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Początki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki sięgają 1969 roku, 
kiedy utworzono oddział Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Łódzkiej. W dniu 1 października 1976 roku stał się samodzielnym 
wydziałem zamiejscowym Politechniki Łódzkiej. Aktualnie jest jednym 

z pięciu wydziałów tworzących Akademię Techniczno-Humanistyczną  
w Bielsku-Białej, która powstała w 2001 roku. Wydział ma pełne prawa akademickie 
wynikające z uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz doktora  
w dyscyplinie inżynieria produkcji. Tworzy go osiem jednostek wydziałowych, w tym 
sześć katedr i dwa zakłady.  

 
Na wydziale prowadzone są studia na kierunkach:  

• mechanika i budowa maszyn,  

• zarządzanie i inżynieria produkcji,  

• automatyka i robotyka, 

• informatyka,  
na trzech poziomach studiowania: inżynierskim, magisterskim i doktoranckim.  
W swojej 48-letniej historii na wydziale wypromowano ponad 8,1 tys. inżynierów  
i magistrów inżynierów, którzy zasilili kadrę techniczną wielu firm przede wszystkim 
Bielska-Białej i regionu, przyczyniając się istotnie do ich rozwoju. Kadrę Wydziału 
stanowi: 10 profesorów tytularnych, 26 doktorów habilitowanych, 52 doktorów,  
18 magistrów i 29 pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych. 
Podstawowe obszary badań uprawianych na Wydziale związane są z prowadzonymi 
kierunkami kształcenia i obejmują zagadnienia z zakresu: projektowania, analizy  
i badań doświadczalnych konstrukcji mechanicznych; projektowania procesów 
technologicznych; zarządzania i organizacji tych procesów; metrologii, ergonomii  
i logistyki; automatyzacji i sterowania maszynami i urządzeniami; projektowania, 
analizy i badań doświadczalnych pojazdów; układów napędowych, silników, a także 
systemów przetwarzania danych, administrowania sieciami komputerowymi  
i bezpieczeństwa informacji.  



KOŁO NAUKOWE "INŻYNIER XXI WIEKU" 

 
Jeżeli fascynują Cię nowe rozwiązania techniczne, masz własne 
pomysły na małe projekty badawcze i chcesz podjąć wyzwanie  
w ich realizacji z kolegami z innych dziedzin nauki - dołącz do 
naszego koła! W ramach działalności koła naukowego zespoły 
projektowe złożone ze studentów różnych kierunków studiów 
realizują zadania badawcze na styku mechaniki, automatyki  
i informatyki.  

 
Nauka może być zabawna! Przekonaj się o tym osobiście biorąc udział  
w konkursach, np. w programowaniu i budowie minirobotów. Na najlepszych czekają 
naprawdę bardzo atrakcyjne nagrody.  
 
Studenci w ramach koła naukowego mają dostęp do specjalistycznego laboratorium, 
wyposażonego między innymi w: skaner 3D, drukarkę 3D, laser pomiarowy  
z oprzyrządowaniem, miniroboty, mikrofabrykę. Mogą korzystać ze 
specjalistycznego oprogramowania z dziedziny projektowania, obliczeń 
wytrzymałościowych, oprogramowania sterowników przemysłowych oraz robotów. 

 

 
Więcej informacji na stronie: www.EngineerXXI.ath.eu  
 

 

Dołącz do nas na Facebook’u ! 
Strona: Koło naukowe "Inżynier XXI wieku" 
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Henrietta BÁN1, David GÁL2 

Opiekun naukowy: Alexander MOLNAR3, Vitaly GERASIMOV4 

OSOBISTY SYSTEM TELEMETRYCZNY DLA STRAŻAKÓW  
Z OBSŁUGĄ TZW. ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI (AR) 

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki opracowania osobistego systemu 
telemetrycznego dla strażaków. Składa się on z dwóch podsystemów - mierząc parametry 
ludzkiej działalności i określając parametry środowiska. Wszystkie otrzymane dane wraz  
z ostrzeżeniami o zagrożeniach są wyświetlane w polu widzenia strażaka za pomocą okularów 
AR, a także za pośrednictwem interfejsu Wi-Fi są przenoszone do centrum zdalnej diagnostyki. 
Możliwe jest zapisanie wszystkich wskazań w lokalnym chronionym medium jako osobistej 
czarnej skrzynki. 
 
Słowa kluczowe: czujniki, mikrokontrolery, rozszerzona rzeczywistość (AR), telemetria 
bezprzewodowa 

PERSONAL TELEMETRY SYSTEM FOR FIREFIGHTERS WITH 

AUGMENTED REALITY SUPPORT 

Summary: In this paper, the results of developing a personal telemetry system for firefighters 
are presented. It consists of two subsystems - measuring the parameters of human activity and 
determining the parameters of the environment. All received data, together with warnings of 
danger, are displayed in the field of view of the firefighter using AR glasses, and through the 
Wi-Fi interface are transferred to the center of remote diagnostics. It is possible to store all the 
indications in the local protected medium as a personal black box. 
 
Keywords: sensors, microcontrollers, Augmented Reality, wireless telemetry. 

1. Introduction 

In recent times, glasses of Augmented Reality have gained special popularity. They 
allow us to output additional information in the field of view of a person. The daily 
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use of such systems is still limited by high cost. However, there are such professions 
where the use of AR systems is fully justified. In our opinion, one of them can be 
considered by employees of rescue services and firefighters. In conditions of poor 
visibility, important additional information can be displayed on the AR-glasses  
- a diagram of the rooms, information from different sensors and so on. Such 
equipment can also warn about additional hazards (radiation, hazardous gases) that 
can save many lives. 

2. Implementation 

We have developed a modular personal telemetry device. It allows you to determine 
the physiological data of a person and the parameters of the environment. The system 
consists of two modules (Fig.1). One of them is fixed on the patient's chest  
with a special strap. In its design, electrodes for measuring ECG, skin resistance, and 
chest expansion are built-in. As a measurement system, we chose the Maxim 
Integrated hSensor platform [1]. The second module is attached to the belt. It contains: 
a GPS module for locating; a level meter for radiation and ultraviolet radiation; sensor 
for the concentration of dangerous gases. Modules are combined using the Bluetooth 
LE radio channel. The received and preprocessed data via the built-in WEB server 
(module 2) via the Wi-Fi interface are transmitted for remote monitoring and analysis. 
The information also accumulates in a local secure drive based on an SD card. It acts 
as a personal "black box" for cases of emergency radio communication loss. Module 
2 is built on the basis of TI MSP-EXP430FR5994 [2] and Wi-Fi CC3100BOOST [3]. 
The received data together with warnings of danger are displayed in the field of view 
of the firefighter through glasses of augmented reality. For these purposes we use  
AR-glasses Intel/Recon - Recon Jet™ Pro [4]. 

2.1. Maxim Integrated hSensor platform 

The Maxim developed integrated sensor platform for medical and high-end fitness 
applications is called "hSensor" or MAXREFDES100#. The platform integrates one 
bio potential analog front-end solution (MAX30003/MAX30004) providing ECG 
waveforms and heart-rate detection, one pulse oximeter and heart-rate sensor 
(MAX30101), two human body temperature sensors (MAX30205) one on the top side 
and one on the bottom side, one 3-axis accelerometer, one 3D accelerometer and 3D 
gyroscope, and one absolute barometric pressure sensor. The hSensor platform 
supports the measurement of motion, precision skin temperature, and a variety of 
biopotential measurements, including electrocardiography (ECG), electromyography 
(EMG), and electroencephalography (EEG).  
In addition, the hSensor platform also supports a variety of reflective photo 
plethysmography measurements including pulse oximetry and heart rate (HR) 
detection at three wavelengths, 880nm (infrared, IR), 660nm (red) and 537nm (green). 
Bluetooth® low energy (BLE) radio is supported for configuration and data 
collections. In addition, a direct-to-flash memory mode is supported for data 
collection. The MAX32620 microcontroller lies at the center of the hSensor platform. 
The following sensors are installed: MAX30003/MAX30004 biopotential analog 
front-end (AFE), two MAX30205 human body temperature sensor, MAX30101 pulse 
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oximeter and heart-rate sensor, LIS2DH 3-axis accelerometer, LSM6DS3 3D 
accelerometer and 3D gyroscope, and BMP280 absolute barometric pressure sensor. 
The accuracy of the MAX30205 meets the clinical thermometry specification of the 
ASTM E1112 when soldered on the final PCB. The hSensor platform can be powered 
by a CR2032-type coin cell battery.  

 

Figure 1. Modular system of remote monitoring of the physiological state of a 
person and environment parameters. 1 - hSensor from Maxim Integrated, 2 - MSP-

EXP430FR5994 based environment monitor systems 

 
The biopotential channel has ESD protection, EMI filtering, internal lead biasing, DC 
leads-off detection, ultra-low power leads-on detection during standby mode, and 
extensive calibration voltages for built-in self-test. Soft power-up sequencing ensures 
that no large transients are injected into the electrodes. The biopotential channel also 
has high-input impedance, low noise, high CMRR, programmable gain, various low-
pass and high-pass filter options, and a high resolution analog-to-digital converter 
(ADC). The biopotential channel is DC coupled, can handle large electrode voltage 
offsets, and has a fast recovery mode to quickly recover from overdrive conditions, 
such as defibrillation and electro surgery [1]. 

2.2. TI MSP-EXP430FR5994 LaunchPad™ based environment monitor 

Our modular telemetry device (Fig.3) allows us to determine the parameters of the 
environment. It contains a GPS module for geolocation; a level meter for α, β, γ 
radiation and ultraviolet radiation; sensors for the concentration of dangerous gases; 
temperature, atmosphere pressure and humidity. The received and preprocessed data 
through the built-in WEB server via the Wi-Fi interface are transmitted for remote 
monitoring and analysis. The information also accumulates in a local secure drive 
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based on an SD card. It acts as a personal "black box" for cases of emergency radio 
communication loss. The module is based on TI MSP-EXP430FR5994 and Wi-Fi 
CC3100BOOST [3]. To provide the possibility of extending the functionality of the 
telemetry system, it is possible to connect additional modules via the Bluetooth LE 
interface. Such can be dust meters, specific gas concentration detectors, and other 
rarely used sensors. 
 

 

Figure 2. Android sample program interface for Maxim Integrated hSensor platform 

 
The MSP-EXP430FR5994 LaunchPad™ is based on the ultra-low-power 
MSP430FR5x FRAM microcontroller platform [2]. The board includes buttons and 
LEDs for quick integration of a simple user interface as well as two unique features: 
a microSD card slot allowing the user to interface with SD cards, as well as a super 
capacitor (super cap) that acts like a rechargeable battering, enabling standalone 
applications without an external power supply. The 16MHz MSP430FR5994 device 
features 256KB of embedded FRAM (Ferroelectric Random Access Memory), a non-
volatile memory known for its ultra-low power, high endurance, and high speed write 
access. Combined with the 8 KB of on-chip SRAM, users have access to 264KB of 
memory to split between their data and code as they see fit. For example, a data 
logging application can greatly benefit from the fast, low power writes into FRAM – 
and all of that without fear of data-loss due to loss-of-power. The MSP430FR5994 
includes the new Low-Energy Accelerator (LEA). This new hardware module delivers 
fast, efficient, low-power vector math acceleration commonly found in digital signal 
processing (DSP) applications. This makes it easy for the MSP430 to process 
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incoming analog data in real-time. With benchmarks that outpace 32-bit ARM® 
Cortex®-M0+ MCUs by more than 40x, this nimble MCU delivers performance with 
exceedingly low power consumption. The device also includes a wide variety of 
integrated peripherals including: communication ports, timers, real-time clock, AES 
encryption and CRC error-checking accelerators, as well as the included analog 
comparator and a multichannel ADC with its ultra-low power, window-based 
interrupts. 

 

Figure 3. Schematic structure of environment monitor 

2.3. Sensors 

When choosing the sensors used, preference was given to simple, easily accessible, 
cheap and most importantly with low or ultra-low power consumption. It is also very 
important that the necessary drivers and software are available and simple. 

As a temperature, pressure and humidity sensor, we chose BME280 from Bosch 
Sensortec [5]. The BME280 is an integrated environmental sensor developed 
specifically for mobile applications where size and low power consumption are key 
design constraints. The unit combines individual high linearity, high accuracy sensors 
for pressure, humidity and temperature, designed for low current consumption  
(3.6 μA @1Hz), long-term stability and high EMC robustness. 

The humidity sensor features an extremely fast response time, which supports 
performance requirements for emerging applications such as context awareness, and 
high accuracy over a wide temperature range. The pressure sensor is an absolute 
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barometric pressure sensor with features exceptionally high accuracy and resolution 
at very low noise. The integrated temperature sensor has been optimized for very low 
noise and high resolution. It is primarily used for temperature compensation of the 
pressure and humidity sensors, and can be used for estimating ambient temperature. 
The pressure sensing interval is 300...1100 hPa with ±0.12 hPa relative accuracy and 
resolution 0.18 Pa. Temperature sensing interval is 40…85°C with ±1.0°C relative 
accuracy and resolution 0.01°C. Humidity sensing interval is 0…100% with ±1 %RH 
relative accuracy and resolution 0.008 %RH. 

To determine the level of ultraviolet radiation, it is very convenient to use VEML6070 
from Vishay [6]. It is an advanced ultraviolet (UV) light sensor with I2C protocol 
interface. VEML6070’s adoption of FiltronTM UV technology provides the best 
spectral sensitivity to cover UV spectrum sensing. It has an excellent temperature 
compensation and a robust refresh rate setting that does not use an external RC low 
pass filter. Software shutdown mode is provided, which reduces power consumption 
to be less than 1 μA. 

Table 1. A set of parameters that are measured by the system 

Physiological Environment 
- Body temperature - Air temperature 
- ECG - Atmospheric pressure 
- Heart rate - Humidity 
- Saturation level - Radiation level (α, β, γ) 
- Resistance of the skin - The level of ultraviolet radiation 
- Frequency and depth of breath - The level of harmful gases * 
  

* - Carbon monoxide CO (1 - 1000 ppm), nitric oxide NO2 (0.05 - 10 ppm), ethanol 
C2H6OH (10 - 500 ppm), hydrogen H2 (1 - 1000 ppm), ammonia NH3 (1 - 500 ppm), 
methane СH4 (> 1000 ppm), propane C3H8 (> 1000 ppm), butane C4H10 (> 1000 ppm). 
 
As a sensor of α, β and γ particles, it was decided to use SEN-11345 SparkFun Geiger 
Counter board, which is equipped with a built in ATMega328 microcontroller. The 
board contains a high-voltage converter and is connected to host controller through 
standard COM port.  

One of the most difficult tasks in the design of mobile environmental monitoring 
systems is the selection of gas sensors. Most of them consume 200-250 mA of current, 
which is unacceptable when using battery power. A successful exception is the MiCS-
6814 gas sensor from SGX Sensortech [7]. The MiCS-6814 is a robust MEMS sensor 
for the detection of pollution from automobile exhausts and for agricultural/industrial 
odors. Because this chip has an analog output, for simplification of designing it is 
easier to use Seeed Studio Grove – Multichannel Gas sensor. This microcontroller-
based module can detect many unhealthful gases, and three gases can be measured 
simultaneously due to its multi channels, so it can help to monitor the concentration, 
which is more than one gas. This board built with ATmega168PA, has an I2C interface 
with programmable address. Heating power can be shut down for low power.  

This set of sensors, if necessary, can be expanded in the future.  
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Figure 4. Telemetry system data displayed in the field of view of the firefighter 
through glasses of Augmented Reality 

3. Telemetry System 

The received and preprocessed data from sensors through the built-in WEB server via 
the Wi-Fi interface are transmitted for remote monitoring and analysis. The 
SimpleLink Wi-Fi CC3100 [3] solution provides the flexibility to add Wi-Fi to any 
microcontroller (MCU). This Internet-on-a-chip™ solution contains all you need to 
easily create IoT solutions – security, quick connection and cloud support. 

To connect the Recon Jet™ Pro AR glasses we used the Cc2650 Bluetooth LE 
module. Texas Instruments CC2650 SimpleLink™ Ultra-Low Power Wireless 
Microcontrollers are wireless MCUs that target Bluetooth Smart, ZigBee and 
6LoWPAN, and ZigBee RF4CE remote control applications. These devices are 
members of the CC26xx family of cost-effective, ultra-low power, 2.4GHz RF 
devices. Very low active RF and MCU current and low-power mode current 
consumption provide excellent battery lifetime and allow operation on small coin cell 
batteries and in energy-harvesting applications. The CC2650 contains a 32-bit ARM 
Cortex-M3 processor running at 48MHz as the main processor and a rich peripheral 
feature set. This makes the CC2650 ideal for applications within a whole range of 
products including industrial, consumer electronics, and medical one. The Bluetooth 
Low Energy controller and the IEEE 802.15.4 MAC are embedded into ROM and are 
partly running on a separate ARM Cortex®-M0 processor. This architecture improves 
overall system performance and power consumption and frees up flash memory for 
the application. 
Cc2650 Bluetooth LE module also provides the possibility of extending the 
functionality of the telemetry system through connection of additional sensors. 
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4. Software 

The software development tools, which were used to be developed, include Code 
Composer Studio (with unlimited possibilities and a huge library of ready to use 
solutions), IDE Energia integrated development environment for Arduino compatible 
developments [8] and MSPWare-Advanced system. To improve the energy 
efficiency, we used separate optimizers such as EnergyTrace software. 

5. Conclusion and summary 

We have developed a personal telemetry system that collects information about the 
firefighter’s health status, his activity and environmental parameters. All the 
information received is analyzed for danger and transmitted to the glasses of 
augmented reality and to the control center. 
Total cost of the designed device in case of manufacture is about 2000$. 
To increase the autonomy of the telemetry system it is advisable to use modern energy 
harvesting systems for converting movement and deformation of the human body to 
electricity [9]. 
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Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI2 

DYDAKTYCZNE STANOWISKO DO BADANIA UKŁADÓW SPRĘŻYN 

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono projekt oraz wykonanie dydaktycznego 
stanowiska do badania pojedynczych sprężyn śrubowych oraz ich układów. Pomiar odbywa się 
w sposób automatyczny, wykorzystując układ Arduino. Przeprowadzono serię badań 
doświadczalnych wyznaczając błąd pomiaru. 
 
Słowa kluczowe: badanie sprężyn, układ szeregowy, układ równoległy 

DIDACTIC STAND FOR INVESTIGATION OF SPRING SYSTEMS 

Summary: In the paper, we present the design and performance of the didactic stand devoted 
to investigations of a single spring as well as spring systems. The measurements are carried out 
in automatic manner, based on the Arduino system/microcontroller. Series of experimental tests 
were conducted allowing for determination of the measurement error. 
 
Keywords: spring investigation, serial system, parallel system 

1. Cel i zakres pracy 

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i wykonanie stanowiska laboratoryjnego 
pozwalającego badać charakterystyki sprężyn naciskowych oraz ich układów 
(równoległych, szeregowych i mieszanych). 
Stanowisko zostało zaprojektowane po uprzednim przeanalizowaniu dostępnych 
rozwiązań rynkowych, uwzględniając fakt jak najprostszej konstrukcji (brak 
awaryjności i konieczności konserwacji).  
Stanowisko laboratoryjne musiało posiadać możliwość badania układu 2 sprężyn 
połączonych szeregowo i 3 sprężyn połączonych równolegle, co w rezultacie daje 
możliwość badania maksymalnie układu mieszanego zbudowanego z sześciu sprężyn 
(dwa układy równoległe trzech sprężyn połączonych szeregowo). 
Obciążenie zadawane będzie poprzez odważniki układane na specjalnie 
zaprojektowanej szalce w dolnej części stanowiska. 
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Badanie sprężyn pojedynczych lub układów szeregowych, odbywać się będzie  
w górnej części układu pomiarowego, z pominięciem części dolnej (płyta 
rozdzielająca układy musi spoczywać na płycie dolnej). 

2. Budowa stanowiska laboratoryjnego 

2.1. Założenia projektowe 

Stanowisko badawcze będzie wyposażone w możliwość badania sprężyn ściskanych 
pojedynczych, układów szeregowych oraz układów równoległych.  
 

 

Rysunek 1. Schemat stanowiska badawczego: 1- Płyta zabezpieczająca, 2-płyta 
montażowa górna, 3-układ sprężyn (część górna), 4-płyta montażowa środkowa,  

5-wyświetlacz, 6-układ sprężyn (część dolna), 7-płyta montażowa dolna, 8-cięgna, 
9-rama, 10-odważniki 

Charakterystyka stanowiska: 
• maksymalna możliwa liczba badanych sprężyn w połączeniu szeregowym: 2, 
• maksymalna możliwa liczba badanych sprężyn w połączeniu równoległym: 3, 
• maksymalna możliwa liczba badanych sprężyn w układzie mieszanym: 6, 
• materiał płyt montażowych: polioksymetylen (POM), 
• liczba płyt montażowych skrajnych: 2, 
• liczba płyt montażowych rozdzielających: 1, 
• łożyskowanie płyt montażowych: łożysko hybrydowe Igus WJRM, 
• prowadzenie łożysk: prowadnica liniowa Igus WS-10, 
• utwierdzenie prowadnic: kombinacja profili aluminiowych Bosch, 
• konstrukcja wykonana z profili aluminiowych Bosch 45x45mm, 
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• montaż profili aluminiowych ze sobą przy użyciu specjalnych kątowników lub 
śrub, 

• blat wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 4mm, 
• przeniesienie ciężaru: 2 pręty gwintowane M10, 
• zadanie siły ściskającej: odważniki, 
• pomiar ugięcia: ultradźwiękowe czujniki odległości HC-SR04, 2szt., 
• obsługa czujników: Arduino Uno, 
• wyświetlanie wyników: Wyświetlacz LCD 16x2. 

 
Płyty mocujące (z wbudowanymi kołnierzami) 
Zaprojektowane zależnie od miejsca montażu i ról, które muszą spełniać poza 
utrzymywaniem sprężyn w odpowiednich miejscach. Kształt miejsca mocującego jest 
tak zaprojektowany, aby wszystkie dostępne w pracy sprężyny mogły zostać 
bezproblemowo zamontowane, jak zostało to przedstawione na zdjęciach poniżej. 
 

 

Rysunek 2. Sprężyna nr 1, 2 i 3 zamontowana na płycie z kołnierzami 

Elementy ruchome firmy Igus z serii drylin®W: 
• prowadnice liniowe IGUS WS-10-80 o długości 400mm, 
• łożyska hybrydowe IGUS WJRM-01-10. 

           

Rysunek 3. Łożysko hybrydowe po lewej i prowadnica liniowa typu WS po prawej3 

                                                           
3 Igus.pl - http://www.igus.pl (8.12.2016) 
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Rysunek 4. Zasada działania łożyska hybrydowego z prowadnicą liniową3 

Urządzenie pomiarowo wyświetlające: 
Ważną częścią stanowiska jest obudowa wraz z układem Arduino oraz pokrywa  
z wbudowanym wyświetlaczem LCD. Całość została zmontowana i będzie stanowić 
urządzenie pomiarowe wyświetlające wartość odsunięcia płyt montażowych sprężyn 
od poziomu ”zero” (Rys. 5).  

 

Rysunek 5. Rzeczywista obudowa wykonana z polioksymetylenu wraz z układem 
pomiarowym (POM) 

2.2. Etapy budowy 

Pierwszym etapem było zmontowanie ramy (rys. 6) stanowiska w oparciu o profil 
aluminiowy firmy Bosch. Zmontowanie elementów konstrukcyjnych było możliwe 
przez wywiercenie otworu pozwalającego na dokręcenie specjalnej śruby.  

 

Rysunek 6. Typ montażu profili aluminiowych Bosch: 1-śruba montażowa, 2-profil 
główny, 3- profil prostopadły 
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Drugim etapem było zaprojektowanie i zamontowanie za pomocą śrub montażowych 
oraz specjalnych kątowników Bosch, części ramy, do której przytwierdzona zostanie 
szyna prowadząca (rys. 7). 

 

Rysunek 7. Model 3D ramy (kolor zielony), do którego przytwierdzona zostanie 
szyna prowadząca 

Kolejny etap - montaż blatu ze stali nierdzewnej o grubości 4mm i szyn prowadzących 
(ślizgowych) Igus WS-10-80-400. 

 

Rysunek 8. Model 3D stanowiska po zamontowaniu szyn ślizgowych 

Jednym z ostatnich etapów montażowych górną część stanowiska stanowi montaż 
płyt pozwalających na osadzenie sprężyn (2 skrajne i jedna rozdzielająca układy 
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sprężyn). Następnie konieczny był montaż ultradźwiękowych czujników odległości 
oraz obudowy wraz z Arduino i wyświetlaczem (rys. 9). 
 

 

Rysunek 9. Widok modelu 3D po montażu Obudowy Arduino i 2 czujników HC-SR04 

Czujnik górny będzie mierzył zmianę odległości względem płyty ograniczającej, 
dlatego zamontowany został na wierzchniej części płyty montażowej górnej. 
Ostatnim etapem montażu górnej części stanowiska jest podpięcie przewodów do 
czujników oraz przykręcenie górnej płyty ograniczającej. Ma ona za zadanie 
zabezpieczyć ruchome płyty przed możliwością zdemontowania ich. 

