¹g³y wp³ywaæ na pr¹d silnika poprzez
tyrystory ThH oraz ThB podczas pracy silnikowej, jak i podczas pracy generatorowej.
W przypadku napêdu pojazdów z obcowzbudn¹ maszyn¹ pr¹du sta³ego mo¿na
rozró¿niæ cztery podstawowe zakresy dla pracy silnikowej i generatorowej:
Praca silnikowa
1. Jazda w zakresie nastawczym twornika.
2. Jazda w zakresie nastawczym uzwojenia wzbudzenia.
Praca generatorowa
3. Hamowanie w zakresie nastawczym uzwojenia wzbudzenia.
4. Hamowanie w zakresie nastawczym twornika.
Jazda w zakresie nastawczym twornika

W zakresie od postoju do jednej trzeciej prêdkoci maksymalnej sterowanie impulsowe nastêpuje w obwodzie pr¹dowym twornika. W zale¿noci od po³o¿enia dwigni
przyspieszenia ustalony jest pr¹d jazdy dla regulatora pr¹du twornika. Zostaje on porównany z pr¹dem rzeczywistym przek³adnika pr¹dowego WA-. Do regulatora pr¹du
twornika jest do³¹czony dodatkowy regulator dwu-po³o¿eniowy o okrelonej histerezie. Wskutek odpowiedniego nastawienia regulatora oraz w wyniku dzia³ania indukcyjnoci dodatkowej utrzymywana jest ma³a pulsacja pr¹du, w wyniku czego zmniejsza
siê pulsacja momentów na wale napêdowym.
Jazda w zakresie nastawczym uzwojenia wzbudzenia

Od chwili osi¹gniêcia znamionowej prêdkoci obrotowej maszyny (jedna trzecia
maksymalnej prêdkoci obrotowej)  tyrystor ThH pozostaje stale w³¹czony. Poprzez
regulator IE pole magnetyczne zostaje os³abione tak, ¿e pr¹d twornika pozostanie sta³y
a¿ do maksymalnej prêdkoci obrotowej. Silnik pracuje wówczas w zakresie nastawczym uzwojenia wzbudzenia. Od tej chwili natê¿enie pr¹du silnika oraz prêdkoæ obrotowa zmieniaj¹ siê na sutek zmian pr¹du wzbudzenia.
Hamowanie w zakresie nastawczym uzwojenia wzbudzenia

W zakresie nastawczym uzwojenia wzbudzenia mo¿na bez prze³¹czania elementów
mechanicznych przejæ na pracê u¿yteczn¹ hamowania. Nale¿y zwiêkszyæ natê¿enie
pr¹du w obwodzie wzbudzenia. Napiêcie na zaciskach silnika bêdzie wówczas wiêksze
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ni¿ napiêcie akumulatora, dlatego te¿ przez diodê DR pr¹d sta³y pop³ynie bezporednio z
pr¹dnicy do akumulatora. Ten rodzaj hamowania u¿ytecznego jest mo¿liwy w przypadku zmniejszenia obrotów a¿ do znamionowej prêdkoci obrotowej silnika.
Hamowanie w zakresie nastawczym twornika

Je¿eli pr¹d hamowania zmniejszy siê w chwili osi¹gniêcia znamionowej prêdkoci
obrotowej poni¿ej nastawionej wartoci wymaganej, w³¹cza siê tyrystor ThB i pr¹dnica
zostaje przez d³awik LM zwarta. Wartoæ pr¹du pr¹dnicy zwiêksza siê i doprowadza
energiê do znajduj¹cych siê w obwodzie elementów indukcyjnych. Jeli pr¹d zwarciowy osi¹gnie nastawiony pr¹d hamowania, tyrystor ThB zostaje wy³¹czony po w³¹czeniu siê tyrystora ThLB. Wskutek wy³¹czenia indukcyjnoci w obwodzie pr¹dowym
wzrasta napiêcie na d³awiku LM, dioda DR staje siê przewodz¹ca i zmagazynowana
energia p³ynie do akumulatora. Dziêki temu mo¿liwe jest utrzymanie hamowania u¿ytecznego a¿ do zatrzymania silnika [4, 6].
Przyk³adowe rozwi¹zania uk³adów sterowania dla samochodów z napêdem elektrycznym przedstawiaj¹ rysunki 5, 6, 7, 8.

Rys. 5. Schemat blokowy uk³adu napêdowego samochodu elektrycznego

Rys. 6. Elementy uk³adu sterowania silnika
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Rys. 7. Rozmieszczenie elementów sterowania silnikiem

Rys. 8. Rozmieszczenie elementów uk³adu napêdowego wspó³czesnego
samochodu elektrycznego [5]
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PODSUMOWANIE
Samochody z napêdem elektrycznym zyskuj¹ wielu zwolenników, szczególnie w
krêgach ekologów oceniaj¹cych mo¿liwe do wykorzystania ród³a energii pod k¹tem
ich wp³ywu na rodowisko. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przy obecnym systemie pobierania energii elektrycznej, ³¹czna emisja C02 podczas eksploatacji samochodu osobowego odniesiona do przejechanej drogi wynosi przeciêtnie 180 g/km i jest wyranie
ni¿sza ni¿ w przypadku benzyn (230 g/km), a tak¿e olejów napêdowych (210 g/km).
Energia elektryczna pozwala ponadto na znaczne zredukowanie takich sk³adników szkodliwych jak wêglowodory, tlenek wêgla i tlenki azotu w porównaniu z innymi paliwami
jak gaz naturalny sprê¿ony (CNG), mieszaniny propan-butan (LPG) oraz metanol [2, 15].
Do g³ównych zalet zastosowania elektrycznych uk³adów napêdowych nale¿y:
l wysoka sprawnoæ przetwarzania energii wynosz¹ca oko³o 7090%, w porównaniu z napêdami spalinowymi dla których wynosi 1530%,
l wiêkszy moment obrotowy ni¿ dla napêdów spalinowych,
l niska emisja ha³asu,
l brak szkodliwych toksyn zawartych w spalinach pojazdów spalinowych,
l zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych [1].
l
l
l
l
l

G³ównymi wadami pojazdów wykorzystuj¹cych napêd elektryczny s¹:
ograniczony zasiêg i d³ugi czas ³adowania baterii akumulatorów,
du¿a masa i wysoka cena baterii akumulatorów,
ograniczona ¿ywotnoæ akumulatorów,
emisja zak³óceñ elektromagnetycznych,
wra¿liwoæ na warunki atmosferyczne.
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ELECTRIC VEHICLE DRIVES
Summary
The control electronics in electric drives converts the commands of the driver: direction,
accelerator, brake pedal position, into the corresponding control commands input to the
power semiconductors, while at the same time observing specified limits: current, voltage,
motor speed. The paper presents the analysis of control electronics in electric vehicle drives.
The motor and generator operation in DC drives are described.
Keywords: electric vehicle, electric vehicle drives, control electronics.
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