 

Rysunek 10. W pełni zmontowana górna część stanowiska 

Pozostało zamontować szalkę na odważniki, w tym celu, 2 pręty pełniące rolę cięgien 
zostają wkręcone w specjalną redukcję, która umożliwia nam zamontowanie jednego 
uchwytu centralnie.  
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Rysunek 11. Szalka na odważniki 

Stanowisko wykonane w oparciu o powyższe założenia i modele prezentuje się 
następująco: 

 

Rysunek 12. Zmontowane stanowisko badawcze 

3. Badania 

3.1. Badanie sprężyn pojedynczych. 

W celu zbadania każdej sprężyny z osobna, konieczne jest dosunięcie płyty 
rozdzielającej w dół, a pomiar przeprowadzany jest wyłącznie w górnej części układu 
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pomiarowego. Pomiar ugięcia sprężyny, przeprowadzany jest poprzez odczyt 
odległości czujnika górnego z wyświetlacza LCD. Odczyt odległości czujnika przy 
zerowej sile nacisku przeprowadzany jest poprzez ręczne ustawienie płyty 
dociskającej tak aby sprężyna była zamocowana w kołnierzach, ale nie działała na nią 
żadna siła. 
Ciężar elementów konstrukcyjnych stanowiska laboratoryjnego oddziałujących na 
sprężyny kształtuje się następująco: 

• płyta montażowa górna: 1,84kg (~18N), 
• płyta rozdzielająca: 2,04kg (~20N), 
• układ montażowy obciążenia podczas badań (cięgna +szalka): 1,22kg 

(~12N). 
Ze względu na inny typ (kształt) odważników przewidzianych dla studentów na 
uczelni, rzeczywisty nacisk układu montażowego obciążenia będzie wynosił 7N.  
W celu umożliwienia jak największego ścisku sprężyny zastosowano specjalnie 
zaprojektowane pierścienie dystansowe. 
 
Sprężyna nr 1 - Wymiary 

• Długość swobodna L0=107mm, 
• średnica zewnętrzna Dz=48mm, 
• średnica drutu: d=2,5mm, 
• ilość zwojów czynnych: 9, 
• całkowita liczba zwojów: 11, 
• typ zwojów końcowych sprężyny: przyłożone zeszlifowane 

Tabela 1. Ugięcie sprężyny nr 1 w zależności od zadanego obciążenia 
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0 165,0 0,0 166,1 0,0 166,2 0,0 165,5 0,0 165,0 0,0 0 0 

18 192,1 27,1 191,1 25,0 191,6 25,4 191,1 25,6 190,6 25,6 25,74 0,699 

30 209,6 44,6 209,6 43,5 210,1 43,9 209,6 44,1 211,7 46,7 44,56 0,638 

40 224,6 59,6 224,1 58,0 224,6 58,4 225,1 59,6 224,8 59,8 59,08 0,689 

50 235,5 70,5 235,6 69,5 235,6 69,4 237,2 71,7 236,2 71,2 70,46 0,879 

 
W oparciu o tabelę 1 została wykreślona charakterystyka sprężyny (rys. 13). 
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Rysunek 13. Charakterystyka sprężyny nr 1, wraz z wykreśloną krzywą regresji 
opartą na równaniu wielomianowym 2 stopnia oraz uwzględnieniem błędu pomiaru 

odległości 

 

Rysunek 14. Zamocowanie sprężyny nr 1 z wykorzystaniem pierścieni dystansowych 

3.2. Badanie układów sprężyn 

W celu zbadania charakterystyk układów sprężyn (szeregowych, równoległych  
i mieszanych), postękujemy podobnie jak w przypadku sprężyn pojedynczych 
jednakże należy przezbroić stanowisko tak jak to pokazano na rys. 15 i 16. 
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Rysunek 15. Zamontowane sprężyny nr 1 i nr 2 w układzie równoległym 

 

Rysunek 16. Zamontowane sprężyny nr 7 i nr 9 w układzie szeregowym 

4. Podsumowanie i wnioski 

• Stanowisko badawcze zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nie powodować 
żadnych problemów użytkowych lub wymagać jakichkolwiek napraw podczas 
eksploatacji w laboratorium Akademii Techniczno-Humanistycznej. 

• Układ posuwu liniowego płyt ściskających sprężyny został oparty o łożyska 
hybrydowe Drylin firmy Igus, zapewniające bezproblemową i długoletnią obsługę  
o stosunkowo niewielkim luzie poprzecznym i tarciu wzdłużnym. 
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• Przeniesienie obciążenia zadawanego poprzez odważniki jest realizowane za 
pomocą dwóch cięgien w postaci prętów gwintowanych M10. 

• Ze względu na fakt badania sprężyn o różnorakich średnicach zewnętrznych bądź 
wewnętrznych, zaprojektowane kołnierze osadcze są uniwersalne. 

• Dla testowania jednej sprężyny (zamocowanie centralne) zaprojektowano 
dodatkowe pierścienie dystansujące – dzięki temu istnieje możliwość uzyskania 
stanu zblokowanego sprężyny. 

• Dzięki różnym zakończeniom sprężyn można zauważyć, iż nieszlifowany ostatni 
zwój sprężyny wpływa na jej nieosiowe ściskanie lub wyboczenie. 

• Ultradźwiękowy czujnik odległości o dość dużym granicznym błędzie pomiaru 
(nawet 1,6 mm) jest dobrym urządzeniem pomiarowym dla tego typu stanowiska, 
pod warunkiem, że ugięcie sprężyn po zadaniu kolejnego obciążenia jest 
kilkukrotnie większe. Główny problem dokładności czujnika pojawił się dla 
sprężyn o numerach: 4,5 i 6, dla których ugięcie po zadaniu kolejnego obciążenia 
sięgało maksymalnie 1,4 mm. 

• Wyżej wymieniony czujnik nadaje się tylko do pomiaru odległości od przeszkody 
o równej powierzchni czołowej. Dlatego miejsce montażu czujników jest takie, 
aby jeden mierzył odległość od górnej płyty ograniczającej, a drugi od blatu 
stanowiska. 

• Pierwszy pomiar odległości, dla sprężyny, na którą nie działa żadna siła (L0), 
posiada bardzo duży błąd, ponieważ ustawienie płyty montażowej realizowane 
jest ręcznie. Błąd ludzkiego oka może tutaj sięgać nawet 5mm., dlatego do analizy 
sztywności sprężyny nie jest zalecane używanie pierwszej zmierzonej wartości. 

• Wszystkie badane sprężyny (naciskowe) posiadały wg badań charakterystykę 
progresywną lub liniową, do których można było przypisać krzywą regresji  
o charakterze liniowym lub o charakterze wielomianu 2-go stopnia.  

• Dla sprężyn o niskiej sztywności, w celu wykreślenia jak najdokładniejszej 
charakterystyki, zalecane jest użycie odważników o wywieranej sile 5N, a nie tak 
jak zostało to przeprowadzone podczas badań: 10N. 

• Dla przenoszenia większych sił konieczna jest modyfikacja trójnika łączącego 
szalkę z cięgnami poprzez zmianę materiału na aluminium lub stal. Aktualnie 
użyty Polioksometylen ugina się znacznie przy obciążeniu rzędu 100N. 

• Waga elementów takich jak: płyta montażowa górna, płyta rozdzielająca oraz 
układ przeniesienia obciążenia nie pozwala na wykreślenie charakterystyki dla 
mniejszych obciążeń niż waga powyższych elementów. W celu wyeliminowania 
tego problemu, należałoby zaprojektować odpowiednią przeciwwagę dla każdego 
z elementów. 

• Badanie układów sprężyn pozwoliło na sprawdzenie czy realnie wykreślona 
charakterystyka konkretnego układu, będzie pokrywała się z charakterystyką 
wyliczoną w oparciu o badania pojedynczych sprężyn. Jak można zauważyć  
w wynikach badań, różnice są niewielkie, a wpływ na nie może mieć wiele 
czynników niezależnych od budowy stanowiska. 
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DYNAMICZNE KODOWANIE DANYCH W POLU IDENTYFIKATORA 

WIADOMOŚCI W OPARCIU O CAN 2.0 

Streszczenie: Niestandardowe zastosowanie magistrali CAN, według specyfikacji CAN 2.0. 
W celu uzyskania wyższej przepustowości dla danych. Pole danych zostaje rozszerzone do pola 
arbitrażu, tj. identyfikator ramki wykorzystany zostaje jako miejsce na dodatkowe dane.  
W rezultacie identyfikatory ramek na magistrali zmieniają się dynamicznie w zależności 
zakodowanych danych. 
 
Słowa kluczowe: CAN 2.0, kodowanie danych w polu arbitrażu 

DYNAMIC ENCODING OF DATA IN THE MESSAGE IDENTIFIER 

FIELD BASED ON CAN 2.0 

Summary: The non-standard applications of the CAN bus, according to the CAN 2.0 
specification. The main purpose of the research was to extend data fields to message identifiers 
i.e. arbitration fields. This approach results in dynamical changes of message identifiers which 
depends on data encoded in during a transmission of a single data frame. 
 
Keywords: CAN 2.0, data encoding in arbitration field 

1. Motywacja do niestandardowego wykorzystania magistrali CAN 2.0 

1.1. Krótkie porównanie wybranych standardów stosowanych w motoryzacji 

Obecnie w przemyśle motoryzacyjnym zastosowanie znajduje szereg standardów 
komunikacyjnych, między innymi takich jak: CAN, CAN FD i FlexRay. Dla 
wymieniowych standardów przeprowadzone zostanie porównanie możliwości 
maksymalnego przesyłania danych. 
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Tabela 1. Porównanie maksymalnej przepustowości wybranych standardów 
komunikacyjnych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym 

Standard Maksymalna przepustowość 
[MBaud] 

Maksymalna liczba bajtów 
danych w pakiecie 

CAN 2.0 1 8 
CAN FD 1 – arbitraż / 5 - dane 64 
FlexRay 10 256 

 
Na podstawie danych przedstawionych powyżej, widać że CAN 2.0 posiada najniższą 
szybkość przesyłania danych oraz najmniejszą liczbę bajtów danych w pakiecie.  
W standardowych zastosowaniach magistrali CAN 2.0 może być to wystarczające. 
Jednak, ograniczenia magistrali mogą natomiast stanowić problem, w przypadku, gdy 
jest ona jedynym dostępnym interfejsem komunikacyjnym do urządzenia 
mikroprocesorowego do którego niezbędne jest przesłanie dużej ilości danych w jak 
najkrótszym czasie. W tym przypadku, można skorzystać z magistrali CAN w sposób 
niestandardowy, tj. rozszerzyć pole danych o pole arbitrażu, innymi słowy, 
wstrzyknąć dodatkowe bajty danych w pole identyfikatora ramki. Rezultatem tej 
operacji będą dynamicznie zmieniające się identyfikatory ramek danych w zależności 
od aktualnie zakodowanych w nich danych. Zastosowanie takie ogranicza fazę 
arbitrażu na magistrali CAN i wymaga od węzłów komunikacyjnych posiadania 
funkcjonalności interpretującej dane. 

1.2. Budowa ramek danych w standardzie CAN 2.0 i dodatkowe miejsce na dane 

Specyfikacja CAN 2.0 składa się z dwóch części: A i B. W części A specyfikacji pole 
identyfikatora wiadomości ma długość 11 bitów, co stanowi 1 bajt plus 3 bity.  
W części B specyfikacji pole identyfikatora wiadomości ma długość 29 bitów, co 
stanowi 3 bajty + 5 bitów. 

 

Rysunek 1. Ramka danych dla CAN 2.0A3 – identyfikator 11 bitów 

Całkowita długość ramki danych dla CAN 2.0A wynosi 108 bitów. Pole danych 
stanowi 64/108 ≈ 59% długości ramki. Kodując 1 bajt w id ramki pole danych będzie 
stanowiło większy procent długości ramki, (64 + 8)/108 ≈ 67%. Kodując 1 bajt  
w identyfikatorze ramki można przesłać o 12,5% więcej danych niż bez kodowania 

                                                           
3 http://www.infineon.com 
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Rysunek 2. Ramka danych dla CAN 2.0B4 – identyfikator 29 bitów 

Całkowita długość ramki danych dla CAN 2.0B wynosi 128 bitów. Pole danych 
stanowi 64/128 ≈ 50% długości ramki. Kodując 3 bajty w id ramki pole danych będzie 
stanowiło większy procent długości ramki, (64 + 24)/128 = 68,75%. Kodując 3 bajty 
w identyfikatorze ramki można przesłać o 37,5% więcej danych niż bez kodowania. 

Tabela 2. Zestawienie przewidywanego zysku przepustowości danych po 
zakodowaniu ich w identyfikatorach ramek danych dla CAN 2.0 

 Ilość 
bitów 
w 
ramce  

Bity 
danych 

% 
bitów 
danych 

Bity 
danych po 
kodowaniu 

% bitów 
danych po 
kodowaniu 

Zysk 
przepustowości 
dla danych po 
zakodowaniu 

CAN 
2.0 A 
 

108 64 59% 72 67% 12,5% 

CAN 
2.0 B 
 

128 64 50% 88 68,75% 37,5% 

1.3. Protokół komunikacyjny dla CAN 2.0A 

Dla ramki danych w wersji CAN2.0A dodatkowy jeden bajt danych zakodowany 
zostanie na bitach identyfikatora wiadomości od 18 do 26, gdzie bit 18 stanowi 
najmłodszy bit dodatkowego bajta danych, tworzy on dodatkowy bajt pola danych tj. 
bajt nr 8, bajty numerowane są od 0. Bit 27 będzie zarezerwowany jako informacja 
czy pakiet posiada zakodowany bajt danych w identyfikatorze. 

Tabela 3. Zarezerwowane i wolne identyfikatory wiadomości podczas dynamicznego 
kodowania danych dla CAN 2.0A 

CAN 2.0A – rozdział adresów 
Identyfikatory zarezerwowane na 
dane kodowane 

0x000 - 0x1FF 

Wolne identyfikatory 0x200 - 0x7FF 
 

                                                           
4 http://www.infineon.com 



42 Marek BRYKCZYŃSKI  

W oparciu o tabelę powyżej pozostaje 1.536 wolnych identyfikatorów od 
wykorzystania dla ruchu niekodowanego. 

1.4. Protokół komunikacyjny dla CAN 2.0B 

Dla ramek danych w wersji CAN2.0B dodatkowe trzy bajty danych zakodowane 
zostaną na bitach identyfikatora wiadomości od 0 do 23. Bity 29, 28, 27 są będą niosły 
informacje o ilości zakodowanych bajtów. Bity od 0 do 23 będą tworzyły kolejno 
dodatkowe 3-bajtowe rozszerzenie pola danych tj. bajty: nr 8 – bity 7..0, nr 9 – bity 
15..8, nr 10 – bity 23..16; bajty numerowane są od 0. 

Tabela 4. Zarezerwowane i wolne identyfikatory wiadomości podczas dynamicznego 
kodowania danych dla CAN 2.0B 

CAN 2.0B – rozdział adresów 
Identyfikatory zarezerwowane na 
dane kodowane 

0x10000000 - 0x1FFFFFFF 

Wolne identyfikatory 0x00000000 - 0x0FFFFFFF 
 
W oparciu o tabelę powyżej pozostaje 268.435.456 wolnych identyfikatorów do 
wykorzystania dla ruchu niekodowanego. 

2.  Kodowanie danych w polu identyfikatora ramek – realizacja 
eksperymentu 

Eksperyment mający na celu potwierdzenie założeń związanych z większą 
przepustowością danych wykonany został z zastosowaniem oprogramowania Vector 
Informatik GmbH - CANalyzer 8.5 oraz urządzenia sprzętowego firmy Vector 
VN1630A, które wyposażone jest w cztery kanały z magistralą CAN. Do 
doświadczenia wykorzystane zostały dwa kanały wraz z rezystorem terminującym 
120Ω, które zostały połączone przewodem. Nadajnik i odbiornik zrealizowane zostały 
jako dwie odrębne instancje programu CANalzyer połączone poprzez konfiguracje  
z różnymi fizycznymi kanałami CAN. 
 
Stałe dane wejściowe do pomiarów: 
- plik binarny o rozmiarze dokładnie 1024kB z losowymi danymi 
- kanały CAN skonfigurowane na 1MBaud 
- tylko dwa węzły są włączone do magistrali CAN 

2.1. Scenariusz doświadczenia  

Wykonane zostaną 4 eksperymenty, każdy przy tej samej konfiguracji i z tym samym 
plikiem wejściowym, który będzie przesłany poprzez magistralę CAN. 



 Dynamiczne kodowanie danych w polu identyfikatora wiadomości … 43 

 

Rysunek 3. Scenariusz eksperymentu przesyłania danych kodowanych w polu 
identyfikatora wiadomości po magistrali CAN 

Eksperyment kończy się pomiarem czasu i porównaniem binarnego pliku wysłanego  
z odebranym. 

2.2. Konfiguracja sprzętu 

 

Rysunek 4. Konfiguracja nadawcy w programie CANalyzer z przykładowej 
transmisji z dynamicznym kodowaniem danych w polu identyfikatora ramki  

dla CAN 2.0B  
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Rysunek 5. Zdjęcie urządzenia Vector VN1630A wraz z pętlą komunikacyjną 
magistrali CAN 

2.3. Kluczowy fragmenty kodu z języka CAPL5 

Poniżej zaprezentowany fragment kodu napisany w języku CAPL wykonuje operację 
kodowania danych do pola identyfikatora wiadomości. Bloki programowe napisane 
w języku CAPL podłączone są do konfiguracji pętli komunikacyjnej programu 
CANalyzer. 
 

void transmit_id_29_packed(void) 

{ 

  // 0x1F FF FF FF - the highest identifier 

  // 0x1F -> 3 bytes in ID 

  // 0x1E -> 2 bytes in ID 

  // 0x1D -> 1 byte in ID 

  // others check the dlc code 

   

  int i; 

  long charactersRead; 

  byte messageLength = 8; 

   

  // prepare a new message object with identifier   

  message CAN1.* msg = 

  { 

    dlc = 8, 

    byte(0) = 1 

     

  }; 

   

                                                           
5 CAPL – Communication Application Programming Language – język 
programowania dla oprogramowania Vector CANoe/CANalyzer 
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    for(msgCounter = 0; msgCounter < maxMsgInQueue; 

msgCounter++) 

    { 

      // read characters from the input file 

      charactersRead = fileGetBinaryBlock(buffer, buffSize, 

inFileHandle); 

          

      if(charactersRead > buffSize) 

      { 

        write("Too many characters read from input file"); 

        fileClose(inFileHandle); 

        return; 

      } 

       

      if(charactersRead <= 0) 

      { 

        write("EOF has been reached"); 

        sendControlMsg(0x00); 

        time_consumed = (timeNow() - time_begin) / 100000.0; 

        write("\n\n"); 

        write("Transfer consumed %f s", time_consumed); 

        fileClose(inFileHandle); 

        stop();// stops the measurement 

        return; 

      } 

     

      id = defaultId; 

       

      switch (charactersRead) 

      { 

        case 11: 

        { 

           id |= (0xF << 24); 

           id |= (buffer[10] << 16) | (buffer[9] << 8) | 

buffer[8];  

           break; 

        }      

        case 10: 

        { 

            id |= (0xE << 24); 

            id |= (buffer[9] << 8) | buffer[8];  

            break; 

        }       

        case 9: 

        { 

            id |= (0xD << 24); 

            id |= buffer[8]; 

            break; 

        }    

        default: 

        { 

          // cases from 1 to 7 are handled here 

          // a 0 case is handled by early return 

          msg.dlc = charactersRead; 

          break; 
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        }   

      } 

       

      messageLength = (charactersRead < 

8)?(charactersRead):8; 

       

      for(i = 0; i < messageLength; i++) { msg.byte(i) = 

buffer[i];} 

        

      msg.id = mkExtId(id);// make message id an extended id 

      output(msg);// transmit message on CAN bus  

    } 

  

  setTimer(t1,timer_period);   

} 

2.4. Ekstrakt z porównania logu ruch na magistrali i odebranego pliku 

Przedstawione poniżej zrzuty ekranu pokazują ostatni transfer pliku wejściowego oraz 
wiadomość o identyfikatorze 0x1FF, która jest sygnałem końca testu dla odbiornika. 
 
Na rysunkach przedstawiono kompresję danych oraz sposób zdekodowane w pliku 
wyjściowym. Wyraźnie widać szczególny przypadek transmisji, ponieważ 
zakodowane w identyfikatorze zostały dodatkowe 2 bajty zamiast 3. Jest związane  
z końcem pliku wejściowego, w którym pozostało tylko 10 bajtów do odczytu. 
 

 

Rysunek 6. Log z ruchu na magistrali z transferu końca pliku. 

 

 

Rysunek 7. Dane z końca odebranego pliku. 
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3. Analiza wyników i wnioski 

Jak opisano w scenariuszu doświadczenia, w przeprowadzonym eksperymencie 
zawsze przesyłano ten sam plik binarny tj. dokładnie 1024kB danych. Prędkość 
transmisji każdorazowo była na stałym poziomie 1MBaud. 
 

Tabela 5. Maksymalna szybkość danych dla CAN 2.0 A i B przy 1MBaud – założenie 
ciągła transmisja - ramka za ramką – przypadek szczególny – brak bitów wstawianych 

Rodzaj 
transmisji 

Długość w bitach = ramka + 
IFS6 

Szybkość maksymalna 
kB/s 

CAN 2.0 A 108 + 3 = 111 72 
CAN 2.0B 128 + 3 = 131 61 

Teoretyczna szybkość maksymalna obliczona została według wzoru: 
 

������ść 
���ℎ��� = ������ść���
ł���ść ����� + ��� ∙ ����� ����ó  
���ℎ    
 

�!/� = ���/���� ∙ ��� ∙ 8 ∙ 1000 

Tabela 5. Zmierzony czas przesyłania 1024kB danych dla CAN 2.0 w wersji A i B, 
oraz z kodowaniem danych i bez kodowania danych w identyfikatorze wiadomości 

Rodzaj transmisji Całkowity czas transmisji Szybkość kB/s 
Identyfikator 29 bitów (kodowane) 13,74s 74,5 
Identyfikator 29 bitów 19,276s 53,1 
Identyfikator 11 bitów (kodowane) 14,22s 72 
Identyfikator 11 bitów 16,14s 63,4 

 
Na podstawie pomiarów można obliczyć jaki czas można zaoszczędzić poprzez 
dynamiczne kodowanie danych w polach identyfikatorów wiadomości magistrali 
CAN.  

Tabela 6. Zmierzony zysk szybkości transmisji danych w odniesieniu do 
przewidywanego 

 Zmierzony zysk szybkości  Przewidywany zysk szybkości 
Identyfikator 29 
bitów (kodowane) 
 

+40% +37,5% 

Identyfikator 11 
bitów (kodowane) 

+13,5% +12,5% 

 

                                                           
6 IFS – Inter Frame Spacing – pole długości 3 recesywnych bitów  
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Uzyskane wyniki różnią się od przewidywanych, co spowodowane jest relatywnie 
większą liczbą bitów wstawianych w ramkach wysyłanych standardowo tj zgodnie ze 
standardem CAN2.0, ponieważ po każdych kolejnych pięciu takich samych bitach 
nadajnik wstawia bit przeciwny (eng. bit stuffing). Przy odpowiednim doborze 
identyfikatorów ramek i danych różnica w wynikach może zostać zredukowana, 
jednak w przypadku przeprowadzonego eksperymentu zmniejszenie relatywnej 
liczby bitów wstawianych na ilość danych zwiększyło szybkość transmisji danych. 
 
Dynamiczne kodowanie danych w polach identyfikatorów ramek CAN pozwala 
przesłać większą ilość danych w krótszym czasie w porównaniu z standardową 
transmisją. Aby skorzystać z tej możliwości urządzenia na magistrali CAN muszą 
wspierać taką funkcjonalność. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę odporności na zużycie ścierne 
powłok na osnowie niklu i kobaltu. Ponadto przedstawiono analizę porównawczą badań 
odporności na zużycie  wykonanych przez innych autorów na powłokach naniesionych różnymi 
metodami. Potwierdzono celowość  wytwarzania powłok charakteryzujących się dużą 
odpornością na zużycie ścierne.  
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ABRASION RESISTANCE OF NI- AND CO- BASED COATINGS 

Summary: The paper presents abrasive wear characteristics of Ni- and Co- based coatings. In 
addition, comparative analysis of wear resistance investigations done by other authors on 
coatings deposited by various methods is presented. The results proved feasibility of deposition 
of abrasive wear resistant coatings.  
 
Keywords: Ni-Co bassed alloy, abrasion resistance 

1. Wprowadzenie 

Zużycie jest to uszkodzenie powierzchni ciała stałego, które polega na 
stopniowej utracie materiału warstwy wierzchniej. Wynika ono z ruchu względem 
substancji z  którą pozostaje w kontakcie. Rezultatem zużywania się materiałów  
w wyniku tarcia jest zmiana kształtu oraz wymiarów trących elementów.  
W przypadku metali proces ten ma miejsce w trakcie ich kontaktu z niemetalicznymi 
ciałami stałymi, innym metalem, cząstkami stałymi, przepływającymi cieczami, czy 
też kroplami cieczy, które przepływają w gazie [1,2].  

Zużycie ścierne  powodowane jest przez ostre lub twarde cząstki bądź także 
wypukłości, które ślizgają się po innej powierzchni, w  miejscach współpracy 
materiałów między którymi występują luźne lub utwierdzone cząstki ścierniwa. 
                                                           
1 Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny Inżynieria Materiałowa, 
drozdziel.magda@gmail.com 
2 Prof. dr hab., Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, t.hejwowski@pollub.pl   
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Powstaje na skutek mikroskrawania, bruzdowania, rysowania, ścinania albo 
odrywania mikronierówności powierzchni, jak i usuwaniu startego materiału. Do 
typowych elementów narażonych na zużycie możemy zaliczyć koła zębate, łożyska, 
prowadnice, uszczelki, hamulce, oraz  sprzęgła i  pierścienie tłoków. Elementy 
maszyn i urządzeń w związku ze  zużyciem trzeba co pewien czas regenerować bądź 
wymieniać. Proces zużycia ściernego  stanowi podstawowy problem zużywania się 
elementów maszyn i urządzeń, bowiem obejmuje on około 80-90% zużyć 
tribologicznych. Wiąże się to z problemem zapewnienia wymaganej trwałości 
użytkowej części maszyn, ponieważ stan warstwy wierzchniej stanowi wyznacznik 
trwałości całego elementu [1,2]. 

Jedną  z metod uszlachetniania szybko zużywających się materiałów jest 
napawanie. Proces pozwala na kształtowanie ich warstwy wierzchniej, a także 
optymalizację właściwości użytkowych. Stwarza to możliwość wzrostu czasu 
efektywnego użytkowania poszczególnych części, czy także maszyny. Napawanie 
polega na metalurgicznym połączeniu powłoki z podłożem, powinno być stosowany 
tylko w przypadku gdy jest ekonomicznie uzasadniony natomiast nałożona powłoka 
ma własności nie gorsze od powierzchni [3-6].  

 

Rysunek 1. Przekrój poprzeczny napoiny. Gdzie: Aw-powierzchnia nadtopionego 
podłoża, An-powierzchnia nadlewu, hn- wysokość nadlewu napoiny, hw- głębokość 

wtopienia.  [5]. 

Napawanie stosuje się w celu regeneracji zużytych elementów, czyli przywróceniu 
kształtów oraz właściwości użytkowych bądź też stosuje się je na etapie produkcji aby 
nadać warstwie powierzchniowej wymagane właściwości użytkowe. Proces 
napawania w stosunku do innych metod takich jak hartowanie, azotowanie, 
nawęglanie, czy cyjanowanie posiada wiele zalet, mianowicie: pozwala  otrzymać 
warstwę uszlachetnianą od bardzo cienkiej do dowolnej grubości. Jej materiał może 
posiadać dowolny skład chemiczny oraz zmienny w szerokich granicach. Aspekt 
ekonomiczny wielokrotnego napawania wiąże się z niższymi kosztami regeneracji  
w stosunku do wysokich kosztów wytworzenia nowych części. Przy zastosowaniu 
spawalniczych metod istnieje możliwość regeneracji elementów których rozmiary są 
od bardzo małych do niemalże nieograniczonych.  Powierzchnie płaskie mogą mieć 
dowolne wielkości a także mocno skomplikowane kształty oraz różne wymiary. 
Głównym celem pracy było scharakteryzowanie odporności na zużycie ścierne 
powłok napawanych na osnowie niklu oraz kobaltu [3-7].  
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2. Powłoki na osnowie niklu i kobaltu 

Stopy na osnowie niklu charakteryzują się znaczną odpornością na korozję 
oraz znaczną żaroodpornością. Kobalt to metal, który ma właściwości zbliżone do 
niklu. Gęstość kobaltu wynosi 8,83 g/cm3. Jest pierwiastkiem, który rzadko 
występuje, dlatego w stosunku do niklu jest on droższy. Materiały na bazie kobaltu, 
chromu i wolframu zachowują dużą twardość w podwyższonej temperaturze (do 
około 900°C) i dużą odporność na zużycie ścierne. 

Przykładowo proszki typu NiCrBSi są dosyć często stosowane. Tego typu 
stopy mają twardości 15-65 HRC, zależnie od składu chemicznego. Nikiel, który jest 
głównym pierwiastkiem zapewnia plastyczność oraz zwiększa odporność na korozję. 
Natomiast chrom wpływa on na wzrost odporności na zużycie i korozję. Bor oraz 
krzem obniżają temperaturę topnienia oraz posiadają działanie topnikujące. 
Dodatkowo bor tworzy fazy- borki oraz węglikoborki, które są odporne na ścieranie. 
W czasie stygnięcia stopiwa, najpierw krzepnie roztwór stały niklu, potem kolejno 
eutektyka, która ma niską temperaturę topnienia. Twardość stałego roztworu niklu 
wynosi 300-400 HV, podczas gdy dla eutektyki Ni-Ni3B wynosi 412-450HV. 

 W niektórych stopach kobaltu wolfram jest zastąpiony niklem, co pozwala 
uzyskać większą odporność korozyjną w porównaniu do stellitów. Molibden daje 
możliwość uzyskania lepszej odporności kawitacyjnej, erozyjnej oraz na zużycie 
ścierne a także korozję przy zachowaniu dużej plastyczności i utrzymaniu dużej 
odporności na zużycie ścierne przy wysokiej temperaturze [7-10] 

3. Porównanie wyników badań 

M. Zwierzchowski w pracy [7] przeprowadził badanie polegające na 
nałożeniu powłoki na osnowie  kobaltu na dwustronnej dźwigni zaworowej. Powłoka 
stellite 6 charakteryzowała się średnią twardością 557 HV, a w jej mikrostrukturze 
obecne były roztwory stałe kobaltu α i kobaltu β. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 
ten typ faz powstaje, gdy występuje duża zawartość chromu oraz wolframu. 
Dodatkowo w  strukturze występowała zwiększona zawartość żelaza i krzemu a także 
dowiedziono że w obszarach międzydendrytycznych ilość chromu była trzykrotnie 
większa. Może to świadczyć o obecności w tych miejscach węglików chromu, co 
zostało potwierdzone badaniami XRD. Przeprowadzone przez autora publikacji [7] 
badania ścieralności w mieliwie kwarcowym o ziarnistości 0,1 um, dotyczyły  powłok 
wytworzonych  metodą TIG na stalowych podkładkach drutem proszkowym ze stopu 
kobaltu stellite 6.  Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najwyższą 
odporność na zużycie ścierne miały powłoki z materiału takiego jak: Stellite 6, 
natomiast najniższą odporność na zużycie miała powłoka wykonana z materiału 
Deloro  Alloy  35.   W oparciu o badania autora [7] można stwierdzić że wytworzone 
powłoki na osnowie kobaltu zwiększają odporność na zużycie ścierne materiałów [7]. 

Autorzy pracy [9] przeprowadzili badanie polegające na  wytworzeniu na 
podłożu wykonanym ze stali niestopowej S235JR powłok na  osnowie niklu, osnowie 
kobaltu, a także mających składy pośrednie, metodą plazmową PTA. Badania zużycia 
ściernego zostały wykonane testerem T-07, wyprodukowanym przez Instytut 
Technologii i Eksploatacji. Ścierniwo stanowił korund o wielkości ziarna 120, 
obciążenie węzła tarcia wynosiło 44 N. Materiałem porównawczym w badaniu była 
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stal normalizowana C45. Stwierdzono, że metoda plazmowa  napawania 
mieszaninami proszków na osnowie Co oraz na osnowie Ni daje możliwość 
wytworzenia powłok charakteryzujących się wysoką odpornością na zużycie ścierne 
[9]. 

W pracy [8] przeprowadzono badanie odporności na ścieranie powłok, które 
wytworzono na stalowych podkładach St3S, metodą napawania gazowo-
proszkowego, proszkami na osnowie Ni. Badanie ścieralności przeprowadzone 
zostało na testerze typu T-07, w przy takich samych warunkach jak wyżej. W badaniu 
stwierdzono, że badane stopy niklu typu UTP 2005 oraz AMI 1060, które zwierają 
borki, węgliki oraz krzemiany mogą służyć jako materiał na powłoki stosowane  
w celu regeneracji elementów, które pracują w przemyśle  wydobywczym typu 
czerpaki koparek, czy ślimaki do transportu materiałów sypkich, ponieważ 
charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie oraz dużą twardością powierzchni 
[8]. 

3. Wnioski 

Na podstawie porównania wyników badań odporności na zużycie ścierne powłok na 
osnowie kobaltu oraz na osnowie niklu można stwierdzić, że powłoki tego typu 
zwiększają odporność na zużycie ścierne materiałów. Mogą być stosowane na części 
i elementy maszyn w celu ich regeneracji. Metodę nakładania powłoki oraz materiał 
dodatkowy dobiera się w zależności od warunków pracy elementu oraz składu 
chemicznego materiału podłoża.  
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Streszczenie: Praca jest poświęcona jest tematyce sterowania silnikiem o zapłonie 
samoczynnym, a zwłaszcza możliwościom zmiany algorytmów sterujących. Opisane prace 
miały na celu uzyskanie zwiększenia momentu obrotowego oraz mocy silnika samochodowego. 
Opisano obiekt badań oraz opisano podstawowe algorytmy, ujęte w formie tablicowej. 
Przedstawiono zmiany dokonane w algorytmach sterowania. Zawarto również wybrane wyniki 
badań weryfikacyjnych. 
 
Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, algorytmy sterujące 

DIESEL ENGINE CONTROL ALGORITHM MODYFICATION 

Summary: Work on issues related to the control of the compression ignition engine, especially 
the possibility of changing control algorithms. The aim of this work was to increase the torque 
and power of the car engine. The research object was described and the basic algorithms were 
included in the table form. Changes in control algorithms have been reported. The results of the 
verification tests were also included. 
 
Keywords: Diesel engine, control algorithms 

1. Wstęp i cel pracy 

Współcześnie każdy silnik wyposażony jest w sterownik silnika ECU (Electronic 
Control Unit). Odpowiada on za pracę silnika w wyznaczonych dla danej jednostki 
napędowej zakresach wartości prędkości obrotowej i obciążenia. W sterowniku 
zapisane są informacje, umożliwiające zmiany wielkości dawki paliwa i kąta 
wyprzedzenia zapłonu lub wtrysku w przewidzianym polu pracy. Jednak nie zawsze 
algorytmy sterowania są zoptymalizowane w taki sposób, aby silnik rozwijał 
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największą moc i moment obrotowy. Przyczyn stanu rzeczy jest kilka. Jedną z nich 
jest konieczność wykazania w testach homologacyjnych niskiego zużyciem paliwa 
oraz niskiego stężeniem szkodliwych składników spalin tak, aby spełnić 
obowiązujące normy. Producenci ograniczają osiągi oraz zużycie paliwa, tym samym 
zapewniając spełnienie rygorystycznych norm. Innym powodem dla którego 
producenci ograniczają parametry to obowiązujące w Europie Zachodniej 
uzależnienie opłaty za samochód od osiąganej mocy silnika.  
Celem pracy była modyfikacja algorytmów sterowania silnika o zapłonie 
samoczynnym. Wybrano silnik AWX 1.9 TDI produkowany przez firmę 
Volkswagen. Modyfikacje polegały na wprowadzeniu zmian, które umożliwiły 
zwiększenie zawartości tlenu w komorze spalania, przy korekcie dawki paliwa  
i zmianie kąta początku wtrysku. Działania te miały na celu uzyskanie zwiększenia 
momentu obrotowego oraz mocy silnika. Podjęto również próby zwiększenia 
wydatku turbosprężarki.  

Tabela 1. Podstawowe dane obiektu badań 

moc silnika 96 kW przy 4000 obr/min 

maks. moment obrotowy 285 Nm / 1750 obr/min 

układ silnika z przodu, podłużnie 

rodzaj wałka rozrządu OHC 

układ cylindrów rzędowy 

liczba cylindrów 4 

liczba zaworów na cylinder 2 

stopień sprężania 19 

skok tłoka [mm] 95,5 

średnica cylindra [mm] 79,5 
 
Realizacja tego zadania wymagała zapoznania się z szerokim zakresem wiedzy 
teoretycznej odnośnie sterowania silnikiem, a w szczególności sterowania wtryskiem 
paliwa oraz ciśnieniem doładowania. Ponadto niezbędna była wiedza z zakresu 
elektroniki, obsługi urządzeń umożliwiających zaadaptowanie nowego sterownika, 
odczytu zawartości pamięci oraz zakodowania zmodyfikowanej wersji programu. 
W komputerach sterujących pracą silnika najczęściej dokonywana jest modyfikacja 
zawartości wewnętrznej pamięci programu (EEPROM lub FLASH). W nowszych 
pojazdach programowanie wykonywane jest za pomocą interface’u poprzez gniazdo 
diagnostyczne OBD i CANBUS. W starszych samochodach niekiedy konieczne jest 
wylutowanie kości pamięci ze sterownika pojazdu. Jednak nie metoda 
odczytu/zapisu jest tutaj najważniejsza, a efekt wzrostu mocy i momentu 
obrotowego.  
Ze względu obiekty sterowania, zmiany algorytmów sterowania możemy podzielić 
na dwa rodzaje: 
- zmiany oprogramowania silników z turbinami lub z kompresorem powietrza – 

można uzyskać zwiększenie wartości mocy i momentu obrotowego w granicach 
20-25%, 
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- zmiany oprogramowania silników wolnossących, nieposiadających 
doładowania – zwiększenie mocy i momentu następuje w granicach od 5-10%. 

Mniejsze wartości przyrostu parametrów dla silników wolnossących wynikają ze 
zmiany napełnienia cylindrów powietrzem. Wynika to z rosnących oporów  
w układzie dolotowym. Końcowym etapem procesu jest weryfikacja 
przeprowadzonych modyfikacji na hamowni podwoziowej, która daje pełne dane 
dotyczące momentu i mocy silnika. Dokonuje się również pomiaru stężeń 
składników spalin. Praca obejmuje modyfikację algorytmów sterowania, jak również 
weryfikację przeprowadzonych zmian na hamowni podwoziowej. 

2.  Charakterystyka algorytmów sterowania (map) w układzie 
sterowania EDC 15P+ 

Poniżej zostały przedstawione podstawowe algorytmy sterowania sterownika EDC 
15P+ silnika AWX 1.9 TDI, które mają znaczenie przy próbach zwiększenia mocy 
silnika. Głównym celem jest przedstawienie struktur i zależności, jakie zachodzą 
między poszczególnymi mapami oraz sposobu wyszukiwania i położenia 
odpowiednich map i limiterów. W opisach jest również używana terminologia  
w języku angielskim, z uwagi na powszechność takiego opisu. 
Przy pracach związanych ze zmianą algorytmów istotne jest sprawdzenie okresowości 
(równoległości map). Mapy równoległe (okresy) są to zestawy map nieznacznie się 
różniących wartościami i mających inne przeznaczenie. Ten sam sterownik może być 
wykorzystywany zarówno w samochodach z automatyczną skrzynią biegów, jak 
również z manualną. Sterownik wtedy pobiera do pracy dane z innego okresu map, 
zmienia się wtedy kodowanie sterownika. Pewne trudności napotyka się przy 
rozpoznawaniu, który okres odpowiada danej wersji samochodu, dlatego najlepiej jest 
zmieniać parametry dla bliźniaczych map w obydwu okresach. 
W pracy analizie poddano następujące mapy: 
1) zależne od ilości wtryskiwanego paliwa: 
- żądanie kierowcy – (driwer wish), 
- ograniczenia momentu obrotowego – (torque limiter), 
- ograniczenia dymienia – (smoke limiter), 
- ograniczenia maksymalnego dymienia – (max smoke limiter), 
- rozruchowe – (start map), 

2) zależne od ciśnienia doładowania: 
- ciśnienia doładowania – (boost map), 
- ograniczenia ciśnienia doładowania – (boost limiter), 
- maksymalnego przyrostu ciśnienia (single value boost limiter), 
- sterowania pracą turbiny – (N-75), 

3) inne mapy: 
- kąta początku wtrysku paliwa – (start of injection), 
- czasu trwania wtrysku – (duration), 
- sterowania zaworem recyrkulacji spalin – (EGR map). 

Mapa żądanie kierowcy – w układzie sterowania silnika, czujnik elektronicznego 
pedału przyspieszenia wysyła sygnał do sterownika informujący, w jakim stopniu 
kierowca wcisnął pedał. Wartości wyrażone są w procentach. Wartość 0 % oznacza, 
że pedał pozostaje w spoczynku, czyli silnik pracuje na biegu jałowym. Wartość 
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100 % informuje o pełnym wciśnięciu pedału przyspieszenia. Przy wartości 0 % 
wtryskiwacze muszą wtrysnąć stałą ilość paliwa. Skutkuje to niezmienną wartością 
prędkości biegu jałowego około 900 obr/min. Wartości zawarte w mapie żądanie 
kierowcy są uzależnione od informacji o natężeniu przepływającego powietrza, 
uzyskanej z sensora MAF (Manifold Air Flow), jak również od ilości wtryskiwanego 
paliwa, czasu wtrysku oraz momentu jego wtryśnięcia. 
Mapa ograniczenia momentu obrotowego – dzięki niej w zależności od ciśnienia 
atmosferycznego i prędkości obrotowej silnika można ograniczać moment obrotowy. 
Wartością wynikową w tej mapie jest ilość wtryskiwanego paliwa. Mapa pozwala 
zabezpieczyć turbosprężarkę, kiedy ciśnienie atmosferyczne jest zbyt niskie (poniżej 
1000 mbar) i układ napędowy (sprzęgło, skrzynie biegów) przed nadmiernym 
momentem. 
Mapa ograniczenia dymienia - jest wykorzystywana do optymalizacji ilości paliwa 
jaka zostaje podana do silnika. Dawka paliwa jest wyznaczana w oparciu o zmierzoną 
masę powietrza i prędkość obrotową.  
Mapa ograniczenia maksymalnego dymienia - wyznacza maksymalną dopuszczalną 
dawkę wtryskiwanego paliwa. W sterowniku EDC 15P+ znajduje się przed mapą 
ograniczenia dymienia. Wszystkie wartości mapy są równe 60 mg/suw. 
Mapy rozruchowe - sterownikach może występować kilka map rozruchowych.  
W sterowniku EDC 15P+ występują trzy mapy rozruchowe. Pierwsza z nich, jest 
mapą główną (podstawową). Druga mapa jest mapą zależną od napięcia wyjściowego 
alternatora. Trzecia mapa dotyczy korekcji dawki paliwa wynikającej z temperatury  
i obciążenia silnika. 
Mapa ciśnienia doładowania - zawiera wartości żądanego ciśnienie doładowania,  
w zależności od dawki paliwa i prędkości obrotowej silnika. Bez doładowania 
maksymalna ilość paliwa dla jednego cylindra o objętości 474 cm3 wynosiłaby 
32 mg/suw. Mapa doładowania pozwala na doprowadzenie większej ilości powietrza, 
a co za tym idzie, zwiększenie dawki paliwa. 
Mapa ograniczenia ciśnienia doładowania - ogranicza maksymalną wartość żądanego 
ciśnienia doładowania zależenie od ciśnienia atmosferycznego oraz prędkości 
obrotowej silnika. Zbyt duża wartość ciśnienia doładowania dostarczy zbyt wiele 
powietrza w  stosunku do ilości paliwa, która jest dostępna. Doprowadzi to do zbyt 
ubogiej mieszanki. Ograniczenie jest również potrzebne w przypadku spadku 
ciśnienia atmosferycznego. Przy niższych ciśnieniach atmosferycznych, powietrze się 
ma mniejszą gęstość, co może doprowadzić do nadmiernej prędkości obrotowej 
turbosprężarki i jej uszkodzenia. 
Mapa maksymalnego przyrostu ciśnienia - ta mapa posiada tylko jedną wartość. Dla 
rozważanego sterownika wynosi ona 2620 mbar. Doładowanie zostanie wyłączone  
w  momencie przekroczenia tej wartości. Jest to wielkość graniczna wyznaczana przez 
konstruktorów. 
Mapa sterowania pracą turbiny - odpowiadająca za wysterowanie zaworu turbiny. 
Zdaniem mapy zamiana informacji zawartych w mapie doładowania na sygnały 
elektryczne, które sterują pracą zaworu. Zawór jest w 80% otwarty już w trakcie 
rozruchu silnika, a także na biegu jałowym. 
Mapa kąta początku wtrysku paliwa - określa kąt wyprzedzenia wtrysku paliwa  
w zależności od prędkości obrotowej i dawki paliwa. Zwiększanie dawki paliwa 
wiąże się ze zwiększeniem czasu wtrysku. Im dłużej wtryskiwane jest paliwo, tym 
wcześniej musi rozpoczynać się jego podawanie do cylindra.  
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Zwiększanie wartości kąta jest ograniczone konstrukcyjnie. W sterowniku EDC 15P+ 
znajduje się 10 map kata początku wtrysku. Są numerowane od 0 do 9. Wybór mapy 
jest uzależniony od temperatury silnika. Przewidziano zakres temperatur od -25,1˚C, 
do 90˚C. Do wyboru określonej mapy wymagana jest osobna mapa, tzw. SOI selector. 
Mapa 9 jest mapą, która określa silnik pracujący w temperaturze roboczej (90˚C). 
Mapy czasu trwania wtrysku - to mapy czasu wtrysku wyrażone w mierze kątowej. 
W sterowniku występuje 6 map czasu wtrysku, od 0 do 5. Wymiary map to 16x15 
(cztery mapy) oraz 10x10 i 11x9. Im większe zapotrzebowanie na paliwo tym dłużej 
trwa jego wtrysk. Jeżeli czas wtrysku będzie zbyt długi, dawka paliwa będzie musiała 
być wtryśnięta dużo wcześniej przed GMP, co nie jest wskazane. 
Mapa sterowania zaworem recyrkulacji spalin – umożliwia ograniczenie ilości tlenu 
w komorze spalania, przez wprowadzenie spalin z powrotem do cylindra. To działanie 
ma na celu obniżenie zawartości tlenków azotu NOx w spalinach. Gdy zawór pracuje, 
mapa przedstawia oczekiwane wartości MAF. 

3.  Propozycje zmian algorytmu sterowania silnika o zapłonie 
samoczynnym 

Aby nie modyfikować programu oryginalnego sterownika, na potrzeby pracy został 
zakupiony drugi sterownik, o tym samym numerze seryjnym. Jednak sama zamiana 
sterownika nic nie wniesie, ponieważ nie jest możliwe uruchomienie pojazdu ze 
względu na niezgodność kodu immobilizera. Konieczna była adaptacja sterownika. 
Wykonano ją za pomocą programu VAG Commander. 
Do odczytu oraz zapisu programu sterownika użyty został programator FgTech 
Galletto V54. Jest to uniwersalny programator, pozwalający na odczyt i zapis danych 
zarówno z poziomu OBD, jak również poprzez odpowiednie podłączenie sterownika 
zdemontowanego z pojazdu. Umożliwia komunikację ze sterownikami głównie 
produkowanymi do 2012 roku.  
Adaptację sterownika przeprowadzono przy użyciu diagnostycznego interfacu VAG 
157. Umożliwia on programowanie niektórych modułów pojazdu np. immobilisera, 
adaptację modułów komfortu, jak również diagnostykę, czy odczytywanie 
parametrów w czasie rzeczywistym. 
Realizując cel pracy wykonano modyfikację każdej z omówionych w rozdziale 2 map. 
Zmiany w wybranych mapach przedstawiono na rys. 1 ÷8.  
Modyfikacja mapy żądanie kierowcy sterownika EDC 15P+ polegała na zwiększeniu 
dawki paliwa dla określonej pozycji pedału przyspieszenia, tak aby reakcja na jego 
wciśnięcie była szybsza. Inaczej: zostaje podawana większa dawka paliwa przez co 
pojazd przy mniejszym stopniu wciśnięcia pedału przyspieszenia reaguje bardziej 
dynamicznie. Mapa żądanie kierowcy przed modyfikacją przedstawiono na rysunku 
1. Jak można zauważyć, maksymalna wartość wtryskiwanego paliwa to 70 mg/cykl. 
Modyfikacja polegała na zwiększeniu dawki paliwa o 10% w całym zakresie 
położenia pedału przyspieszenia, tak aby wcześniej osiągnąć wartość 70 mg/cykl. 
Wartości mnożnika można dobierać doświadczalnie. Mapę po modyfikacjach została 
przedstawiona na rysunku 2. 
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Rysunek 1. Mapa żądanie kierowcy przed modyfikacją 

 

Rysunek 2. Mapa żądanie kierowcy po modyfikacji 

W podstawowej mapie ograniczenia dymienia wartość dawki paliwa jest zmniejszona 
do 58 mg/cykl (wartość maksymalna dla poprzednio omawianej tablicy to  
70 mg/cykl). Do modyfikacji wykorzystany został mnożnik 1,211. Dobrano go 
doświadczalnie tak, aby uzyskać wartość zbliżoną do 70 mg/cykl, która jest 
maksymalną wartością w mapie żądanie kierowcy. Dodatkowo przesunięto wartości 
na osi opisującej masę zasysanego powietrza (Mass Air Flow). Usunięta została 
kolumna dla wartości MAF odpowiadającej 350 mg/suw. Zmieniono wartość 
maksymalną masy powietrza z 1050 mg/suw na 1267 mg/suw. Nową wartość 
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wyznaczono w oparciu o współczynnik powietrze/paliwo (AFR – air fuel ratio), który 
dla granicznej wartości wynosi 18,1. Mapy ograniczenia dymienia przed i po 
modyfikacji przedstawiono na rys. 3 i 4. 

 

Rysunek 3. Mapa ograniczenia dymienia przed modyfikacją 

 

Rysunek 4. Mapa ograniczenia dymienia po modyfikacji 

Zmiany wprowadzone w mapie ograniczenia dymienia są lepiej widoczne i mogą być 
lepiej zrozumiane po analizie map opisujących skład mieszaniny palnej za pomocą 
współczynnika powietrze/paliwo (AFR - Air Fuel Ratio) (rys. 5, 6). Porównując 
przedstawione wartości można zauważyć, że po modyfikacjach współczynnik AFR  
w zdecydowanej części zakresu pracy silnika jest mniejszy. Wynika to wprost  
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z wprowadzenia do spalania większych wartości dawek paliwa. Najistotniejszy obszar 
zmian zaznaczono na rys. 6 krzywą czerwonego koloru. 

 

Rysunek 5. Mapa współczynnika powietrze/paliwo (AFR) przed modyfikacją 

 

Rysunek 6. Mapa współczynnika powietrze/paliwo (AFR) AFR po modyfikacji 

Z kolei analizując mapę ciśnienia doładowania można zauważyć, że maksymalna 
wartość dla fabrycznych danych wynosi 2350 mbar. Aby zmodyfikować wartości  
w mapie, należy wprowadzić wartości dla dawki paliwa 70 mg/suw. Oryginalna mapa 
posiada jedynie wartości do 50 mg/suw. W tym celu należało zmienić wartości na osi 
dawki paliwa. Ponieważ wymiar mapy musi pozostać niezmieniony, nie można 
usunąć jednej z kolumn, bądź wiersza, można jedynie zmienić wartości. Modyfikują 
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mapę usunięto drugą kolumnę, przesunięto wartości w lewo, a wartości dla dawki 
70 mg/suw umieszczono w ostatniej kolumnie. Mapy ciśnienia doładowania przed 
i po modyfikacji przedstawiono na rys. 7 i 8. 

 

Rysunek 7. Mapa ciśnienia doładowania przed modyfikacją 

 

Rysunek 8. Mapa ciśnienia doładowania po modyfikacji 

Weryfikację zmian wprowadzonych w algorytmach sterowania przeprowadzono na 
hamowniach podwoziowych, mierząc moc i moment obrotowy silnika. Wybrane, 
porównawcze wyniki pomiarów, wykonane na hamowni FLA 203 firmy Bosch, 
przedstawiono na rys. 9. 
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Rysunek 9. Zestawienie charakterystyk mocy i momentu obrotowego silnika AWX 

1.9 TDI dla sterownika seryjnego oraz sterownika zmodyfikowanego 

Po wykonaniu pierwszego pomiaru na hamowni podwoziowej dla sterownika 
seryjnego otrzymano następujące wartości: moc maksymalna 144,5 KM (106,2 kW), 
dla prędkości obrotowej 4041 obr/min oraz maksymalny moment obrotowy 312,7 Nm 
dla prędkości obrotowej 2606 obr/min. Dla porównania wartości deklarowane przez 
producenta: moc maksymalna 130 KM (96 kW) dla prędkości obrotowej 
4000 obr/min oraz maksymalny moment obrotowy 285 Nm, przy prędkości 
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obrotowej 2500 obr/min. Różnice pomiędzy wartością w mocy deklarowanej,  
a zmierzonej mogą wynikać z kilku czynników. Niekiedy producenci zaniżają moc 
katalogową, jednak różnica mocy 14,5 KM oraz momentu 27,7 Nm może wynikać  
z faktu, że producent stosował w niektórych silnikach z oznaczeniem AWX 
wtryskiwacze z silnika o oznaczeniu ARL. Różnice pomiędzy poszczególnymi 
silnikami to: większa średnica otworków rozpylaczy wtryskiwaczy w przypadku 
silnika o oznaczeniu ARL oraz różnice w algorytmie sterowania silnikiem. Uzyskane 
wartości mocy oraz momentu obrotowego świadczą również o bardzo dobrym stanie 
technicznymi silnika. Mimo przebiegu ponad 250000 km układ wtryskowy, układ 
tłokowo korbowy, układ doładowania powietrza zachowują założone przez 
konstruktorów parametry.  
Pomiędzy poszczególnymi pomiarami wprowadzono 15 minutową przerwę, w celu 
zmniejszenia temperatury cieczy chłodzącej. Należy zwrócić uwagę, że pierwszy 
został wykonany pomiar dla sterownika seryjnego, a następnie dla sterownika 
zmodyfikowanego. Zmiana kolejności wykonywanych pomiarów mogłaby mieć 
wpływ na otrzymane wartości. 
Po wykonaniu drugiego pomiaru na hamowni podwoziowej dla sterownika 
zmodyfikowanego otrzymano następujące wartości: moc maksymalna 167,2 KM 
(122,9 kW), dla prędkości obrotowej 4006 obr/min oraz maksymalny moment 
obrotowy wynoszący 366,4 Nm przy prędkości obrotowej 2719 obr/min. Uzyskano 
przyrost mocy 22,7 KM oraz przyrost momentu obrotowego 53,7 Nm w stosunku do 
sterownika seryjnego. W początkowej fazie przyspieszania, aż do prędkości 
obrotowej 1750 obr/min wartości momentu obrotowego oraz mocy dla sterownika 
zmodyfikowanego są mniejsze od wartości sterownika seryjnego. Po przekroczeniu 
prędkości obrotowej 1750 obr/min następuje wzrost mocy i momentu obrotowego  
w stosunku do sterownika seryjnego, aż do prędkości obrotowej 4883 obr/min. 
Zostały również przesunięte wartości prędkości obrotowych, dla których osiągany jest 
maksymalny moment obrotowy oraz moc maksymalna. Dla sterownika 
zmodyfikowanego maksymalny moment obrotowy jest osiągany przy prędkości 
obrotowej o 113 obr/min większej, niż dla sterownika seryjnego. Natomiast moc 
maksymalna jest osiągana przy prędkości obrotowej o 35 obr/min mniejszej, niż dla 
sterownika seryjnego. Nastąpiła również zmiana kształtu charakterystyk. Analizując 
przebieg charakterystyki momentu obrotowego dla sterownika oryginalnego 
w przedziale od 3250 obr/min do 3800 obr/min można zauważyć, że charakterystyka 
w tym przedziale nie jest liniowa. W przypadku sterownika zmodyfikowanego 
występuje liniowość. Również kształt krzywej mocy jest zoptymalizowany. W tym. 
przedziale zachowuje ona dla sterownika zmodyfikowanego pewną liniowość. 
Przesunięte zostały również punkty końcowe krzywej momentu oraz mocy  
z 4625 obr/min dla sterownika oryginalnego do 4883 obr/min dla sterownika 
zmodyfikowanego.  

4. Uwagi końcowe i wnioski z pracy 

W wyniku przeprowadzonych modyfikacji uzyskano przyrost mocy maksymalnej na 
poziomie 15 % oraz maksymalnego momentu obrotowego o 17,2 % w stosunku do 
wartości uzyskiwanych dla sterownika seryjnego. Największy przyrost momentu 
uzyskano w obrębie maksymalnego momentu obrotowego. Wynosił on 53,7 Nm, dla 
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prędkości obrotowej 2719 obr/min. Największy przyrost mocy uzyskano dla 
prędkości obrotowej 3400 obr/min i wynosił on 25 KM. W wyniku 
przeprowadzonych modyfikacji przesunięciu uległy również charakterystyki dla 
sterownika zmodyfikowanego. Punkt końcowy krzywej mocy oraz momentu 
obrotowego dla sterownika zmodyfikowanego przesunięty o 258 obr/min. Zmianie 
uległ również sam kształt charakterystyk. Został on po części zoptymalizowany.  
W przedziale prędkości obrotowych od 3250 obr/min do 3750 obr/min nie występuje 
charakterystyczny dla sterownika oryginalnego spadek wartości. Do prędkości 
obrotowej 1750 obr/min występuje nieznaczny spadek mocy oraz momentu 
obrotowego po modyfikacjach algorytmów sterowania. W momencie osiągnięcia 
prędkości obrotowej 1750 obr/min następuje wyrównanie wartości momentu oraz 
mocy. Dla prędkości obrotowych w zakresie od 1380 obr/min do 1500 obr/min 
następuje zmniejszenie wartości mocy wynoszące 7 %, a dla momentu obrotowego 
spadek wartości wynosi 12,8 %.  
Próby wyznaczenia charakterystyki mocy oraz momentu obrotowego na pierwszej  
z hamowni, hamowni Katedry Silników Spalinowych i Pojazdów, zakończyły się 
niepowodzeniem. Hamownia marki Schenck ma pewne ograniczenia i wartości mocy 
i momentu obrotowego dla prędkości samochodu większej od 100 km/h nie są 
rejestrowane. Dla silnika AWX 1.9 TDI, którego wartość seryjna momentu 
obrotowego wynosi 312,7 Nm nie można wyznaczyć wartości maksymalnego 
momentu obrotowego oraz mocy maksymalnej na tego typu hamowni.  
Mimo znacznych przyrostów wartości mocy oraz momentu obrotowego możliwe jest 
dalsze zwiększanie tych wartości. Jednak mogłoby to wpłynąć negatywnie na 
trwałość silnika. Aby nie wpływać na zużycie silnika koniecznym byłoby 
wprowadzenie modyfikacji mechanicznych, takich jak: zmiana chłodnicy 
doładowanego powietrza na chłodnice o większej wydajności, zmiana turbosprężarki 
(zwiększenie ciśnienia doładowania) itp.  
Po wprowadzeniu modyfikacji, subiektywna ocena pojazdu podczas jazdy skłania do 
stwierdzenia, że jego dynamika jest wyraźnie lepsza. . Elastyczność silnika przed 
modyfikacją wynosiła 1,24, natomiast po modyfikacji 1,27. Zmiana algorytmu 
sterowania zwiększyła elastyczność silnika o wartość 0,03. Wartość ta jest również 
odczuwalna przy poruszaniu się pojazdem. Pojazd wykazuje większą zdolność do 
przyspieszania, pokonywania wzniesień.  
Przy programowaniu sterowników bardzo ważnym jest, aby zachować ciągłość 
komunikacji programatora ze sterownikiem. Brak komunikacji w trakcie odczytu 
bądź zapisu danych może skutkować uszkodzeniem sterownika. Jakikolwiek brak 
napięcia zasilającego również prowadzi do zablokowania komputera sterującego. 
Dlatego bardzo ważnym jest, aby przed przystąpieniem do komunikacji 
programatora ze sterownikiem zadbać o poprawne napięcie akumulatora lub 
zaopatrzyć się w zewnętrzne zasilanie o odpowiednich parametrach  
(minimum 12,5 V). 
Trudności sprawia poszukiwanie informacji na temat modyfikacji algorytmów 
sterowania silnika o zapłonie samoczynnym. Niestety w języku polskim brak 
literatury bezpośrednio związana z tematyką chiptuningu. Ograniczony jest również 
dostęp do anglojęzycznych pozycji. Głównym źródłem informacji były strony 
internetowe poświęcone tematyce modyfikacji sterowników. Jednak nie wszystkie 
zawarte tam wiadomości okazały się być przydatne. Informacje zawarte na forach, 



 Modyfikacja algorytmów sterowania silnika o zapłonie samoczynnym 65 

oraz witrynach internetowych wymagały krytycznego spojrzenia, jak i głębokiej 
analizy. 
Producenci bardzo często stosują w pojazdach silniki, które przy niewielkich 
różnicach konstrukcyjnych rozwijają różne moce oraz moment obrotowy. Niekiedy 
różnice wynikają tylko i wyłącznie ze sposobu programowania sterowników.  
W takim wypadku przy modyfikacjach algorytmów sterujących warto porównać 
niektóre wartości w mapach różnych sterowników. Na podstawie analizy wartości 
zawartych w mapach w sterownikach tego samego typu, lecz o innym numerze 
seryjnym można wyznaczyć nowe wartości dla podobnych map w innym sterowniku.  
Pomiędzy poszczególnymi mapami występują pewne zależności. Każda zmiana 
wartości w mapie sterownika wiąże się ze zmianą wartości w innej mapie. 
Modyfikując wyłącznie jedną mapę nie uzyskamy określonego efektu, ponieważ 
kolejna mapa będzie ograniczała wprowadzone wartości. Również modyfikując 
wartości dawki paliwa, równolegle należy wykonać korekcję czasów wtrysku paliwa, 
jak i początku wtrysku. 
Przyrosty mocy w głównej mierze wynikają ze zwiększenia dawki paliwa. Razem ze 
zwiększeniem ilości wtryskiwanego paliwa musi zostać doprowadzona większa ilość 
powietrza, stąd zmianie uległy również wartości ciśnienia doładowania. 
Przekroczenie wartości wtryskiwanego paliwa przy zbyt niskiej wartości powietrza 
skutkuje niecałkowitym procesem spalania w cylindrze. W rezultacie niecałkowitego 
procesu spalania z rury wydechowej pojazdu wydostaje się czarny dym. Jest to objaw 
złego doboru dawki wtryskiwanego paliwa w stosunku do wartości powietrza. 
W pracy nie przedstawiono kompleksowej analizy składu spalin emitowanych przez 
silnik, jak również nie mierzono temperatury spalin. Było to spowodowane brakiem 
odpowiedniej aparatury pomiarowej. W dalszych pracach związanych z tematyką 
zmian algorytmów sterowania te zagadnienia należy bezwzględnie uzupełnić. 
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1. Wprowadzenie  

Podstawowym dokumentem w którym omówiono metody analizy rodzajów 
i skutków uszkodzeń (FMEA) oraz rodzajów i skutków krytyczności uszkodzeń 
(FMECA) jest norma EN 60812:2006. Wszystkie analizy odniesione do FMEA mogą 
być zastosowane także w FMECA, ponieważ metoda FMECA jest rozszerzeniem 
metody FMEA. Ważniejsze definicje wg EN 60812:  
- uszkodzenie – utrata zdolności obiektu do wypełniania określonego zadania,  
- niezdatność – stan obiektu charakteryzujący się niezdolnością do wypełniania 
wymaganych funkcji (zadań) występujący w czasie eksploatacji obiektu,  
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- skutek uszkodzenia – następstwo danego rodzaju uszkodzenia,  
- krytyczność uszkodzenia – jest to miara potrzeby zajmowania się uszkodzeniem 

w celu łagodzenia jego skutków, czyli dotkliwość skutku i częstości występowania 
uszkodzenia,  

- dotkliwość uszkodzenia – znaczenie skutku uszkodzenia danego rodzaju 
eksploatowanego obiektu lub jego otoczenia łącznie z jego operatorem.  
Analizę skutków i rodzajów uszkodzeń (FMEA) przeprowadza się zgodnie 
z systematyczną procedurą identyfikacji możliwych rodzajów uszkodzeń, ich 
przyczyn i skutków dokładnie omówioną w EN 812.  
Krótki spis treści normy EN60812:  

1. przedmowa - zakres normy, powołania normatywne, terminy i definicje,  
2. przegląd – wprowadzenie, przedmiot i cele analizy,  
3. analiza rodzajów i skutków uszkodzeń – rozważania ogólne, zadania 

wstępne, analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń (FMECA), 
sprawozdanie z analizy,  

4. inne rozważania – uszkodzenia o wspólnej przyczynie, czynniki ludzkie, 
błędy oprogramowania, FMEA uwzględniająca następstwa uszkodzenia 
systemu,  

5. zastosowania – stosowanie normy FMEA/FMECA, korzyści z FMEA, 
ograniczenia i niedostatki FMEA, powiązania z innymi metodami.  

6. Załączniki.  
Cele stosowania FMEA i FMECA:  

1. wykrycie tych słabych punktów systemu (najlepiej już na etapie 
konstruowania), w których podczas eksploatacji może powstać uszkodzenie 
wpływające na jakość funkcjonowania lub bezpieczeństwo,  

2. wyznaczenie krytyczności skutków każdego możliwego rodzaju 
uszkodzenia,  

3. umożliwienie modyfikacji dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem poprawy 
jakości, ergonomii, ryzyka awarii, itp.,  

4. opracowanie takiego sposobu obsługi, aby było zmniejszone ryzyko 
wystąpienia uszkodzenia,  

5. spełnienie wymagań klienta.  
FMEA zajmuje się uszkodzeniami, które występują niezależnie. Tak więc 
w przypadku gdy występują uszkodzenia zależne w sposób sekwencyjny, wtedy 
należy stosować inne metody. W normie wymieniono analizę Markowa oraz analizę 
drzew niezdatności.  

2. Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń  

W praktyce istnieje wiele sposobów przeprowadzania i przedstawiania FMEA. 
Najczęściej identyfikację rodzajów uszkodzeń, ich przyczyn oraz skutków 
przeprowadza się na arkuszach roboczych.  
Zgodnie z normą EN 60812:2006 metodę FMEA podzielono na cztery etapy:  

1.  planowanie i harmonogramowanie FMEA,  
2. przeprowadzenie analizy FMEA na arkuszach roboczych oraz ewentualnie  

z wykorzystaniem schematów logicznych i drzew niezdatności,  
3. opracowanie sprawozdania z analizy (z wnioskami i zaleceniami),  
4. ciągłe aktualizowanie FMEA wraz z postępem prac projektowych.  
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2.1. Planowanie analizy 

Zgodnie z normą EN 60812:2006 plan analizy FMEA powinien zawierać:  
1. określenie celu i oczekiwanych wyników analizy, 
2. opis zastosowanej metody analizy,  
3. wskazanie tych stref projektu, które stwarzają największe ryzyko przerwania 

ciągłości funkcjonowania zarówno z powodu krytycznych warunków 
eksploatacji jak i niedopracowania projektu,  

4. opis sposobu wykorzystania analizy FMEA do poprawy projektu,  
5. specyfikacja środków koniecznych do nadzoru wprowadzania zmian 

w dokumentacji,  
6. określenie terminów zakończenia poszczególnych etapów projektu,  
7. opis sposobu zakończenia wprowadzania poprawek w procesie łagodzenia 

wykrytych rodzajów uszkodzeń.  
Zespół opracowujący plan analizy powinien być wspierany przez specjalistów 
z dziedziny analizowanego projektu. Po opracowaniu plan zostaje zatwierdzony przez 
kierownika projektu, oczywiście po wcześniejszym przyjęciu przez zespół 
opracowujący.  

2.2. Struktura systemu  

Strukturę systemu można identyfikować poprzez:  
1. różniące się elementy systemu z charakterystykami, osiągami i funkcjami,  
2. związki logiczne między elementami,  
3. poziom redundancji (jeśli istnieje redundancja),  
4. określenie położenia systemu w urządzeniu i jego ważności,  
5. wejścia i wyjścia systemu,  
6. ewentualne zmiany struktury systemu w trakcie eksploatacji (np. praca 

różnych par kół w skrzynce przekładniowej).  
Granice systemu powinny być zgodne z projektem i eksploatacją, czyli powinny 
tworzyć fizyczne i funkcjonalne sprzężenie z sąsiednimi systemami 
(z uwzględnieniem interakcji) i otoczeniem. Przy określaniu granic systemu powinno 
się także w miarę możliwości brać pod uwagę ułatwienie analizy FMEA.  
W przypadku konieczności ograniczenia zbyt wielu wejść i/lub wyjść korzystniej jest 
określać granice systemu z punktu widzenia funkcjonalnego niż sprzętowego. System 
dzieli się na poziomy z uwagi na funkcje, podsystemy, jednostki wymienialne lub 
elementy (części). Podział uzależniony jest głównie od oczekiwanych wyników i od 
możliwości uzyskania danych dotyczących projektu. Przy określaniu poziomów 
zaleca się:  

1. wybierać najwyższy poziom systemu na podstawie przeznaczenia projektu  
i wymagań końcowych,  

2. wybierać najniższy poziom w ten sposób, aby było możliwe 
przeprowadzenie na nim analizy FMEA, co zapewnić może dostęp do 
danych funkcjonalnych,  

3. uzależniać wybór numeru poziomu systemu w zależności od posiadanego 
doświadczenia odnośnie nieuszkadzalności systemu (jak dla projektów 
poprawiających istniejące konstrukcje),  

4. sugerować się zamierzonym poziomem naprawy uszkodzenia przy wyborze 
niższych poziomów systemu,  
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Wybór właściwych poziomów analizy jest bardzo ważny, gdyż od tych poziomów 
zależy efektywność wykrywania rodzajów, przyczyn i skutków uszkodzeń.  
Np. wykryte na najniższym poziomie skutki przyczyny uszkodzenia elementu 
doprowadzają do jego uszkodzenia, które z kolei jest przyczyną skutku uszkodzenia 
na wyższym poziomie np. węzła lub zespołu. Następnie uszkodzenie węzła jest 
przyczyną uszkodzenia podzespołu na jeszcze wyższym poziomie analizy, itd. Tak 
więc skutek przyczyny na niższym poziomie analizy staje się przyczyną innego 
skutku na poziomie wyższym.  

2.3. Określenie rodzajów, przyczyn i skutków uszkodzeń  

Identyfikacja rodzajów uszkodzeń, ich przyczyn i skutków krytycznych elementów 
systemu może być ułatwiona dzięki opracowaniu listy potencjalnych rodzajów 
uszkodzeń, jak np. występujące w czasie przewidzianym dla normalnej eksploatacji, 
po przekroczeniu czasu eksploatacji (bez przeprowadzonego remontu kapitalnego) 
lub w czasie badań testowych nowego systemu.  
Norma zaleca także identyfikację przyczyn każdego uszkodzenia. Ponieważ 
uszkodzenie może mieć kilka przyczyn, więc należy określić tę najbardziej 
prawdopodobną.  
Skutek uszkodzenia może być następstwem jednego lub kilku uszkodzeń. Skutek 
uszkodzenia może mieć także wpływ na uszkodzenie na wyższym poziomie systemu, 
czyli przynoszące większe straty, stąd należy także oceniać wpływ skutków 
uszkodzeń na zachowanie się wyższych poziomów systemu.  
Bardzo ważną sprawą jest identyfikacja słabych węzłów systemu już na etapie 
projektowania, gdyż tylko wtedy można będzie uniknąć skutkom uszkodzenia lub 
zmniejszenia tych skutków w stosunkowo tani sposób.  

2.4. Klasyfikacja dotkliwości skutków i prawdopodobieństwa ich wystąpienia  

Koszty skutków uszkodzeń ocenia się przy pomocy poziomów dotkliwości  
(np. katastroficzny, krytyczny, marginalny lub bez znaczenia).  
W celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia skutków uszkodzenia, norma 
zaleca dokładną analizę niezawodności każdego elementu systemu, który może ulec 
awarii.  

3. Podsumowanie  

Norma EN 60812:2006 jest dokumentem, w którym szczegółowo omówiono zasady 
stosowania FMEA i dlatego też powinna być wykorzystywana w praktyce m.in. przez 
konstruktorów.  
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1. Kierunek rozwoju bezzałogowych systemów latających 

W nawiązaniu do raportu przytoczonego przez Allianz Global Corporate & Specialty 
tylko w 2015 roku światowy rynek bezzałogowych systemów latających wart był  
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1,7 miliarda USD. Zgodnie z prognozą opublikowaną w tym samym roku przez 
Federalną Administrację Lotnictwa (z ang. Federal Aviation Administration) o 2020r. 
nastąpi ponad trzykrotny wzrost sprzedaży bezzałogowych systemów latających  
(z ang. Unmanned Aircraft Systems) [2]. Przyczyn tego zjawiska doszu-kiwać się 
można w wielu aspektach, niemniej jednak faktem jest, że eksponencjalna ekspansja 
rynku UAS opiera się na ogólnym rozwóju technologii maszyn do numerycznej 
obróbki materiałów i druku 3D, szerokiej dostępności inżynierskich narzędzi do 
projektowania oraz spadku cen mikrokontrolerów i mikroprocesów. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że na przestrzeni kilku ostatnich lat powstało wiele nowych 
koncepcji budowy, sterowania i wykorzystania dronów. Taki stan rzeczy jest 
idealnym środowiskiem do szukania nowych, innowacyjnych rozwiązań takich jak 
żyroskopowa stabilizacja siły ciągu. 

Tabela 1. Projekcja wielkości floty w milionach sprzedanych egzemplarzy 

Typ pojazdu 2016 2017 2018 2019 2020 
Rekreacyjno-hobbystyczne 1,9 2,3 2,9 3,5 4,3 
Komercjalnego użytku 0,6 2,5 2,6 2,6 2,7 
Całkowita liczba 2,5 4,8 5,5 6,1 7 

Źródło: FAA Aerospace forecast fiscal year 2016-2036 

2. Stabilizacja siły ciągu 

Za ideą zaprojektowania żyroskopowego stabilizatora siły ciągu stoi potrzeba 
zwiększenia zdolności manewrowych współczesnych jednostek latających poprzez 
umożliwienie wykonywania obrotu wokół trzech osi własnych. Takie rozwiązanie jest 
możliwe dzięki zespoleniu podstawy silnika łopat wirnika za pomocą dwóch 
obrotowych par kinematycznych połączonych ze sobą szeregowo. Mechanizm ten 
działa w następujący sposób. Koło czynne napędzane przez silnik krokowy wymusza 
obrót zazębionego koła biernego o dowolny kąt. Pozwala to na ustawienie osi 
podstawy, połączonej kinematyczną parą obrotową z nieruchomym uchwytem, w taki 
sposób, że w trakcie obrotu jednostki latającej wokół dowolnej z trzech osi własnych, 
moment żyroskopowy wirujących łopat utrzymuje silnik w płaszczyźnie 
początkowej. Takie z pozoru nieoczekiwane zachowanie mechanizmu, opisuje teoria 
zjawisk żyroskopowych. Poniżej przedstawiono wyprowadzenie wzoru na moment 
żyroskopowy wynikający z zasady zachowania energii. W tym konkretnym 
przypadku rozpatrzymy zasadę zachowania momentu pędu (zasada zachowania 
krętu). 

dmvrKo ×=  (1) 

Gdzie : oK  - Kręt względem bieguna O, 

 r - Promień wektora poprowadzonego z bieguna O do wektora pędu, 
dmv  -.Pęd ciała. 
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Rysunek 1. Obrót żyroskopu wokół osi geometrycznej 

w prawoskrętnym układzie współrzędnych 
 
Kręt ciała względem bieguna ruchu kulistego 
Składowe krętu ciała w prostokątnym układzie współrzędnych: 

dmVzVyK yzx ∫ −= )(  (2) 

dmVxVzK zyy ∫ −= )(  (3) 

dmVyVxK xyz ∫ −= )(  (4) 

Gdzie : iK  - Kręt względem i-tej osi prostokątnego układu współrzędnych, 

x,y,z- współrzędne w prostokątnym układzie współrzędnych, 

iV  – rzut wektora prędkości na i-tą oś prostokątnego układu współrzędnych 

Zasada zachowania krętu: 

o
o M

dt

Kd
=  (5) 

Gdzie : oK  - Kręt względem środka ruchu kulistego O, 

oM  – Moment główny sił zewnętrznych. 

Biorąc pod uwagę, że pochodna względem czasu, dowolnie wybranego wektora, jest 
równa prędkości, z jaką przemieszcza się jego koniec po hodografie, można obliczyć 
powyższą różniczkę w następujący sposób. 

1212 ωωω ×=×= IK
dt

Kd
o

o  (6) 

Jak łatwo zauważyć na podstawie równania (5), ostatnie wyrażenie jest równe 
momentowi głównemu sił zewnętrznych. Jeśli więc elementy takiego równania 
przenieślibyśmy na jedną stronę równania, otrzymalibyśmy równanie równowagi,  
w którym moment względem bieguna O wszystkich sił rzeczywistych, równoważony 
jest przez moment sił bezwładności nazywany momentem żyroskopowym [1]. 
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Moment żyroskopowy: 

211 ωω ×= IM G   (7) 

 
Rysunek 2. Stabilizator siły ciągu : 1.Silnik łopat wirnika, 2.Podstawa mocująca, 
3.Uchwyt, 4.Połączenie lutowane, 5.Zestaw łożysk promieniowych, 6.Koło bierne, 

7.Koło czynne, 8.Silnik przekładni, 9.Obejma 

3. Budowa modelu 3D w środowisku CAD 

Do budowy modelu wirtualnego wybrano środowisko Autodesk Inventor™. Proces 
projektowy został podzielony na dwie części. W części elektrycznej dopasowywano 
do siebie komponenty w celu osiągnięcia wymaganych parametrów dynamicznych 
drona. Ponadto opracowano schemat ideowy połączeń elektrycznych wspomnianych 
elementów. W części mechanicznej zaprojektowano komponenty mechaniczne i ich 
połaczenia, tworząc szkielet konstrukcyjny. 

3.1. Budowa modelu 3D w środowisku CAD – część elektryczna 

Przed przystąpieniem do budowy modelu w środowisku CAD, konieczne było 
zestawienie odpowiednich komponentów elektrycznych zapewniających prawidłowe 
działanie całości mechanizmu. Przy kompletowaniu urządzeń brano pod uwagę nie 
tylko parametry znamionowe ale również wagę i gabaryty elementów. Punktem 
wyjściowym okazał się dobór silnika generującego siłę ciągu. Kluczowym 
parametrem przy doborze takiego silnika jest liczba KV określająca prędkość 
obrotową silnika, określoną w obrotach na sekundę, uzyskaną z jednego volta napięcia 
zasilającego. Następnie dobrano elektroniczne kontrolery prędkości (z ang. Electronic 
speed controlller) kompatybilne z wcześniej wybranym motorem, wyposażone  
w obwód eliminatora baterii (z ang. Battery eliminator circuit), który zapewnia 
napięcie zasilające 5V dla innych podzespołów bez konieczności stosowania 
kolejnych baterii. Kolejnym krokiem było obliczenie maksymalnego całkowitego 
poboru prądu pobieranego przez zamontowane urządzenia i dobór wielkości baterii. 
Na samym końcu wybrano główne elementy sterujące takie jak silnik krokowy, 
generator impulsów oraz mikrokontroler (w zestawieniu pominięto przewody 
elektryczne, jednakże ich waga została uwzględniona na etapie symulacji).  
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Obliczenie prądu ciągłego dostarczanego przez baterię: 

cc niI ⋅=   (8) 

gdzie :  Ic - Prąd ciągły dostarczany przez baterię, 
i- Pojemność prądowa baterii, 
nc– Liczba celi. 

Warunek doboru baterii: 

pc II >    (9) 

gdzie : Ip - Maksymalny całkowity prąd pobierany przez urządzenia. 

Tabela 2. Zestawienie komponentów elektrycznych  

Nazwa komponentu Szt. Opis 
Silnik łopat wirnika 4 RS2306 2750KV  

Waga: 33,84g; 
Ciąg maksymalny: 1762g; 
Napięcie zasilania: 11,1V-14,8V lub 3-4S; 

Łopaty wirnika  4 6040BN 
Liczba łopat: 3 

Bateria zasilająca 1 WS5500M35C 
Waga: 266g; 
Pojemność: 5500mAh; 
Liczba celi: 35C; 
Napięcie zasilania: 11,1V lub 3S; 

Elektroniczny kontroler prędkości 4 Turnigy trust SBEC 
Obciążalność prądowa toru głównego: 45A; 
Obciążalność prądowa toru BEC: 3A; 
Napięcie zasilania: 5V; 

Silnik kosza obrotowego 4 28BYJ-48 
Waga: 35g; 
Moment obrotowy: 0,03Nm; 
Napięcie zasilania: 5V; 

Sterownik silnika krokowego 4 ULN2003 
Waga: 10g; 
Napięcie zasilania: 5V; 

Mikrokontroler 1 Arduino uno R3 
Układ: Atmega328 
Waga: 38g; 
Pamięć Flash: 32kB; 
Pamięć RAM: 2 kB; 
Liczba wejść/wyjść dysretnych: 14; 
Liczba wejść analogowych: 6; 
Napięcie zasilania: 5V; 

Łożysko przewodzące 12 S15003CSO 
Waga: 22g; 
Typ łożyska: promieniowe; 
Średnica wewnętrzna: 150mm; 
Średnica zewnętrzna: 156mm; 
Dopuszczalne wytrzymywane obciążenie 
dynamiczne: 1099N; 
Dopuszczalne wytrzymywane obciążenie 
statyczne: 1774N;                                         

Odbiornik RC 1 Flysky XM+  
Waga: 1,6g; 
Liczba kanałów : 16; 
Napięcie zasilania: 3,7-10V; 
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Rysunek 3. Jednokreskowy schemat ideowy obwodów zasilania oraz sterowania 

silników 

3.2. Budowa modelu 3D w środowisku CAD – część mechaniczna 

Głównym problemem przy tworzeniu modelu drona, było zapewnienie 
ciągłości połączeń elektrycznych dla silnika napędzającego łopaty wirnika. Ze 
względu na specyfikę jego umieszczenia, niemożliwe okazało się doprowadzenie 
napięcia do zacisków silnika za pomocą przewodów poprowadzonych bezpośrednio 
z elektronicznego kontrolera prędkości. Rozwązaniem tej kwestii okazało się 
zamocowanie kosza obrotowego w trzech, cienkich łożyskach promieniowych. 
Pozwoliło to na przetransportowanie różnych potencjałów z zewnętrznego pierścienia 
łożyska na pierścień wewnętrzny, gdzie dalej przesyłane są do silnika. 

 
Rysunek 4. Łożyska promieniowe, 2. Warstwa przewodnika, 3. Warstwa izolatora, 

4. Wyprowadznie połączeń na obrotowe zaciski łączące uchwyt oraz podstawę 
mocującą 
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Rysunek 5. Dron czterowirnikowy. Masa bez okablowania 1709g. Wektor położenia 
środka ciężkości [-12,935mm,-4,154mm, -0,094mm]. Elementy macierzy momentów 

bezwładności: Ixx=[15432,522 kg mm2],  Ixy=[2,102 kg mm2],  
Iyy=[28609,999 kg mm2], Ixz=[13,483 kg mm2], Iyz=[-4,853 kg mm2], 

Izz=[15121,278 kg mm2] 
 

 
Rysunek 6. Widok drona z przodu oraz z góry 
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4. Symulacja dynamiczna  

Symulację przeprowadzono w środowisku Inventor Autodesk, przy pomocy 
narzędzia symulacja dynamiczna. Podczas symulacji została uwzględniona siła 
grawitacji oraz siły ciągu generowane przez łopaty wirnika, z pominięciem sił 
lepkości i bezwładności płynów otaczających oraz sił kontaktu pomiędzy 
komponentami. Badaniu poddano sytuację, w której dron, pod wpływem różnic  
w generowanych przez łopaty silnika siłach ciągu, rozpoczyna manewr obrotu wokół 
osi „y”. Aby odpowiednio odwzorować przebieg takiego zdarzenia, na poszczególne 
wirniki zadziałano zróżnicowanymi wymuszeniami kinematycznymi, a do samych 
silników przyłożono wektory o stałych wartościach, skierowane przeciwnie do 
wektora grawitacji, imitujące siły ciągu. Podczas wykonywania symulacji skupiono 
się na zachowaniu podstawy wirnika w trakcie wykonywania obrotów koszem.  
W związku z powyższym tarczę drona unieruchomiono a na kosze wirników 1 i 3 
zadziałano sinusoidalnym obrotowym wymuszeniem kinematycznym, aby przy 
użyciu markerów przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia, zbadać stabilność 
podstawy.  

Tabela 3. Parametry silnika RS2306 2750KV – 6040BN Tri-blade 12V  

Prąd  A Ciąg  g Moc  W Prędkość obrotowa  obr/mmin 

1,1 85 13,20 5780 
3,1 203 37,20 8630 
5,1 299 61,20 10250 
10,2 490 122,40 13133 
15,1 651 181,20 15220 
20,1 792 241,20 16820 
25,1 941 301,20 18050 
30,1 1057 361,20 19140 
35,1 1145 421,20 20250 
40,1 1262 481,20 21240 
43,7 1328 524,4 22060 

Źródło: Karta katalogowa producenta silnika RS2306 2750KV. 

Tabela 4. Kolejne etapy symulacji 

Symulacja Wirnik Użycie  % Ciąg  g Prędkość 
obr/min 

Prędkość 
deg/s 

1 1 100 1328 22060 132360 
1 3 46 792 16820 100920 
2 1 46 792 16820 100920 
2 3 100 1328 22060 132360 
3 1 - 1328 0 0 
3 3 - 1328 0 0 
4 1 - 0 22060 132360 
4 3 - 0 22060 132360 
1,2,3,4 2 70 1057 19140 114840 
1,2,3,4 4 70 1057 19140 114840 
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Rysunek 7. Wymuszenie kinematyczne obrotu koszy wirników 1 i 3 

 

Rysunek 8. Umiejscowienie badanych punktów pomiarowych 

 
Rysunek 9. Przemieszczenia badanych punktów wirnika 1 i 3, w pionowej osi Z - 

sytuacja 1 
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Rysunek 10. Przemieszczenia badanych punktów wirnika 1 i 3, w pionowej osi Z - 

sytuacja 2 

 
Rysunek 11. Rzut prędkości badanego punktu wirnika 1 na pionową oś Z -  

sytuacja 1 

 
Rysunek 12. Rzut prędkości badanego punktu wirnika 1 na pionową oś Z - 

 sytuacja 2 
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Rysunek 13. Rzut prędkości badanego punktu wirnika 3 

 na pionową oś Z - sytuacja 1 

.  
Rysunek 14. Rzut prędkości badanego punktu wirnika 3 na pionową oś Z -  

sytuacja 2 
 

 
Rysunek 15. Rzut przyspieszeń badanego punktu wirnika 1 na pionową oś Z - 

sytuacja 1 
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Rysunek 16. Rzut przyspieszeń badanego punktu wirnika 1 na pionową oś Z - 

sytuacja 2 
 

 

Rysunek 17. Rzut przyspieszeń badanego punktu wirnika 3 na pionową oś Z - 
sytuacja 1 

 

Rysunek 18. Rzut przyspieszeń badanego punktu wirnika 3 na pionową oś Z - 
sytuacja 2 
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Rysunek 19. Przemieszczenia badanych punktów wirnika 1 i 3, w pionowej osi  
Z – Brak prędkości obrotowych wirników 

 

Rysunek 20. Przemieszczenia badanych punktów wirnika 3, w pionowej osi Z – Brak 
siły ciągu 

 

Rysunek 21. Przemieszczenia badanych punktów wirnika 1, w pionowej osi Z – Brak 
siły ciągu 
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Tabela 5. Wyniki symulacji dla wirnika 1 – ekstrema zanotowanych amplitud 

Symulacja Wirnik 1 

Przemieszczenie 
mm 

Prędkość 
mm/s 

Przyspieszenie 
mm/s2 

1. (F=13,28 N; Vr=132360 deg/s;) 0,54 10,8 2125 
2. (F=7,92 N; Vr=100920 deg/s;) 0,48 7,9 1925 
3. (F=13,28 N; Vr=0 deg/s;) 0,45 - - 
4. (F=0 N; Vr=132360deg/s;)  27,78 - - 

Tabela 6. Wyniki symulacji dla wirnika 3 – ekstrema zanotowanych amplitud  

Symulacja Wirnik 3 

Przemieszczenie 
mm 

Prędkość 
mm/s 

Przyspieszenie 
mm/s2 

1. (F=7,92 N; Vr=100920 deg/s;) 1,08 17,8 5867 
2. (F=13,28 N; Vr=132360 deg/s;) 1,15 28,92 7600 
3. (F=13,28 N; Vr=0 deg/s;) 0,89 - - 
4. (F=0 N; Vr=132360deg/s;)  27,78 - - 

 

Wyniki symulacji dowodzą, że podczas wykonywania obrotów koszem, wpływ 
generowanej siły ciągu na stabilność podstawy, jest niewielki w porównaniu do 
wpływu momentu żyroskopowego. Ponadto uzyskane rezultaty wykazały, że podczas 
wykonywania obrotów koszem, wpływ zjawiska żyroskopowego jest negatywny. 
Dlatego przed rozpoczęciem manewru obrotu wokół jednej z osi, konieczne jest 
zablokowanie ruchu obrotowego kosza, poprzez podanie momentu blokującego. 
Należy to zrobić tuż po ustawieniu wszystkich osi podstaw wirnika równolegle do osi, 
wokół której wykonywany jest obrót. 
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PROJEKT ORAZ WYKONANIE ROBOTA TYPU SCARA 

Streszczenie: W niniejszym referacie przedstawiono projekt oraz wykonanie robota typu 
SCARA. Do komunikacji wykorzystano protokół Modbus. Wykonano wizualizację oraz 
sterowanie w Proficy Machine Edtion. 
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF SCARA ROBOT 

Summary: The article is devoted to construction and implementation of SCARA robot. The 
Modbus RTU protocol was used for communication. Visualization and control in Proficy 
Machine Edition were performed. 
 
Keywords: SCARA robot, Modbus 

1. Wstęp 

Obecnie określenie urządzenia, jako „robot” jest powszechnie stosowane, gdyż roboty 
zagościły w niemal każdej dziedzinie naszego życia od ciężkiego przemysłu poprzez 
kontrolę jakości, aż do prac kuchennych. Jedna z definicji robota brzmi:  
Robot - maszyna manipulacyjna sterowana automatycznie za pomocą sygnałów 
generowanych w programowalnym układzie sterowania, odpowiednio w funkcji: 
czasu i/lub położenia elementów jej mechanizmu oraz parametrów ruchu i/lub stanu 
środowiska roboczego, programowana: ręcznie i/lub przez nauczanie, wykonująca 
najczęściej powtarzalny, ale mogący ulec zmianie odpowiednio do zmiany programu, 
stanu środowiska lub podanej informacji, cykl ruchów manipulacyjnych i/lub 
lokomocyjnych o określonych konstrukcją lub programowalnych parametrach [1]. 
Konstruując robota należy pamiętać o prawach robotyki, które mówią, iż każda 
budowana maszyna powinna mieć zaimplementowane następujące prawa:  

1. robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania 
dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy,  

                                                           
1 Inż., Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Budowy Maszyn  
i Informatyki, Automatyka Przemysłowa, w.grzybek93@gmail.com  
2 Dr inż., Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Budowy Maszyn  
i Informatyki, jrysinski@ath.bielsko.pl 
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2. robot musi być posłuszny rozkazom człowieka chyba, że stoją one  
w sprzeczności z pierwszym prawem, 

3. robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności  
z pierwszym lub drugim prawem [2]. 

Celem pracy było opracowanie dokumentacji technicznej robota typu SCARA, na 
podstawie której będzie możliwe fizyczne wykonanie urządzenia wraz z układem 
sterowania. Zakres prac uwzględnia także wykonanie wizualizacji umożliwiającej 
podgląd parametrów pracy robota jak również możliwość sterownia z jej poziomu. 

2. Roboty typu SCARA 

Roboty typu SCARA (Selectively Compliant Assembly Robot Arm) cechują się 
konstrukcją typu OOP (obrót - obrót - przesuw), posiadają trzy osie równoległe dwie 
o ruchu obrotowym i jedną o ruchu postępowym. Roboty te charakteryzują się dużą 
sztywnością konstrukcji oraz stosunkowo dużą i nieskomplikowaną przestrzenią 
roboczą, przypominającą wydrążonego walca. Posiadają dwie możliwości osiągnięcia 
pozycji w przestrzeni roboczej. Niestety do ich cech należy także dodać trudne 
sterowanie oraz skomplikowaną strukturę ramienia [3]. 

 
 

Rysunek 1. Obszar pracy robota typu SCARA [1] 

Głównym przeznaczeniem tej klasy manipulatorów jest montaż elementów  
i podzespołów oraz powtarzalne przenoszenie detali i ich sortowanie (np. paletyzacja 
produktów). Strukturę tę wykorzystuje się także do tworzenia obwodów drukowanych 
w elektronice. 
Przystępując do wykonania projektu robota SCARA należało przeanalizować 
istniejące rozwiązania dostępne na rynku. Okazało się, iż roboty tego typu cieszą się 
bardzo dużą popularnością w przemyśle, co spowodowało, że powstało wiele firm 
zajmujących się konstruowaniem oraz sprzedażą robotów tej klasy, miedzy innymi 
firmy: MITSUBISHI, SONY, EPSON, ADEPT, YAMAHA, SETKO, DENSO. 
Zaobserwowano również posiadanie przez producentów w swojej ofercie całej gamy 
robotów SCARA oraz możliwość ich personalizacji w zależności od potrzeb. Jako 
przykład zastosowania przedstawiono rodzinę robotów EPSON SCARA, której 
dystrybutorem jest firma Astor. 
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Rysunek 2. Robot EPSON SCARA serii G1, G3 oraz RS3 

3. Projekt robota typu SCARA 

Ne etapie projektowania skupiono się na zachowaniu konfiguracji odpowiedniej dla 
robotów SCARA mianowicie OOP. Konstrukcja została wykonana głownie  
z elementów stalowych oraz aluminiowych.  
Podczas projektowania urządzenia, bądź robota istotną sprawą jest dobór 
odpowiednich elementów umożliwianych poprawne działanie całej konstrukcji. 
Należy przeanalizować takie kwestie jak:  

• dobór odpowiedniego urządzenia sterującego, 
• zapewnienie odpowiedniego źródła zasilania, 
• dobór optymalnych napędów oraz elementów wykonawczych. 

 
Urządzenie sterujące 
 Wybór Arduino Uno Rev3 na urządzenie sterujące uwarunkowane jest ceną 
modułu oraz jego możliwościami. Układ wyposażony jest w mikrokontroler AVR 
ATmega328, znajdujący się w wymiennej obudowie. Dysponuje on 32 kB pamięci 
Flash, 2 2kB RAM, posiada 14 cyfrowych wejść/wyjść, z których 6 może być 
kanałami PWM oraz 6 wejść analogowych, obsługuje również popularne interfejsy 
komunikacyjne. Aby zaprogramować sterownik wystarczy oprogramowanie ze strony 
producenta oraz kabel USB. To wszystko dzięki zainstalowanemu już w module 
bootloaderowi. Do zasilania Arduino można wykorzystać dowolny zasilacz  
o napięciu od 7 V do 12 V, istnieje również możliwość zasilania Arduino z komputera 
przy wykorzystaniu przewodu USB. Zastosowane Arduino w pełni spełnia 
wymagania projektu jak również daje możliwość rozbudowy, gdyż wykonany projekt 
robota SCARA nie wyczerpał wszystkich pinów. 
 
Zasilanie 
Podczas budowy okazało się, że wiele urządzeń wykorzystywanych w projekcie 
posiada różne napięcia znamionowe, co spowodowało konieczność zastosowania 

                                                           
3 http://www.astor.com.pl/produkty/robotyzacja/roboty-epson-scara 
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zasilacza o kilku napięciach wyjściowych. Wybrano impulsowy zasilacz 
komputerowy ATX ze względu na dużą obciążalność prądową oraz trzy poziomy 
napięć wyjściowych 3,3 V, 5 V oraz 12 V. 
W projekcie zastosowano również przetwornice impulsowe step-down w celu 
osiągnięcia maksymalnej sprawności serwomechanizmów napędzających ramiona 
robota. Dzięki modułowi z przetwornicą impulsową step-down LM2596 napięcie 
wyjściowe 12 V z wyżej omówionego zasilacza impulsowego zostało obniżone do 
6.6 V.  
Napędy oraz elementy wykonawcze  
Do napędu ramion robota użyto serwomechanizmów z rodziny PowerHD. Dysponują 
one dużym momentem, co jest ważnym parametrem, aby zapewnić płynną pracę. 
Sterowane ich pracą odbywa się poprzez generowanie odpowiedniego sygnału PWM 
ze sterownika. 

 

Rysunek 3.Serwo PowerHD LF-20MG standard4 

Napęd liniowy odpowiedzialny za podnoszenie oraz opuszczanie efektora został 
wyposażony w sinik krokowy. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ napęd ten nie 
posiada konieczności dojazdu do dolnej krańcówki, zamiast tego wykonuje dokładną 
liczbę kroków, które zaprogramujemy. Pozwala to na przenoszenie przez robota 
elementów o różnej wysokości, oczywiście po drobnej korekcie liczby kroków  
w programie sterującym. 

 

Rysunek 4. Silnik krokowy JK42HS40-05045 

                                                           
4 https://botland.com.pl/13001-thickbox_default/serwo-powerhd-lf-20mg-standard.jpg 
5 https://botland.com.pl/13099-thickbox_default/silnik-krokowy-jk42hs40-0504-
200-krokowobr-12v-05a-043nm.jpg 
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Jego obsługa jest bardzo prosta. Obrotami silnika sterujemy przy pomocy sygnału 
taktującego, który podajemy na styk STEP, natomiast kierunek obrotu zależy od stanu 
podanego na pin DIR. Poniżej pokazano schemat podłączeń. 

 

Rysunek 5. Sterownik silnika krokowego Pololu A49886 

Projektowany robot został wyposażony w efektor magnetyczny umożliwiający 
podnoszenie elementów wyłącznie metalowych. Rolę efektora pełni elektromagnes 
trzymający 12 V, 3 W utrzymujący do 2,5 kg.  

 

Rysunek 6. Elektromagnes7 

Sterowanie elektromagnesem odbywa się przy wykorzystaniu modułu przekaźnika 
RM2 z optoizolacją, która separuje sygnał sterujący od elementów związanych  
z zasilaniem przekaźnika. Zapewnia to bezpieczeństwo pracy układu sterującego.  

 
Rysunek 7. Klawiatura - matryca 4x4 tact switch z wyjściem analogowym8 

Operator robota SCARA steruje jego pracą wykorzystując klawiaturę – matrycę 4x4 
tact switch z wyjściem analogowym. Matryca złożona jest z 16 przycisków typu tact 

                                                           
6 https://botland.com.pl/6903-large_default/pololu-a4988-sterownik-silnika-krokowego-
reprap-35v2a.jpg 
7 https://botland.com.pl/11366-thickbox_default/elektromagnes-trzymajacy-12v-25w-2kgf.jpg 
8 https://botland.com.pl/16829-thickbox_default/klawiatura-matryca-4x4-tact-switch-wyjscie-
analogowe.jpg 
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switch. Zaletą tej matrycy jest to, że w komunikacji wykorzystuje tylko jedno wejście 
analogowe mikrokontrolera. 

4. Projekt sterowania oraz wizualizacji 

Przystępując do pisania programu należy dokładnie określić schemat działania 
wykonywanego urządzania. Program zbudowanego robota umożliwia sterowanie nim 
przy wykorzystaniu pilota sterowniczego jak również przy pomocy panelu 
wizualizacji. Pozwala to na ręczne sterownie w obszarze pracy oraz zapis pozycji. 
Wyposażony jest także w tryb pracy automatycznej, polegający na wykonywaniu 
przez robota zapisanych pozycji. Dozwolony obszar pracy sygnalizowany jest 
zapaleniem zielonej diody, natomiast współrzędne wybiegające poza dozwolony 
obszar sygnalizowane są poprzez zapalenie diody czerwonej. 

4.1. Program sterujący  

Program sterujący został napisany w języku wywodzącym się z języka C. Można 
wyznaczyć w nim trzy podstawowe grupy: 
 
I. Część deklaracyjną – zostały w niej zadeklarowane zmienne globalne widoczne  
w całym programie oraz przypisane nazwy do stałych w celu polepszenia czytelności 
programu. W tym miejscu zadeklarowano również biblioteki odpowiedzialne za pracę 
serw jak i komunikacji sterownika z wizualizacją (Modbus RTU). Zadeklarowane 
biblioteki: 

#include <Servo.h>; 

#include <modbus.h>; 

#include <modbusDevice.h>; 

#include <modbusRegBank.h>; 

#include <modbusSlave.h>. 

Została także zadeklarowana tablica struktur wraz z określeniem jej rozmiarów. Użyta 
została w celu zapisywania do niej potrzebnych parametrów pracy robota. 
 
II. Część funkcyjna void setup() – W tej funkcji znajdują się instrukcje, które zostaną 
wykonane przez Arduino tylko raz, zaraz po połączeniu lub ponownym uruchomieniu 
sterownika. Instrukcje zawarte w funkcji setup(): 

• Przypisanie funkcjonalności portom sterownika: wejścia lub wyjścia. 
• Inicjalizacja pracy serw. 
• Nadanie ID urządzenia dla protokołu Modbus. 
• Inicjalizacja komunikacji przez port szeregowy. 
• Utworzenie banku z rejestrami wejść oraz wyjść analogowych. 

 
III. Część funkcyjna void loop() – jest miejscem, w którym znajduje się główna 
cześć programu sterującego, ponieważ działa ona w sposób przypominjący 
nieskończoną petlę, która wykonuje swoją zawartość z określoną częstotliwością.  
W funkcji loop() znajdują się odwołania do kolejnych procedur oraz instrukcje 
biblioteki Modbus umożliwiające komunikację Arduino z wizualizacją.  
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W przypadku programu sterującego, jedną z bardziej skomplikowanych procedur była 
odpowiedzialna za pozycjonowanie serwonapędów. Realizowane jest to poprzez 
rozwiązanie odwrotnego zadania kinematyki. Dzięki konfiguracji robota typu 
SCARA możliwe było przedstawienie robota jako płaskiego manipulatora 
dwuczłonowego. Pozwoliło to oprzeć obliczenia na przykładzie zawartym  
w „Wprowadzniu do robotyki Mechanika i Sterowanie ” Johna J.Craig’a. 

 

Rysunek 8. Manipulator dwuczłonowy wraz z układami odniesień [2] 

Macierze transformacji układów współrzędnych opisują przemieszczenie początku 
wybranego układu współrzędnych w miejsce innego. Przez transformację rozumiemy 
translację (przesunięcie) oraz rotację (obrót). 
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Wykorzystując podstawowe metody kinematyki manipulatora można wykorzystać 
parametry członów w celu znalezienia równań kinematyki tego ramienia: 
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Mówiąc o odwrotnym zadaniu kinematyki przyjęto, że konieczne przekształcenia 
będą wykonywane tak, aby punkt docelowy był podany, jako układ odniesienia kiści 
manipulatora względem bazowego układu odniesienia tzn. TB

W . Zajmując się 

manipulatorem płaskim, punkty docelowe mogą być łatwo wyszczególnione poprzez 
podanie trzech liczb x, y oraz φ, gdzie φ jest orientacją ostatniego układu 
współrzędnych. Zatem zamiast podawać dowolne TB

W , przyjmujemy przekształcenie 

o strukturze. 
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Wszystkie osiągnięte cele muszą leżeć w podprzestrzeni wskazanej przez strukturę 
równania (2) oraz (3). Porównując je ze sobą otrzymujemy układ równań: 

123cc =φ , (4) 

123ss =φ , (5) 

12211 clclx += , (6) 

12211 slsly += . (7) 

Podnosząc do kwadratu równania (6) oraz (7) otrzymujemy: 

221
2
2

2
1

22 2 cllllyx ++=+ , (8) 

w którym wykorzystujemy: 

212112 ssccc −= , 

212112 csscs += . (9) 

Rozwiązując (8) względem c2 otrzymujemy: 

21

2
2

2
1

22

2 2 ll

llyx
c

−−+
=  (10) 

Następnie należy obliczyć  

2
22 1 cs −±=  (11) 

Ostatecznie obliczamy 2θ dwuargumentowej funkcji arc tan: 

),(2arctan 222 cs=θ  (12) 

Rozwiązując równania (6) i (7) względem 1θ : 

1211 skckx −=  (13) 

1211 cksky +=  (14) 

gdzie: 2211 cllk +=  oraz 222 slk = . 

W celu rozwiązania równania tej postaci dokonujemy zamiany zmiennych: 

jeżeli: 2
2

2
1 kkr +=  oraz ),(2arctan 12 kk=γ  

to: γcos1 rk =  oraz γsin2 rk = . 

Równania (12) i (13) mogą zostać zapisane teraz w postaci: 
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r

x=+ )cos( 1θγ  oraz 
r

y=+ )sin( 1θγ  (15) 

Jeżeli:  

),(2arctan,2arctan1 yx
r

x

r

y =






=+ θγ  (16) 

to: 

( ) ),(2arctan,2arctan 121 kkyx −=θ  (17) 

Wybór znaku we wzorze (11) pozwala na wybranie sposobu dojazdu efektora do 
punktu. W przypadku manipulatora dwuczłonowego istnieją dwa sposoby „drugie 
ramię skierowane w prawo względem pierwszego (A) lub drugie ramię skierowane 
na lewo względem pierwszego”(B). Wykonany robot dojeżdża do punktów 
oddalonych na osi X ≥ 0 w konfiguracji (A), a gdy X < 0 w konfiguracji (B), pozwala 
to na osiągnięcie maksymalnego obszaru roboczego.  

 

Rysunek 9. Rozwiązania umożliwiające osiągniecie punktu przez dwuczłonowy 
manipulator [2] 

4.2. Wizualizacja 

Projekt wizualizacji pracy robota SCARA został wykonany z wykorzystaniem 
programu Proficy Machine Edtion. Wybrano go, ponieważ posiada szerokie spektrum 
możliwości, a jego obsługa jest intuicyjna. Wpływ na podjęcie decyzji miał także fakt, 
iż z programem tym zapoznano nas w czasie toku studiów.  
 
Komunikacja 
W celu umożliwiania wymiany danych pomiędzy sterownikiem a programem Proficy 
Machine Edtion zainstalowanym na komputerze, należy połączyć komputer oraz 
sterownik przewodem USB, a następnie zaimplementować protokół komunikacyjny. 
W pracy użyto interfejsu Modbus, który jest wykorzystywany przez większość 
producentów do asynchronicznej znakowej wymiany danych pomiędzy urządzeniami 
systemów kontrolno- pomiarowych. Opiera się on na regule dostępu do łącza typu 
Master-Slave. 
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Tylko jednostka nadrzędna (Master) może inicjować transakcje, natomiast jednostki 
podrzędne (Slave) mogą odpowiadać na zapytania Mastera. 
 

 

Rysunek 10. Transakcja w protokole Modbus [3] 

Transakcja składa się z polecenia (Query) wysyłanego przez Mastera do Slave’a oraz 
z odpowiedzi (Response) przesyłanej z jednostki Slave do Mastera. Polecenia są 
przesyłane do stacji Slave w formie ramki o określonym początku i końcu. Pozwala 
to urządzeniu odbierającemu na odrzucenie ramek niekompletnych i co za tym idzie 
możliwość sygnalizacji błędów.  
Protokół Modbus występuje w dwóch wersjach: ASCII oraz RTU. Na potrzeby 
projektu została wykorzystana wersja RTU. Cechuje się ona tym, że każdy bajt 
informacji przesyłany jest w postaci jednego znaku. Dopuszczalne znaki Hex 0-9, A-
F, odstęp pomiędzy znakami w ramce nie może przekraczać 1,5 znaku, znak początku 
i końca transmisji musi wynosić minimum 3,5 czasu trwania przesyłu jednego znaku, 
kod zabezpieczenia ramki CRC [4]. 
Aby komunikacja była możliwa muszą zostać ustalone parametry transmisji, takie jak: 
szybkość transmisji, ilość bitów na znak, parzystość, bity stopu. Każde urządzenie 
typu Slave należące do sieci musi mieć nadany unikalny adres (1-247). Podczas 
komunikacji tylko jednostka Master uprawniona jest do inicjalizowania transakcji, 
podczas której wysyła zapytanie do konkretnej stacji typu Slave. Pytane urządzenie 
odpowiada informacją lub kodem błędu [5]. 
Ustawienie niezbędnych parametrów w programie Proficy Machine Edtion odbyło się 
poprzez wybranie odpowiedniego protokołu wymiany danych (Modbus) oraz 
określeniu adresu stacji Slave. W pracy adres ten został ustalony jako 1. Następną 
czynnością było określenie parametrów: 

• numer portu szeregowego, przez który następuję transmisja danych, 
• określenie bitu parzystości,  
• szybkość transmisji danych, 
• typu komunikacji, 
• maksymalnego czasu czekania na odpowiedź. 

 
Wizualizacja 
Wizualizacja robota SCARA została wykonana w rozdzielczości 1024x768. 
Aplikacja ta umożliwia sterowanie pracą robota oraz graficzne przedstawianie 
aktualnego stanu maszyny.  
Po uruchomieniu aplikacji wizualizacyjnej operatorowi ukazuje się ekran główny, na 
którym znajdują się elementy o następującej funkcjonalności: 
1. informacja o przebywaniu w obszarze pracy lub poza nim, 



 Projekt oraz wykonanie robota typu SCARA 95 

2. wskaźnik położenia ramienia drugiego względem pierwszego, 
3. wskaźnik położenia ramienia pierwszego, 
4. pozycja efektora na osi X,  
5. pozycja efektora na osi Y, 
6. przycisk powodujący ruch efektora w dodatnim kierunku osi X o jeden, 
7. przycisk powodujący ruch efektora w ujemnym kierunku osi X o jeden, 
8. przycisk powodujący ruch efektora w dodatnim kierunku osi Y o jeden, 
9. przycisk powodujący ruch efektora w ujemnym kierunku osi Y o jeden, 
10. przycisk sterujący położeniem efektora, służy do jego podnoszenia lub 
opuszczania, 
11. przycisk sterujący stanem efektora, służy do jego załączania lub wyłączania, 
12. przycisk powodujący zapisanie aktualnej pozycji, 
13. przycisk powodujący usuniecie wszystkich zapisanych pozycji,  
14. przycisk uruchamiający tryb sterowania manualnego, 
15. przycisk uruchamiający automatyczny tryb pracy,  
16. przycisk otwiera okno, w którym ukazane są zapisane pozycje robota,  
17. informacja o numerze aktualnie zapisywanej pozycji,  
18. wskaźnik położenia oraz stanu efektora: załączony (żółty), wyłączony (brązowy), 
ruch podnoszenia oraz opuszczania przedstawiony w sposób płynnej zmiany 
położenia kwadratu, 
19. przycisk ten otwiera okno informacyjne. 
 

 

Rysunek 11. Panel główny aplikacji wizualizacyjnej 

W wizualizacji utworzono także skrypt programowy napisany w języki ViewScript, 
odpowiedzialne za płynne przemieszczanie się makiety napędu linowego. 
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5. Wykonanie robota SCARA 

Zapoznanie się z rozwiązaniami robotów SCARA dostępnymi na rynku pozwoliło na 
wykonanie własnego projektu. Poniżej przedstawiono kilka rysunków obrazujących 
obszar pracy robota oraz poszczególne etapy budowy.  

a) b) 

  
c) d) 

 
 

 

Rysunek 12. Przykładowe etapy budowy robota SCARA 
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Rys 13. Obszar pracy zaprojektowanego robota SCARA 

6. Podsumowanie i wnioski 

W prezentowanej pracy zrealizowano wszystkie założenia projektowe. Osiągnięto to 
dzięki zapoznaniu się z istniejącymi rozwiązaniami technicznymi robotów typu 
SCARA, ich wadami oraz zaletami. Opracowano i wykonano odpowiedni system 
sterowania, który jest integralną częścią całej pracy. Istotnym czynnikiem całego 
procesu projektowania był dobór odpowiednich materiałów oraz komponentów  
w celu osiągnięcia typowych cech rodziny robotów tupu SCARA – sztywność, 
szybkość oraz precyzja. Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów fizycznych 
nastąpił proces tworzenia oprogramowania, które pozwoliło sterować zbudowanym 
robotem w stopniu zadowalającym. Umożliwia ono zapisanie maksymalnie dziesięciu 
pozycji w przestrzeni roboczej, a następnie odtworzenie całej sekwencji ruchów  
w trybie automatycznym. Dla pełniejszego zobrazowania pracy trójramiennego 
manipulatora została utworzona aplikacja umożliwiająca wizualizację bieżących 
parametrów pracy.  
 
Robot został zaprezentowany podczas Narodowych Dni Robotyki na Politechnice  
w Bratysławie. 
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3D BIOPRINTING – ZASTOSOWANIE I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

Streszczenie: W artykule zaprezentowano jedną z najnowszych i obecnie bardzo szybko 
rozwijających się technologii druku przestrzennego jaką jest bioprinting. Opisano kolejne etapy 
tego procesu od przygotowania trójwymiarowego modelu, poprzez dobór materiału do wyboru 
metody wydruku. Przedstawiono podstawowe obszary zastosowania bioprintingu 
z uwzględnieniem ograniczeń oraz perspektyw rozwoju tej technologii. 
 
Słowa kluczowe: bioprinting, biomateriały, FDM, SLS, IJP 

3D BIOPRINTING – APPLICATION AND THE FUTURE 

DIRECTION OF DEVELOPMENT 

Summary: The article presents one of the newest and most rapidly growing technology of 
spatial printing – bioprinting. The following steps have been described, starting with 
preparation of the three-dimensional model, by choosing the material and selecting the printing 
method. The main areas of bioprinting application are presented with taking into account the 
limitations and perspectives of the future development of this technology. 
 
Keywords: bioprinting, biomaterials, FDM, SLS, IJP 

1. Wprowadzenie 

Technologia druku 3D należy do przyrostowych technik wytwarzania w której 
element budowany jest warstwa po warstwie na podstawie trójwymiarowego modelu 
CAD [1]. Głównym aspektem wyróżniającym druk 3D jest stosunkowo niski koszt 
urządzenia oraz jego eksploatacji (np. w porównaniu do procesów formowania 
wtryskowego, które wymagają stosowania drogich form). Dlatego dużą zaletą 
drukowania 3D jest możliwość ekonomicznego tworzenia często niestandardowych 
i skomplikowanych modeli oraz ich szybkiego projektowania i modyfikowania. 
Technologia ta ciągle bardzo szybko się rozwija, zwłaszcza pod kątem poprawy 
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dokładności wykonania oraz wykończenia powierzchni drukowanego elementu. To 
przede wszystkim te właściwości powodują, że technologia druku przestrzennego 
znajduje tak szerokie zastosowanie do wykonywania prototypów lub elementów 
użytkowych dla przemysłu zbrojeniowego, maszynowego, motoryzacyjnego, 
lotniczego i budowlanego, ale również spożywczego czy modowego [2-4].  
W ostatnich latach druk 3D znajduje również rosnące zastosowanie w medycynie. Dla 
tych zastosowań wprowadzono pojęcie bioprintingu, które można zdefiniować jako 
automatyczne wytwarzanie elementów funkcjonalnych biologicznie o strukturze 
wytworzonej z żywych komórek, cząstek bioaktywnych, biomateriałów, agregatów 
komórkowych takich jak mikrotkanki lub hybrydowe struktury komórkowe [5].  

2. Druk przestrzenny a bioprinting 

3D bioprinting zasadniczo nie różni się od klasycznej technologii druku 
przestrzennego. W pierwszej kolejności należy wygenerować trójwymiarowy model. 
Następnie, zwłaszcza w przypadku bioinżynierii, szczególną uwagę należy zwrócić 
na dobór odpowiedniego materiału oraz metody wydruku. Ostatnim etapem przed 
przystąpieniem do druku jest zadanie odpowiednich parametrów wydruku, które 
zależą między innymi od wymaganej dokładności czy stosowanego materiału. 

2.1. Przygotowanie trójwymiarowego modelu 

Model może być zaprojektowany w programie CAD, otrzymany za pomocą 
skanowania 3D lub w przypadku aplikacji medycznych wygenerowany dzięki 
odpowiedniemu przetworzeniu danych otrzymanych na podstawie rezonansu 
magnetycznego, zdjęć tomograficznych lub rentgenowskich [6]. Następnie 
trójwymiarowy model należy zapisać w formacie STL, który jest uniwersalnym 
rozszerzeniem pilików wykorzystywanych w drukarkach 3D [3,5]. Zapis w formacie 
STL powoduje opisanie geometrii powierzchni modelu szeregiem małych trójkątów 
(Rysunek 1), których wierzchołki posiadają ściśle zdefiniowane położenie  
w przestrzeni trójwymiarowej względem układu współrzędnych. Drukarka 3D 
przekształca cyfrowo udostępnione współrzędne pochodzące z pliku STL na 
sekwencję dwuwymiarowych poziomych przekrojów – warstw (o zróżnicowanej 
grubości w zależności od metody wydruku) [4,7]. 
 

 

Rysunek 1. Graficzne przedstawienie danych zawartych w pliku STL, 
a) model CAD, b) zilustrowanie modelu zapisanego w formacie STL [4] 

Przykładowo w inżynierii tkankowej już na etapie projektowania szczególną uwagę 
należy zwrócić na kształt i konstrukcję planowanej struktury (rusztowania) ponieważ 
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znacząco wpływa to na jej trwałość oraz eksploatację. Konstrukcja powinna mieć 
właściwą budowę oraz być odpowiednio porowata, elastyczna lub sztywna, 
w zależności od przyszłego jej zastosowania. Rusztowanie powinno umożliwić 
wzrost oraz chronić matrycę zewnątrzkomórkową (ECM) przed zawaleniem oraz 
zagwarantować transport substancji odżywczych oraz tlenu wewnątrz rusztowania, 
a tym samym zapewnić - właściwą proliferację komórek, zrównoważoną apoptozę 
oraz zdolność przyłączania nowych komórek i ich migracji. Dla przykładu  
w strukturach o kształcie kopuły panuje lepszy rozkład naprężeń niż w strukturach 
sześciennych [8]. 

2.2. Dobór materiału 

Materiały wykorzystywane do druku przestrzennego muszą posiadać określone 
własności mechaniczne, chemiczne i fizyczne w zależności od przeznaczenia 
wytwarzanego z nich elementu oraz od dobranej metody druku 3D.  
Materiały stosowane w bioprintingu muszą spełniać więcej wymagań niż  
w przypadku konwencjonalnego druku 3D. Po pierwsze pod względem biologicznym 
materiał musi być biokompatybilny, jednocześnie pozwalać na adhezję i proliferację 
komórek. Z fizycznego punktu widzenia od materiału wymaga się odpowiednio małej 
lepkości, aby z łatwością mógł być precyzyjnie dozowany przez dyszę drukującą. 
Natomiast pod względem własności mechanicznych, materiał musi zapewnić 
odpowiednią wytrzymałość i sztywność wykonywanej konstrukcji, aby zachowała 
ona wymagany kształt po wydrukowaniu i w trakcie eksploatacji [8]. 
W bioinżynierii swoje zastosowanie znajduje szereg różnych materiałów, na Rysunku 
2 przedstawiono zestawienie najczęściej wykorzystywanych. 
 

 

Rysunek 2. Podstawowe materiały wykorzystywane do druku 3D w bioinżynierii [5] 

Bioprinting jest możliwy zarówno poprzez warstwowe rozmieszanie biomateriału, jak 
również i żywych komórek. Precyzyjne dozowanie materiału oraz dokładne 
zaprojektowanie przestrzennej konstrukcji pozwala na wytworzenie przy pomocy 
druku przestrzennego trójwymiarowych struktur tkanki chrzęstnej, kostnej, mięśnia 
sercowego, skóry i ścięgien. Niezbędne w tym przypadku jest dobranie komórek 
właściwych dla danej tkanki, po czym bioaktywny materiał jest przygotowywany 
poprzez połączenie odpowiedniego nośnika z żywymi komórkami (zwykle od 10 000 
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– 30 000 komórek na 10 – 20 μl dozowanego materiału). Następnie komórki są 
drukowane w celu ich późniejszej hodowli [8]. 
Biomateriały nie zawierające żywych komórek są przede wszystkim wykorzystywane 
do budowy rusztowań, które mają wspomagać wzrost komórek i naśladować strukturę 
oraz własności mechaniczne macierzystej tkanki. Dlatego różne tkanki wymagają 
zastosowania odpowiedniego rodzaju podłoża w celu zapewnienia prawidłowego 
wzrostu [5,8]. Poza wytworzeniem rusztowania materiały te pomagają również  
w hodowli komórek. Przykładowo fibryna jest białkiem wytwarzanym w ciele 
człowieka po urazie. Rusztowania wykonane z fibryny mogą pomóc w odbudowie 
ubytków kości, neuronów czy zastawki serca. Z kolei najpopularniejszymi 
syntetycznymi polimerowymi biomateriałami są PLA (polilaktyd), PGA 
(poliglikolid) i PCL (polikaprolakton). Odznaczają się one doskonałą 
biokompatybilnością, biodegradowalnością i wytrzymałością mechaniczną. 
Wykorzystywane są między innym do odbudowy tkanki chrzęstnej. Również te 
syntetyczne polimery przyśpieszają proces naprawy kości bez wywoływania oznak 
stanu zapalnego [8]. 
Z kolei metale i materiały bioceramiczne są przede wszystkim wykorzystywane do 
tworzenia implantów i rekonstrukcji kości [5]. 

2.3. Wybór metody druku przestrzennego 

Głównym aspektem na który należy zwrócić uwagę przy wyborze metody druku 3D 
jest wcześniej dobrany rodzaj materiału oraz wymagana dokładność wydruku. 
Jednymi z najpowszechniej stosowanych technik druku przestrzennego są metody 
FDM, SLS oraz IJP [3,5]. 

2.3.1. FDM (Fused Deposition Modeling – nakładanie stopionego materiału) 

 

 

Rysunek 3. Schemat metody FDM [9] 
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FDM jest obecnie jedną z najbardziej powszechnie stosowanych technologii 
szybkiego prototypowania [4]. W tej metodzie materiał (filament) jest roztapiany 
i wyciskany przez dyszę, następnie nakładany warstwa po warstwie na podgrzewany 
stół roboczy, aż do wydrukowania całego elementu (Rysunek 3). Materiałami 
najczęściej wykorzystywanymi w tej technologii są tworzywa sztuczne, takie jak ABS 
(kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) czy PLA (polilaktyd) [9-10]. Można 
również stosować polimery wzmacniane włóknem szklanym, metale, materiały 
ceramiczne i biomateriały. W przypadku materiałów ceramicznych i metali 
odpowiednie spoiwo miesza się z ich proszkami, co umożliwia użycie tych tworzyw 
w postaci filamentu [4]. 

2.3.2. SLS (Selective Laser Sintering – selektywne spiekanie laserowe) 

Metoda polega na selektywnym spajaniu, warstwa po warstwie, materiału w postaci 
proszku, poprzez oddziaływanie na jego pojedyncze ziarna wiązki lasera (np. CO2) 
o dużej mocy, zwiększającego temperaturę lokalną do temperatury topnienia proszku. 
Spajane punkty mają ściśle zdefiniowane współrzędne, a łącząc się ze sobą tworzą 
warstwę litego materiału. Przy budowie kolejnych warstw elementu energia 
promienia laserowego doprowadza do połączenia się zarówno ziaren danej warstwy 
ze sobą jak i z warstwą poprzednią, która teraz spełnia rolę podłoża. Po zakończeniu 
budowy pojedynczej warstwy, złoże z materiałem obniża się o grubość warstwy  
i nanoszona jest nowa warstwa materiału, która następnie jest spajana. Proszek, który 
nie jest spiekany przez laser, służy jako materiał podporowy i jest usuwany po 
wytworzeniu elementu (Rysunek 4). Do druku tą metodą stosowane są sproszkowane 
polimery takie jak PC (poliwęglan), PCV (polichlorek winylu), ABS (kopolimer 
akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), nylon, żywica, poliester, proszki metali  
i ceramiki [4,11-12]. Technologia ta pozwala na otrzymywanie elementów o większej 
dokładności i niezawodności niż FDM, z powodu lepszego odtworzenia 
poszczególnych warstw oraz dzięki ich mniejszej grubości [3]. Osiągana dokładność 
wydruku w metodzie SLS zależy od wielu parametrów, w tym od mocy  
i ogniskowania lasera, a także od wielkości cząstek sproszkowanego materiału 
Modele drukowane tą metodą mogą ulegać kurczeniu lub deformacji w związku  
z termicznym oddziaływaniem lasera i późniejszym chłodzeniem [4]. 
 

 

Rysunek 4. Schemat metody SLS [12] 
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2.3.3. IJP (Ink Jet Printing) 

Metoda ta polega na nanoszeniu w trakcie wydruku zarówno materiału roboczego 
(tworzywo termoplastyczne) jak i podporowego (np. wosk), który zapewnia 
stabilność elementu. Oba materiały są utrzymywane w stanie ciekłym wewnątrz 
podgrzewanych zbiorników. Materiały są dozowane w postaci niewielkich kropel 
poprzez głowice drukujące. Po naniesieniu na warstwę są gwałtownie schładzane 
i twardnieją. Po wydrukowaniu kompletnej warstwy przesuwa się nad nią głowica 
wyrównująca, która ma za zadanie utrzymanie założonej grubość warstwy, po czym 
podnośnik obniża platformę o grubość warstwy, aż do wykonania całego elementu 
(Rysunek 5). Po wykonaniu wszystkich warstw element należy oczyścić z materiału 
podporowego [13]. 

 

Rysunek 5. Schemat metody IJP [13] 

3. Zastosowanie 3D bioprintingu 

Technologia bioprintingu znajduje szerokie zastosowanie m.in. w inżynierii 
tkankowej, medycynie regeneracyjnej, transplantacji oraz w prowadzeniu badań nad 
lekami [6]. Drukarki 3D mogą również wytwarzać złożone modele na podstawie 
odpowiednio przetworzonych cyfrowych danych medycznych otrzymanych  
w oparciu o obrazy diagnostyczne [4]. Stanowi to ogromny potencjał w zakresie 
wytwarzania specjalistycznych rozwiązań medycznych np. takich jak tworzenie 
implantów „na miarę” [2,5]. Jak również dopasowanych do potrzeb pacjenta 
porowatych rusztowań wykonanych z biomateriałów, które swoją budową 
przypominają np. naturalną strukturę kości. Takie konstrukcje są przeznaczone 
między innymi do wzrostu i regeneracji tkanek (w szczególności kostnych  
i chrzęstnych) [2,5]. Rusztowanie (Rysunek 6) jest trójwymiarowym porowatym 
podłożem, na którym komórki są hodowane w celu wytworzenia żywych tkanek.  
W trakcie eksperymentów in vitro komórki są umieszczane na rusztowaniu, 
wykonanym z biomateriałów, które sprzyjają tworzeniu się nowych tkanek. Następnie 
cała konstrukcja jest umieszczana w reaktorze biochemicznym, aby zapewnić 
warunki odpowiednie dla wzrostu tkanek przed wszczepieniem ich do żywego 
ustroju. Po wytworzeniu matrycy zewnątrzkomórkowej, konstrukt biomateriałowy 
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jest umieszczany w organizmie, gdzie następuje dalszy wzrost i integracja 
z otaczającymi tkankami [8]. Komórki mogą przenikać przez rusztowanie, 
ostatecznie tworząc kompozytowe i trwałe tkanki biologiczne. Rusztowania mogą być 
wykorzystywane również jako implanty do wypełniania ubytków kości. Również 
tworzenie protez z tkanek miękkich często wymaga zastosowania rusztowań [3]. 
Ponieważ komórki wytwarzają substancję międzykomórkową, rusztowania  
z biomateriałów muszą być całkowicie degradowane w celu utworzenia tkanki, która 
po implantacji może w pełni zintegrować się z otoczeniem. Czas degradacji musi być 
dostosowany do czasu tworzenia się nowej tkanki, tak aby rusztowanie mogło 
przenosić obciążenia mechaniczne do czasu przejęcia tej funkcji przez nową tkankę 
[8]. Dzięki bardzo dokładnemu odwzorowywaniu i precyzyjnemu wytworzeniu 
wymaganej struktury, bioprinting w przeciwieństwie do tradycyjnych metod, jest 
bardziej efektywną metodą wytwarzania rusztowań [6].Głównymi problemem takich 
konstrukcji jest jednak ich optymalna dokładność oraz migracja i zróżnicowany 
proces wzrostu komórek [3]. 

a)  b)  

Rysunek 6. Trójwymiarowy model rusztowania 
a) projekt CAD b) wydrukowany element 

Aparaty słuchowe mogą stanowić przykład zastosowania drukarek 3D do 
wytworzenia indywidualnie dopasowanych anatomicznie urządzeń (Rysunek 7). 
Kanał słuchowy każdego człowieka jest niepowtarzalny pod względem wielkości  
i kształtu, zatem aparat słuchowy musi być idealnie dopasowany, aby mógł 
optymalnie pracować. Wykorzystanie oprogramowania CAD, pozwala na otrzymanie 
konturów ucha zaledwie w kilkanaście minut, a w ciągu kilku godzin obudowa 
aparatu słuchowego może już być wydrukowana. Na podobnej zasadzie druk 3D 
wykorzystywany jest np. do wykonywania implantów dentystycznych czy elementów 
protez ortopedycznych [2]. 

  

Rysunek 7. Obudowa aparatu słuchowego [14] 

Drukowanie 3D umożliwiło również krok naprzód w spersonalizowanej opiece nad 
pacjentem ponieważ pozwala na opracowanie planów leczenia dzięki możliwości 
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wydruku elementów, które dokładnie odwzorowują anatomię chorego. Lekarz 
posiadając rzeczywisty model anatomiczny, możne się lepiej przygotować do operacji 
na przykład symulując jej przebieg. Taka forma zastosowania druku 3D jest ciągle  
w fazie rozwoju. Niemniej jednak wspomniane podejście zostało już wykorzystane 
do zrozumienia rzeczywistej anatomii pacjenta przed rozpoczęciem właściwej 
procedury medycznej, np. w przedoperacyjnej symulacji usuwania guza czaszki 
(Rysunek 8) [4]. 
 

  

Rysunek 8. Trójwymiarowy model czaszki, guza oraz sieci naczyniowej 
a) projekt CAD, b) wydrukowane elementy [15] 

Bioprinting już dokonał wielkiego przełomu w zastosowaniach farmaceutycznych 
prężnie rozwijając rynek wytwarzania tkanek do badania leków [12]. Ponadto istnieje 
już możliwość wydrukowania rusztowania wykonanego z nanohydroksyapatytu  
poli-DL-laktydowego, które nasycone antybiotykami może działać jako system 
dostarczania leków (DDS) w gruźlicy kręgosłupa. W przyszłości być może pojawi się 
możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania w chemioterapii, ponieważ system 
DDS mogłyby zapewnić precyzyjne i miejscowe dostarczenie leku jednocześnie 
wykluczając występowanie efektów niepożądanych [3]. 

3.1. Ograniczenia bioprintingu 

Bioprinting, w przeciwieństwie do konwencjonalnego druku przestrzennego, jest 
nieco bardziej złożony głównie pod względem doboru parametrów wydruku oraz 
odpowiednich biomateriałów, które mają zachowywać właściwą trwałość  
i funkcjonalność przy dobrych własnościach mechanicznych. Stąd ciągle istnieje 
potrzeba badania i rozwijania nowych biokompatybilnych materiałów [2,8]. 
Podobnie jak to jest w przypadku przeszczepu organu czy tkanek, zawsze istnieje 
ryzyko odrzucenia wydrukowanej konstrukcji przez system odpornościowy. Co 
ciągle bardzo ogranicza kliniczne zastosowanie bioprintingu na większą skalę [5]. 
Z inżynieryjnego punktu widzenia konstrukcja drukarek wykorzystywanych  
w bioprintingu również wymaga ulepszenia. Poprawa szybkości wydruku, zmiana 
konstrukcji dysz drukujących, podajników i zbiorników materiału oraz polepszenie 
rozdzielczości i dokładności wydruku z pewnością pozytywnie wpłynie na jakoś 
wytwarzanych elementów, a co za tym idzie ich szersze wykorzystanie  
w bioinżynierii [2]. 

3.2. Perspektywy rozwoju bioprintingu 

Obecnie prowadzone badania w dziedzinie inżynierii tkankowej i medycyny 
regeneracyjnej koncentrują się na doskonaleniu i tworzeniu specjalnych drukarek 3D 

a) b) 
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oraz materiałów umożliwiających tworzenie trójwymiarowych konstrukcji z żyjących 
komórek, czynników wzrostu i innych biomateriałów Konstrukcje te docelowo mają 
zastąpić zniszczone lub chore tkanki, ale mogą również być wykorzystywane w celu 
zbadania interakcji między różnymi typami komórek lub do szerszego badania 
działania leków [5].  
Trójwymiarowa technologia bioprintingu pewnego dnia ma szansę na rozwiązanie 
kryzysu w dziedzinie transplantacji narządów, a tym samym zrewolucjonizuje 
medyczny sektor bioinżynierii umożliwiając ograniczenie prób klinicznych [8]. 
Ponieważ ostatecznym celem jest drukowanie narządów i tkanek, które są 
indywidualne dopasowane do potrzeb pacjenta i mogą być bezpośrednio wszczepione 
[3]. Jednakże stworzenie takiej trwałej struktury o odpowiedniej budowie 
komórkowej jest dużym wyzwaniem. W tym celu obecna wiedza medyczna związana 
z przeszczepami narządów musi zostać połączona z wiedzą inżynierską, aby 
umożliwić udaną próbę budowy całego ludzkiego organu [8].Bioprinting w pełni 
funkcjonalnych narządów pozostaje jednak w chwili obecnej nieosiągalny. Staje 
przed nim jeszcze kilka wyzwań, takich jak ograniczona integralność strukturalna  
i mechaniczna oraz długoterminowa funkcjonalność takiego narządu [6].  

4. Podsumowanie 

Bioprinting jest dziedziną, która obecnie rewolucjonizuje zarówno świat medyczny 
jak i farmaceutyczny. Ponieważ zapewnia bardzo dobrą precyzję na przykład 
w przestrzennym rozmieszczaniu komórek, białek, składników leków, czynników 
wzrostu czy biologicznie aktywnych cząstek w celu coraz łatwiejszego tworzenia 
i wzrostu tkanek. Z powodzeniem jest również wykorzystywana do tworzenia tkanek, 
które nie są unerwione (tkanka chrzęstna). 
Technologia ta wydaje się być bardzo obiecująca dla zaawansowanego wytwarzania 
fizjologicznie dostosowanych konstrukcji tkankowych, modeli tkanek i narządów dla 
medycyny i przemysłu farmaceutycznego. Bioprinting w dziedzinach inżynierii 
tkankowej i medycyny regeneracyjnej jest już stosowany od ponad dziesięciu lat,  
a konstrukcje komórkowe i rusztowania zostały już opracowane dla takich typów 
tkanek jak tkanka łączna, nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa. W ostatnim czasie 
znaczący nacisk w rozwoju bioprintingu został położony na wytwarzanie tkanek 
funkcjonalnych, czyli takich, które można by wykorzystać do przeszczepu. Efektem 
ciągłego postępu w dziedzinie biomateriałów, technologii komórkowych  
i przeszczepów będzie w rezultacie przeniesie bioprintingu z fazy testów na „stół 
operacyjny” [6].  
Dzięki zdolności do naśladowania struktury komórkowej oraz budowy tkanek 
i organów technologia druku przestrzennego ma ogromny potencjał rozwoju przede 
wszystkim w medycynie regeneracyjnej. Niemniej jednak na każdym etapie 
wytwarzania takiej biologicznej struktury mogą pojawić się pewne ograniczenia, 
począwszy od doboru odpowiedniego materiału kończąc na technice wydruku [5]. 
Technologia bioprintingu jest jednak -wciąż w początkowej fazie rozwoju. Staje przed 
nią wiele wyzwań i problemów, które muszą być rozwiązane aby w pełni wykorzystać 
jej szerokie możliwości. 
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1. Wstęp 

Elektroprzędzenie jest jedną z najczęściej stosowanych metod wytwarzania 
nanowłóknistych materiałów. Rozróżnia się dwa rodzaje elektroprzędzenia: 
elektroprzędzenie ze stopu, w którym nanowłókna otrzymywane są ze stopionych 
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polimerów oraz elektroprzędzenie z roztworu, gdzie do produkcji wykorzystuje się 
roztwory polimerów [1]. 

Typowe urządzenie do elektroprzędzenia składa się ze strzykawki wypełnionej 
roztworem polimeru z dołączoną metalową dyszą, mechanizmu napędzającego ruch 
strzykawki (np. silnik krokowy), uziemionego kolektora oraz źródła wysokiego 
napięcia w zakresie 1-30 kV podłączonego do dyszy [2]. W procesie tym siły pola 
elektrycznego powodują wyciągnięcie strugi ciekłego polimeru między dyszą 
a kolektorem oraz odparowanie rozpuszczalnika, wówczas na kolektorze odbierane 
są zestalone nanowłókna w postaci włókniny [3].  

Materiały  w postaci włóknin znajdują zastosowanie między innymi jako filtry 
biologiczne, elementy elektroniki, systemy kontrolowanego dawkowania leków, 
rusztowania w inżynierii tkankowej oraz aktywne opatrunki. Uzyskanie nanowłókien 
o różnej morfologii umożliwia szerokie zastosowanie ich w różnych dziedzinach i jest 
możliwe poprzez odpowiednie dostosowanie parametrów procesu elektroprzędzenia 
[4]. Standardy światowe pokazują, że proces wytwarzania nanowłókien jest w pełni 
zautomatyzowany co umożliwia pełną kontrolę parametrów procesu oraz pozwala na 
wytwarzanie coraz to bardziej złożonych materiałów do specjalistycznych 
zastosowań. 

Modernizacja stanowiska do elektroprzędzenia znajdującego się w laboratorium 
Katedry Podstaw Budowy Maszyn, Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki  
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pozwoli na wytwarzanie 
nanowłóknistych materiałów zgodnie z najnowszymi światowymi standardami. 

1.1. Elektrowrzeciona - maszyny stosowane do procesu elektroprzędzenia   

Podstawowa metoda elektroprzędzenia nanowłókien polega na centralnym 
dozowaniu mieszaniny polimeru i rozpuszczalnika na uziemioną płytę. W procesie 
elektroprzędzenia siły pola elektrycznego, po przezwyciężeniu napięcia 
powierzchniowego, powodują w przestrzeni między elektrodami (igłą i kolektorem), 
wyciągnięcie strugi ciekłego polimeru. W międzyczasie rozpuszczalnik ulega 
odparowaniu a na kolektorze odbierane są zestalone nanowłókna [5]. 
Elektroprzędzenie w układzie poziomym i pionowym przedstawiono  
na rysunku 1 oraz 2. Jednym z poważniejszych problemów związanych  
z elektroprzędzeniem nanowłókien jest, często spotykana w przypadku 
nanomateriałów, wydajność procesu. Ponadto centralny układ dozowania polimeru 
uniemożliwia równomierny rozkład nanowłókien na powierzchni kolektora.  
W rezultacie często otrzymywane są włókniny o nierównomiernym rozkładzie 
grubości (tj. większej grubości w miejscu znajdującym się bezpośrednio pod 
dozownikiem).  

Wszystkie przeprowadzane modyfikacje dotyczące zmiany systemów 
dozujących oraz systemów odbierających włókna w trakcie procesu mają na celu 
opracowanie metody elektroprzędzenia, która umożliwi produkcję nanowłókien 
o takich samych parametrach na dużą skalę. Na całym świecie przeprowadza się 
badania w celu znalezienia optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych dla urządzenia 
do elektroprzędzenia.   
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Rysunek 1. Schemat procesu elektroprzędzenia w układzie pionowym  
[źródło własne] 

 

Rysunek 2. Schemat procesu elektroprzędzenia w układzie poziomym  
[źródło własne] 
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Najczęściej stosowanym układem odbierającym jest kolektor w kształcie 
obrotowego bębna [6]. W zależności od jego prędkości obrotowej można otrzymywać 
nanowłókna o różnym ułożeniu. Jeżeli kolektor obraca się z wysoką prędkością rzędu 
kilku tysięcy obrotów na minutę możliwe jest do uzyskania liniowe ułożenie włókien. 
Dodatkowo takie rozwiązanie zapewnia otrzymywanie włókien o jednorodnej 
średnicy. Proces elektroprzędzenia z zastosowaniem wału obrotowego przedstawia 
rysunek 3. 

 

 

Rysunek 3. Elektroprzędzenie nanowłókien na wale obrotowym [źródło własne] 

1.2. Sterowniki PAC Systems RX3i 

Podstawowym elementem sterownika swobodnie programowanego jest jednostka 
centralna zawierająca mikroprocesor oraz pamięć. Mikroprocesor, na podstawie 
odczytu stanu  wejść, wykonuje program sterujący zapisany w pamięci a następnie  
wystawia wartości na wyjścia. Sterowniki sterują pracą urządzeń  za pomocą 
modułów wejść/wyjść, dowolnie zestawianych w zależności od potrzeb. Moduły te 
mogą posiadać wejścia/wyjścia dyskretne bądź analogowe lub mogą być 
w konfiguracji mieszanej. Sterownik wyposażony jest również w moduł zasilacza 
oraz kasetę montażową pozwalającą na połączenie wszystkich elementów. 
Programowanie odbywa się przez programator lub poprzez komputer PC. 
Oprogramowanie narzędziowe  umożliwia tworzenie programów, projektowanie 
wizualizacji, podgląd stanu pamięci oraz pełną diagnostykę PLC.  Sterowniki mogą 
być również wyposażone w specjalne moduły odpowiedzialne np. za komunikację 
z innymi urządzeniami, szybkie liczniki impulsów zbierające informację z enkoderów 
liniowych lub kątowych, koprocesory dla systemu wizualizacji, itp. [7, 9-12]. 
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Zastosowany w realizacji pracy PACSystems RX3i to kontroler, którego główną 
cechą jest uniwersalność, a więc możliwość realizacji układów sterowania każdego 
typu układów od prostego sterowania maszynami z przewagą sygnałów dyskretnych, 
poprzez prowadzenie całego procesu produkcyjnego, czyli sterowanie procesami 
ciągłymi [17]. 

1.3. Serwonapędy PACMotion 

Seria serwonapędów PACMotion produkcji GE Intelligent Platforms 
stanowi rozwiązanie integrujące sterownik PLC (RX3i), kontroler ruchu (PMM335) 
i silnik napędu osi wraz z dopasowanym wzmacniaczem. Takie rozwiązanie stwarza 
możliwość realizacji dwóch rodzajów sterowania: programu PLC i pozycjonowania 
osi, oczywiście system można dodatkowo wzbogacić o aplikację wizualizacyjną [17]. 
 
Komunikacja pomiędzy kontrolerem ruchu i wzmacniaczem odbywa się za pomocą 
łącza światłowodowego. Pojedyncza jednostka centralna systemu RX3i jest w stanie 
obsługiwać 10 modułów PMM335  a te z kolei potrafią sterować 4 osiami, co  
w rezultacie daje możliwość budowy systemu sterowania 40 osiami jednocześnie. 
Sterowanie ruchem odbywa się z poziomu programu PLC, dzięki odpowiednim 
funkcjom i blokom funkcyjnym, reprezentującym bezpośrednie komendy ruchowe 
(typu: ruch z określoną prędkością i kierunkiem, przemieszczenie do zadanego 
położenia, zatrzymanie osi, bazowanie itp.). Warto tutaj podkreślić, że wszystkie 
instrukcje programowe są zgodne ze standardem Open Standard Programming [13]. 
 

 

Rysunek 4. Funkcjonalność systemu PACMotion [źródło własne] 
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Oś serwonapędu w systemie PACMotion może realizować 3 podstawowe rodzaje 
ruchu: 
 
Ruch dyskretny (discrete motion) charakteryzuje się przemieszczaniem osi do 
jednoznacznie zdefiniowanego położenia końcowego, określonego przez instrukcję 
inicjującą ruch tego typu. Osiągnięcie pozycji zadanej nadzorowane jest przez blok 
funkcyjny realizujący ruch dyskretny i kończy się zatrzymaniem osi.  
 Ruch ciągły (continuous motion), w którym oś przemieszcza się w zadanym 
kierunku z zadaną prędkością. Ruch taki może zakończyć się wykonaniem instrukcji 
zatrzymania osi lub uruchomieniem innego rodzaju ruchu.  
Ruch zsynchronizowany (synchronized motion) polega na sprzężeniu pary osi,  
z których jedna (master) pełni rolę źródła pozycji zadanej dla drugiej osi (slave). 
Sprzężenie może być oparte na śledzeniu przez oś slave położenia lub prędkości osi 
master (ruch nadążny) lub na odwzorowywaniu położenia osi master na oś slave 
poprzez zdefiniowaną w tym celu funkcję, zwaną krzywką elektroniczną (profilem 
CAM) [13]. 

2. Modyfikacja układu sterowania 

Modyfikacja stanowiska do elektroprzędzenia obejmowała wykonanie nowego 
układu napędowego oraz układu sterującego ruchem kolektora w postaci obrotowego 
wałka jak również dozownika. W obu przypadkach jako napęd zastosowano 
serwonapęd serii PACMotion z  silnikami  β 8/3000is. 

Nowy napęd kolektora pozwolił na zwiększenie jego prędkości obrotowej  
z 415 obr/min na 4000 obr/min. Wykonanie zespołu ruchowego dla dozownika 
pozwoliło na zlikwidowanie problemu nierównomiernego rozkładu nanowłókien na 
powierzchni kolektora. Zadaniem serwonapędu było utrzymywanie stałej prędkości 
ruchu zespołu dozownika podczas procesu elektroprzędzenia, dzięki wykorzystaniu 
elektronicznej krzywki. Schemat blokowy układu sterowania przedstawia rysunek 5. 

 

 

Rysunek 5. Schemat blokowy układu sterowania [źródło własne] 
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Napęd układu dozownika przekazywany jest za pomocą przekładni pasowej oraz 
zamieniany na ruch liniowy za pomocą prowadnicy liniowej z zastosowaniem śruby 
trapezowej. Model konstrukcji przestawiono na rysunku 6. 

 

Rysunek 6. Układ napędowy dozownika [źródło własne] 

2.1. Algorytm sterujący 

Program sterujący stanowiskiem do elektroprzędzenia nanowłókien kompozytowych 
dla celów medycznych, znajdujący się w sterowniku RX3i został napisany w języku 
LD, w oprogramowaniu narzędziowym Proficy Machine Edition 8.60.  
Ogólne działanie programu polega na wykonywaniu algorytmu ruchu dwoma 
serwonapędami z zadanymi parametrami ruchu, oraz monitorowanie parametrów 
i poprawności działania stanowiska. Dla większej przejrzystości program został 
podzielony na podprogramy odpowiedzialne za wykonywanie pojedynczych funkcji 
sterujących. 
  Podczas wykonywania programu, na bieżąco odczytywane są  aktualne 
położenia oraz prędkości napędów.  
 
Program główny - MAIN: 
W programie głównym MAIN za pomocą bloków funkcyjnych CALL następuje 
wywołanie ośmiu podprogramów: 
− Kasuj_bledy,  
− Zasilanie, 
− Pozycja_Startowa,  
− Stop,  
− Ruchy_Reczne,  
− Pozycja_Osi,  
− Automat,  
− Profile_CAM. 
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Rysunek 7. Program główny Main  [źródło własne] 

2.2. Trajektoria zaprojektowanej krzywki elektronicznej 

Problem zapewnienia stałej prędkości ruchu układu dozującego podczas procesu 
elektroprzędzenia został rozwiązany za pomocą zastosowania krzywki elektronicznej. 
Trajektorię ruchu przedstawiono na rysunku 8. 

 

 

Rysunek 8. Trajektoria ruchu zaprojektowanej krzywki elektronicznej [źródło 
własne] 
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Zaprojektowany profil jest symetryczny względem punktu środkowego, czyli 1800 dla 
osi master. Krzywka jest typu Non-Cyclic Cam z zastosowaną interpolacją 
wielomianową stopnia trzeciego. Przebiegi wyliczonych wartości prędkości, 
przyspieszenia oraz szarpnięcia przedstawiono na rysunku 9. 

 

 

Rysunek 9. Wyliczone przebiegi prędkości, przyspieszenia oraz szarpnięcia  
[źródło własne] 

2.3. Aplikacja wizualizacyjna 

W celu obsługi, ustawiania parametrów, oraz wizualizacji pracy stanowiska do 
elektroprzędzenia została wykonana aplikacja wizualizacyjna w środowisku Proficy 
Machine Edition 8.60. Zapewnia pełną kontrolę nad wykonanym układem sterowania. 
Aplikacja składa się z trzech ekranów: 
− Ekranu głównego (startowego), 
− Ekranu trybu automatycznej pracy, 
− Ekranu trybu pracy ręcznej.    
Wygląd okien aplikacji przedstawia rysunek 10.  

 
Rysunek 10. Aplikacja wizualizacyjna [źródło własne] 
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3. Podsumowanie 

W ramach niniejszej pracy przedstawiono wyniki modyfikacji układu sterowania 
maszyny do elektroprzędzenia nanowłókien, prezentując tym samym zastosowanie 
serwonapędów w tej dziedzinie techniki. Wykonana modernizacja stanowiska 
stanowi etap początkowy projektu. Przeprowadzone testy wykazały słuszność 
zastosowanego rozwiązania. Odpowiedni układ elektronicznej krzywki oraz nowy 
kolektor spełnia założenia zawarte na początku pracy w szczególności dotyczące 
równomiernego rozłożenia materiału. Przeprowadzenie modyfikacji miało na celu 
zlikwidowanie niehomogenicznego rozkładu otrzymywanych nanowłókien na 
powietrzni kolektora oraz umożliwienie pozyskiwania liniowo zorientowanych 
włókien. 
Zastosowane serwonapędy PACMotion umożliwiły precyzyjne pozycjonowanie osi 
według zadanych parametrów ruchu takich jak prędkość, przyspieszenie oraz 
szarpnięcie. Dzięki integracji z systemem sterowania PAC, możliwe było tworzenie 
programów logicznych typowych dla sterowników PLC, realizujących dowolne 
algorytmy wykonywanych ruchów. 
Pierwsza część projektu dotyczyła wykonania układu sterującego ruchem dozownika. 
Wprowadzenie w ruch dozownika według ściśle określonej trajektorii  pozwoliło na 
otrzymanie nanowłókniny zbudowanej z homogenicznie rozłożonych włókien na 
całej długości kolektora, równomiernie pokrywających całą jego powierzchnię. 
Druga część projektu dotyczyła zwiększenia prędkości obrotowej kolektora. 
Zastosowanie serwonapędu jako elementu napędowego kolektora umożliwia 
wytwarzanie nanowłókien przy prędkości obrotowej do 4000 obr/min. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu możliwe będzie otrzymywanie ułożonych liniowo włókien mogących 
w przyszłości znaleźć zastosowanie jako implanty więzadeł i ścięgien.  
Wykonany układ jest obecnie w fazie testowej, pojawiło się  kilka problemów 
związanych z niezawodnością dozowania zawiesiny oraz jej bezobsługowością, które 
wymagają innych rozwiązań. Po pierwsze, konieczne jest zaprojektowanie bogatszej 
wizualizacji w oprogramowaniu klasy SCADA. Po drugie, wykonanie systemu 
kontroli produkcji, pozwalającego na ciągłe monitorowanie parametrów procesu 
elektroprzędzenia wraz z archiwizacją danych procesowych, oraz modernizacja dyszy 
w celu usprawnienia nanoszenia nanowłókien na kolektor. 
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PROJEKT ORAZ WYKONANIE SYSTEMU STEROWANIA 

INTELIGENTNYM BUDYNKIEM 

Streszczenie: W ramach niniejszej pracy zaprezentowano projekt oraz wykonanie autorskiego 
systemu sterowania inteligentnym budynkiem. Wszystkie zaproponowane rozwiązania 
przetestowano. W systemie wykorzystano niskobudżetowe elementy wykonawcze. 
 
Słowa kluczowe: inteligentny dom, sterowanie Arduino, ATMega 

DESIGN AND PERFORMANCE OF INTELLIGENT BUILDING 

CONTROL SYSTEM 

Summary: Within the framework of this work, the design and performance of the control 
system for ‘so called’ intelligent building were presented. All the proposed solutions were 
tested for their usability. In the prepared system, mainly the low-cost elements were utilized. 
 
Keywords: intelligent building, Arduino-based control, microcontroller ATMega 

1.  Projekt i wykonanie przykładowego systemu sterowania 
inteligentnym domem 

Projekt prototypowego systemu sterowania w inteligentnym budynku zakładał 
zaprojektowanie jednostki centralnej nadzorującej prace pozostałych urządzeń oraz 
kilku przykładowych modułów wejść/wyjść. Ze względu na fakt dużej różnorodności 
modułów, wybrane zostały najbardziej podstawowe układy, z których można 
stworzyć niewielki w pełni działający system. Rys. 1. zawiera schemat blokowy wraz 
z kierunkami przepływu danych po magistrali RS-485, natomiast Tabela 1 zawiera 
ich dokładniejszy opis. Należy zaznaczyć, że każdy z modułów wyposażony został  
w niepołączony rezystor terminujący. Dzięki temu istnieje możliwość dowolnej 
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konfiguracji kolejności urządzeń magistrali. Ścieżka rezystora może zostać zamknięta 
za pomocą zworki. 
System nie jest wyposażony w zintegrowany układ podtrzymania zasilania podczas 
zaniku napięcia sieciowego. Z tego względu konieczne jest podłączenie dodatkowej 
jednostki UPS. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest to, że urządzenia UPS 
posiadają wbudowane filtry na wejściu, dzięki czemu znacznie poprawiają jakość 
napięcia wyjściowego. 
 

 

Rysunek 1. Schemat blokowy urządzenia 

Wybrane moduły:  
• jednostka centralna „MASTER_RS485” (urządzenie sterujące), 
• moduł detekcji ruchu „MOVE_RS485” (urządzenie wejściowe), 
• moduł obszarowego pomiaru temperatury „TEMP_RS485” (urządzenie 

wejściowe), 
• moduł sterowania ogrzewaniem „HEAT_RS485” (urządzenie wyjściowe), 
• moduł sterowania oświetleniem „LIGHT_RS485” (urządzenie 

wejściowo/wyjściowe), 
• panel operatora „DISPLAY_RS485” (urządzenie wejściowo/wyjściowe). 

 
Projekt powstawał etapami. W kolejnych krokach projektowano i wykonywano 
poszczególne elementy wykonawcze poczynając od jednostki centralnej, a kończąc 
na panelu operatora. Każdy moduł został najpierw zbudowany na płytce 
prototypowej, a następnie sprawdzony pod kątem poprawności działania. Następnie 
całość została zaprojektowana w programie EAGLE PCB DESIGN i wykonana 
fizycznie na płytkach drukowanych. 
W projekcie znalazło się kilka elementów wspólnych odnoszących się do więcej niż 
jednego urządzenia. Na rys. 2 przestawiony został cały system w wersji prototypowej 
oraz finalnej. 
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Rysunek 2. System w wersji prototypowej oraz finalnej 

2.1. Elementy układu 

Każdy z modułów posiada własną jednostkę sterującą pozostałymi elementami. 
Wszystkie zaprojektowane urządzenia, pomijając moduł wyświetlacza, wyposażone 
zostały w mikrokontroler ATmega firmy ATMEL.  
 
Mikrokontrolery ATMEL 
Tabela 1 zawiera informacje na temat podstawowych parametrów mikrokontrolerów 
ATMEL, które wykorzystano w projekcie. Mikrokontrolery te zostały wybrane do 
poszczególnych urządzeń ze względu na odpowiednią ilość pamięci flash, 
zapotrzebowanie na określoną ilość wyprowadzeń oraz ułatwiony proces 
programowania przy pomocy układów ARDUINO. W projekcie wykorzystano 
5 mikrokontrolerów (2x ATmega328, 2x ATmega84, 1xATmega85). 

Tabela 1. Parametry ATmega 328, ATtiny 84 oraz ATtiny 85 [11] 

Model ATmega 328 ATtiny 84 ATtiny 85 

Pamięć flash (kB) 32 8 8 

liczba wyprowadzeń 32 14 8 

Maksymalna częstotliwość 
operacyjna 

20 MHz 20 MHz 20 MHz 

Mikroprocesor (CPU) 8-bit AVR 8-bit AVR 8-bit AVR 

liczba wyprowadzeń wejść/wyjść 23 12 6 

Zewnętrzne przerwania 24 12 6 

Pamięć SRAM (kB) 2 0.5 0.5 

Pamięć EEPROM (B) 1024 512 512 

Zakres temperatur (°C) -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 

Napięcie pracy (V) 1.8 to 5.5 1.8 to 5.5 1.8 to 5.5 
 
Układ scalony MAX485 
Do zapewnienia komunikacji każdy z układów został wyposażony w nadawczo-
odbiorczy układ scalony MAX485. W połączeniu z odpowiednim sterowaniem ze 
strony mikrokontrolera uzyskujemy gotową podstawę do wymiany danych pomiędzy 
uprzedzeniami budując magistralę w standardzie RS-485. Sam układ definiuje 
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opisane w rozdziale 4 obciążenie jednostkowe wynoszące w tym przepadku 1UL. 
Daje to możliwość podłączenia do 32 urządzeń z takim modułem do pojedynczej 
magistrali.  

 

Rysunek 3. Magistrala w wersji prototypowej (Moduły MAX485) 

We wstępnym projekcie oraz w prototypowej wersji wykonanej na płytkach 
stykowych wykorzystano gotowy moduł układu RS-485. Pełną magistralę 
przedstawia Rys. 3. W końcowej wersji użyty został już sam układ scalony 
umieszczony bezpośrednio na wykonanych płytkach drukowanych. Pozostałe 
elementy układu zostały częściowo przeniesione lub odtworzone. Uniknięto w ten 
sposób konieczności montowania gotowego układu do płytki drukowanej. 
Zmniejszyło to też koszt projektu.  
 
Stabilizator napięcia LM1117 
Każdy układ wyposażono w stabilizator napięcia ze względu na niejednolite poziomy 
napięć zasilania w poszczególnych modułach. Układy te stabilizują nacięcie 
wyjściowe na poziomie 5V, jeśli tylko napięcie wejściowe znajduje się w 
odpowiednim zakresie. Poziom napięcia zasilania prototypu został ustalony jako 12V. 
Dzięki temu zabiegowi oraz stabilizacji napięcia bezpośrednio w modułach można 
było uniknąć problemów powodowanych przez wahania napięcia na linii 
transmisyjnej. Dodatkowo w nowych budynkach bardzo często instalowane są sieci 
stałonapięciowe na poziomach 12V lub 24V. Istnieje więc możliwość podłączenia 
systemu do już gotowego układu zasilania. 
 
Pozostałe elementy 
Każdy z układów zawiera szereg wspomagających elementów pasywnych takich jak 
rezystory czy kondensatory. Rezystory służą głównie do ograniczenia prądów 
przepływających przez układ podczas wymiany sygnałów napięciowych. Utrzymują 
też odpowiedni prąd zasilania dla elementów wyjściowych, jakimi są przekaźniki, 
tranzystory oraz diody LED. Kondensatory ceramiczne służą do stabilizacji napięcia 
bezpośrednio na wyprowadzeniach układów scalonych. Stabilizacja ta jest wymagana 
ze względu na impulsowy charakter działania tego typu układów (nieregularny pobór 
prądu). Brak stabilizacji może skutkować nieprzewidzianymi restartami i wadliwym 
działaniem układów scalonych. Kondensatory ceramiczne zostały też zastosowane do 
stabilizacji pracy rezonatora kwarcowego. Kondensatory elektrolityczne dodatkowo 
stabilizują napięcia wejściowe całych modułów działając w połączeniu ze 
stabilizatorami napięcia.  
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Układy zawierają też dodatkowe elementy aktywne, takie jak tranzystory, przekaźniki 
i diody LED. Tranzystory i przekaźniki wykorzystane zostały do przekazywania 
sygnałów z układów wyjściowych bezpośrednio na elementy sterowane. Diody LED 
pełnią rolę informacyjną odnośnie działania poszczególnych modułów. 

2.2. Jednostka centralna MASTER_RS485 

Jednostka centralna MASTER_RS485 odpowiada za sterowanie całością systemu. Jej 
budowa jest bardzo uproszczona i zawiera jedynie port magistrali oraz osobne wejście 
do programowanie mikrokontrolera. Posiada bardzo małe wymiary, co daje 
możliwość umieszczenia jej w praktycznie dowolnym miejscu. Nie jest to jednak 
panel operatorski. Do komunikacji z układem potrzebny jest moduł wyświetlacza 
opisany w kolejnych podrozdziałach. Ze względu na prostotę budowy jednostka 
centralna nie została wykonana na płytce prototypowej w pierwszej fazie 
projektowania. Zastąpiono ją płytką ARDUINO UNO [10]. Dzięki możliwości 
wyświetlania stanów konkretnych zmiennych w oknie programu ARDUINO IDE 
wychwytywanie błędów i testowanie pozostałych urządzeń było znacząco ułatwione. 
Jednostka centralna została wykonana w wersji finalnej prototypu. Zawiera ona dwie 
osobne magistrale danych (dla przyszłej rozbudowy lub modyfikacji systemu) oraz 
wyprowadzone piny służące do programowania mikrokontrolera (ISP). Jednostka 
centralna stanowi również element, przez który podawane jest napięcie zasilające 
całego układu. Pozostałe elementy w wersji projektowej nie posiadają wyprowadzeń 
zasilających. Projekt zakłada zasilanie modułów poprzez przewody prowadzone 
razem z przewodami sygnałowymi magistrali. 
 

 

Rysunek 4. Jednostka centralna wersja końcowej 

Moduł MASTER_RS485 zbudowany został na bazie mikrokontrolera ATmega328 
oraz modułu MAX485. Nie posiada żadnych dodatkowych elementów wymagających 
opisu, gdyż jego głównym zadaniem jest obsługa programowa systemu. Schemat 
połączeń przedstawiono na Rys. 5 
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Rysunek 5. Układ elementów modułu MASTER_RS485 

2.3. Moduł detekcji ruchu MOVE_RS485 

Moduł MOVE_RS485 jest odpowiedzialny za detekcję ruchu w pomieszczeniu. Ze 
względu na niewielkie wymiary może zostać umieszczony w dowolnym miejscu 
pomieszczenia, aby uzyskać największe pokrycie wolnej przestrzeni z zasięgiem 
widzenia. Wersja finalna przedstawiona na rys. 6. 
 

 

Rysunek 6. Moduł MOVE_RS485 w wersji finalnej 

Czujnik ruchu HC-SR501 
Zastosowano jeden z najbardziej popularnych czujników ruchu opartych  
o technologie podczerwieni. Jego zasięg i niewielkie rozmiary czynią z niego model 
odpowiedni pod względem zastosowania w budynkach mieszkalnych. Dodatkowo 
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szeroki zakres akceptowanego poziomu zasilania nie wymaga dodatkowych 
elementów transformacyjnych.  

2.4. Moduł obszarowego pomiaru temperatury TEMP_RS485 

Moduł TEMP_RS485 jest odpowiedzialny za pomiar temperatury otoczenia oraz 
detekcję osób przebywających w pomieszczeniu. Jest to mało popularne rozwiązanie, 
gdyż w większości systemów detekcja obecności bazuje na czujnikach ruchu. W tym 
wypadku mamy jednako możliwość wykrycia osób pozostających nieruchomo (praca 
przy komputerze, czytanie książki). Dzięki temu można całkowicie zautomatyzować 
np. sterowanie oświetleniem. Konieczna jest jednak odpowiednia kalibracja układu 
oraz jego odpowiednie położenie. Czujnik temperatury zastosowany w module 
TEMP_RS485 posiada specyficzny ostry kąt widzenia w płaszczyźnie pionowej. 
Ustawienie go na odpowiedniej wysokości daje możliwość uniknięcia detekcji  
np. zwierząt domowych.  
Moduł TEMP_RS485 zbudowany został na bazie mikrokontrolera ATmega 328 oraz 
modułu MAX485. Najważniejszym elementem układu jest obszarowy czujnik 
temperatury D6T-8L-06.  
D6T-8L-06 jest czujnikiem obszarowego pomiaru temperatury stworzony przez firmę 
OMRON. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie i jeden z pierwszych czujników 
zdolnych do obszarowego pomiaru temperatury. W chwili obecnej producent 
produkuje czujniki w trzech wersjach różniących się wielkością, kształtem oraz 
ilością obszarów pomiarowych:  

• 4x4 pola pomiarowe (D6T-44l), 
• 1x8 pól pomiarowych (D6T-8l), 
• pojedyncze pole pomiarowe (D6T-1A). 

 

Rysunek 7. Moduł MOVE_RS485 w wersji finalnej 

Do projektu wykorzystano model D6T-8L posiadający szeroki kąt widzenia 
w poziomie (62.8°), natomiast bardzo mocno ograniczony kąt widzenia w pionie 6°. 
Dzięki temu, po odpowiednim ułożeniu, mierzona jest temperatura pola o podłużnym 
kształcie na wyznaczonej wysokości. Zgodnie z dokumentacją obszar pomiarowy 
podzielony jest na 8 niezależnych części. Daje to możliwość monitorowania 
temperatury na różnych odcinkach badanego obszaru. 
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Rysunek 8 Obszar detekcji czujników i maksymalne kąty pomiarowe [9] 

Do uzyskania dokładnego pomiaru konieczne jest stosunkowo dokładne 
umiejscowienie obiektu, którego temperaturę mierzymy. Komórki pomiarowe mają 
największą czułość w części centralnej. Zewnętrzne krawędzie komórki są o wiele 
mniej czułe. Zostało to jednak częściowo rozwiązane poprzez nałożenie na siebie 
sąsiadujących komórek (Rys. 9). Należy pamiętać, że pomiar wykonywany jest na 
całym obszarze komórki pomiarowej. Z tego względu pomiar temperatury obiektów 
zajmujących niewielką jej część (małe detale lub obiekty w większej odległości) może 
być obarczony błędami.  

 

Rysunek 9. Rozmieszczenie komórek pomiarowych oraz czułość obszaru (FOV – 
field of view) [9] 

2.5. Moduł sterowania ogrzewaniem HEAT_RS485 

HEAT_RS485 jest dwukanałowym modułem wyjściowy odpowiedzialny za 
sterowanie ogrzewaniem. Dzięki dwóm wyjściom sterującym możliwe jest 
sterowanie dwoma osobnymi źródłami ciepła. Moduł w wersji finalnej przedstawiono 
na Rys. 10. Podczas projektowania wystąpił niewielki błąd w nazewnictwie. Miejsce 
na mikrokontroler opisane zostało „ATTINY48” zamiast „ATTINY84”. Błąd ten 
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został poprawiony w projekcie jednak finalna wersja modułu była już fizycznie 
wykonana. Opis na module pozostał niezmieniony. 

 

Rysunek 10. Moduł HEAT_RS485 w wersji finalnej 

Moduł HEAT_RS485 zbudowany został na bazie mikrokontrolera ATtiny84 oraz 
modułu MAX485.Ze względu na dużą prostotę układu i jego zastosowania moduł 
HEAT_RS485 nie zawiera żadnych dodatkowych elementów, które wymagałyby 
dodatkowego opisu. Wyjścia modułu stanowią dwa przekaźniki P2 V23079 firmy 
AXICOM. Napięcie zasilania cewki wynosi w tym wypadku 2-20VDC,  
a maksymalne obciążenie to 2A przy 230VDC / 250VAC [41]. 

2.6. Moduł sterowania oświetleniem LIGHT_RS485 

LIGHT_RS485 to dwukanałowy moduł wejściowo-wyjściowy odpowiedzialny za 
sterowanie oświetleniem. Podobnie jak moduł HEAT_RS485 został on wyposażony 
w dwa wyjścia, dając możliwość przyszłej modyfikacji. LIGHT_RS485 posiada 
wbudowane pole dotykowe służące jako przycisk. Wersja finalna znajduje się na  
Rys. 11. 

 

Rysunek 11. Moduł LIGHT_RS485 w wersji finalnej 

Moduł LIGHT_RS485 zbudowany został na bazie mikrokontrolera ATtiny84 oraz 
modułu MAX485. Moduł sterowania oświetleniem jest w gruncie rzeczy 
rozbudowanym modułem HEAT_RS485. Początkowo projekt zakładał użycie 
gotowego przycisku dotykowego, który miał zostać przylutowany na wykonaną 
płytkę PCBA. Udało się jednak wbudować przycisk bezpośrednio w płytkę modułu. 
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Pole dotykowe zaprojektowano na bazie modułu TTP223B. Jej położenie zostało 
dobrane tak, aby nie zwiększać wymiarów płytki PCBA. Może być ono zmienione 
w zależności od wybranej obudowy modułu. Drugim dodatkowym elementem jest 
dioda RGB sygnalizująca tryb pracy. Ze względu na fakt możliwości zmiany trybu 
bezpośrednio z modułu, konieczne było zastosowanie tego typu elementu 
wizualizacyjnego. 

2.7. Moduł wyświetlacza DISPLAY_RS485 

DISPLAY_RS485 jest modułem wejściowo-wyjściowy składającym się 
z wyświetlacza i klawiatury dotykowej. Moduł ten jest panelem operatorskim 
służącym do komunikacji użytkownika z systemem. Wyświetlacz wraz  
z zaprogramowanym menu użytkownika przedstawiono na Rys. 12. Wersja finalna 
modułu wraz ze zmodyfikowaną nakładką ARDUINO DUE oraz klawiaturę 
dotykową są przedstawione na Rys. 13. 

 

Rysunek 12. Menu modułu DISPLAY_RS485  

 

Rysunek 13. Moduł DISPLAY_RS485 w wersji końcowej 

Moduł DISPLAY_RS485 zbudowany został na bazie ARDUINO DUE, wyświetlacza 
dedykowanego do płytki ARDUINO oraz 8-przyciskowej klawiatury dotykowej. Ze 
względu na fakt gotowości układu do działania w konfiguracji zewnętrznej płytki 
ARDUINO z wyświetlaczem układ ten nie został wykonany od podstaw na autorskiej 
płytce PCBA. Przemawia za tym również cena zewnętrznego mikrokontrolera, na 
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którym pracuje ARDUINO DUE, a którym jest Atmel ATSAM3X8E. Porównując 
ceny ARDUINO DUE oraz mikrokontrolera ATSAM3X8E budowa własnej płytki 
staje się nieopłacalna. W zamian wykonano prostą płytkę PCBA z zamontowaną 
klawiaturą, a samą płytkę ARDUINO DUE przerobiono na nakładkę.  

3. Badania testowe 

Większość badań przeprowadzono na finalnej wersji systemu. Pozostałe 
przeprowadzone zostały przy pomocy specjalnie wykonanych układów  
z odpowiednim oprogramowaniem. Badania zawierały testy poszczególnych 
modułów, elementów składowych oraz komunikacji pomiędzy układami. Dodatkowo 
stanowiły one podstawę do częściowego zdefiniowania podstawowych parametrów 
pracy elementów układu. 

3.1. Jednostka centralna MASTER_RS485 

Jednostka sterująca MASTER_RS485 nie posiada skomplikowanej budowy. Jest 
jednak ważnym elementem, którego prędkość działania określa sprawność 
funkcjonowania systemu. Głównym parametrem funkcjonującej jednostki centralnej 
jest prędkość przetwarzania danych. Do programu sterującego dopisana została prosta 
funkcja wyświetlająca czas trwania jednego cyklu. Wynik średniej długości trwania 
cyklu, niezależnie od ustawień modułów i aktualnych trybów pracy, określono jako 
222ms. Wartości graniczne pomiarów to 221 i 223ms. Seria danych zawierała 500 
pomiarów. Tabela 2 przedstawia wybrany fragment pomiarów. 

Tabela 2. Wybrane, reprezentatywne wyniki (10 z 500 pomiarów) pomiaru czasu cyklu 
jednostki sterującej (5 obsługiwanych modułów) 

Pomiar 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
Czas cyklu 

[ms] 
223 222 221 223 222 222 222 222 223 221 

 
Należy jednak pamiętać, że są to pomiary czasu cyklu jednostki sterującej 
obsługującej 5 modułów pobocznych. Każdy dodatkowy moduł zmienia czas cyklu 
o 30-40ms. Jest to czas konieczny do pobrania danych przy zastosowanych  
w programie czasach obsługi magistrali danych. Pozostałe parametry układu zostały 
wyznaczone na bazie testów oraz dokumentacji technicznej elementów modułu 
MASTER_RS485. 

3.2. Moduł detekcji ruchu MOVE_RS485 

Głównym elementem modułu MOVE_RS485 jest czujnik PIR HC-SR501 i to właśnie 
na nim skupiła się większość testów. Testy przeprowadzono w pomieszczeniu 
o całkowitej długości 6m i temperaturze 22°C.  
Kąt pomiarowy został określony doświadczalnie. Oznaczone zostały graniczne 
wartości pomiarowe w płaszczyźnie poziomej, a na ich podstawie wyznaczono kąt. 
Przybliżony stosunek odległości w trójkącie prostokątnym powstałym po oznaczeniu 
granic pomiaru wynosił w przybliżeniu 4/3. Obszar wyznaczony przedstawia Rys. 14. 
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Rysunek 14. Wyznaczony obszar pomiarowy czujnika PIR HC-SR501 

Z prostej zależności kątowej otrzymano wynik 106,3° co jest wynikiem niewiele 
mniejszym niż podawany przez producenta (110°). Zakładając błędy pomiarowe 
w dokumentacji technicznej przyjęta została wartość 105°.  
Pomiar odległości detekcji ruchu odbył się w tych samych warunkach co pomiar kąta. 
Test był znacznie prostszy i polegał na stopniowym oddalaniu się ruchomego obiektu 
od czujnika. Niestety ze względu na ograniczoną przestrzeń maksymalna odległość 
pomiaru była równa długości pomieszczenia i wynosiła 6m. W takiej odległości 
czujnik był w stanie wykryć poruszającą się ludzką sylwetkę, jednak ruch musiał być 
bardzo wyraźny. Wraz ze wzrostem odległości pomiędzy czujnikiem a wykrywanym 
obiektem, maleje jego czułość. Niewielkie ruchy nie są wychwytywane w większych 
odległościach. Jest to jedna z przyczyn, dla których do detekcji obecności osób użyty 
został obszarowy pomiar temperatury, zamiast detekcji ruchu. 
Pozostałe podstawowe parametry zostały wyznaczone w drodze testów elektrycznych 
układu oraz na bazie dokumentacji technicznej elementów składowych modułu. 

3.3. Moduł obszarowego pomiaru temperatury TEMP_RS485 

Testy dotyczące modułu pomiaru temperatury skupiły się na jego głównym elemencie 
wykonawczym, którym jest czujnik D6T-8L-06. Następnie przeprowadzono 
standardowy test elektryczny całego modułu dla ustalenia podstawowych parametrów 
pracy. 
Czujnik D6T-8L-06 umieszczono na podstawie z wyrysowanymi obszarami 
pomiarowymi o wymiarach kątowych określonych przez producenta.  
Obszar pomiaru opisuje kąt 62.8°, który podzielono na 8 podobszarów (tj. 7.85°). 
Zakres pomiaru w pionie ograniczony jest do kąta 6°, tak więc obszar pomiaru 
przyjmuje kształt prostokąta. Obserwując zmiany pomiarów przy poruszaniu cienkim 
rozgrzanym narzędziem (końcówka lutownicza) zdefiniowane zostały dokładne 
granice obszarów pomiarowych. Pomimo niewielkich różnic w szerokości 
poszczególnych komórek (błąd pomiarowy lub projektowy) kąt podawany przez 
producenta był zgodny z wartościami realnymi.  
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Rysunek 15. Obszar pomiarowy czujnika D6T-8L-06 w płaszczyźnie poziomej, 
z podziałem na pojedyncze komórki 

Różnice kątowe poszczególnych komórek były minimalne (maksymalnie 0.4°) i nie 
wpływały na poprawność pomiaru. Teoretyczny rozstaw pól obszarowych  
w płaszczyźnie poziomej przedstawia Rys. 15. 
Głównym przeznaczeniem modułu TEMP_RS485 jest detekcja osób przebywających 
w pomieszczeniu bazując na obszarowym pomiarze temperatury. Testy czujnika 
przeprowadzono, więc na zasadzie pomiaru temperatury ludzkiej ręki oraz pomiaru 
temperatury otoczenia. Poziom temperatury neutralnej przyjmowany jest na poziomie 
18-21°C, natomiast temperatura komfortowa w spoczynku około 23-26°C. Średnia 
temperatura powierzchni ludzkiej skóry wynosi 32-34°C. Należy jednak pamiętać, 
że dłonie są najzimniejszym obszarem ludzkiego ciała. Powierzchnia pomieszczenia 
oraz znajdujące się w nim przedmioty przyjmują zazwyczaj temperaturę otoczenia. 
Wyjątek stanowią ściany zewnętrzne (odchyłki w zależności od temperatury 
zewnętrznej, nasłonecznienia itp.) oraz przedmioty użytkowe zasilane z różnych 
źródeł [6]. 
Testy przeprowadzono przy temperaturze pomieszczenia równej 22°C przy odległości 
około 50cm od czujnika. Do dodatkowej wizualizacji pomiarów testowych 
wykorzystane zostało oprogramowanie Processing 2.2.1. Kolor komórki pomiarowej 
zmieniał się w czasie rzeczywistym w zależności od temperatury badanego obiektu. 
Wizualizacja przedstawiona została na Rys. 16.  
 

 
Rysunek 16. Wizualizacja pomiaru temperatury czujnikiem D6T-8L-06 

 
Wyniki zostały podzielone ze względu na obszar (K – komórka pomiarowa) oraz 
element, który się w nim znajdował: 
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• trzy komórki pomiarowe mierzące temperaturę powierzchni rękawa (bluza 
bawełniana) - K1: 27.0°C, K2: 27.2°C, K3: 28.6°C, 

• dwie komórki pomiarowe mierzące temperaturę powierzchni dłoni - K4: 
32.5°C, K5: 31.9°C, 

• trzy komórki pomiarowe mierzące temperaturę otoczenia - K6: 22.1°C, 
K7: 21.8°C, K8: 22.3°C.  

Temperatura rękawa jest niższa od temperatury na powierzchni skóry o około 5°C 
i wynosi 27°C. Trzecia komórka wykazuje większą wartość prawdopodobnie przez 
obecność kołnierza rękawa (przylega bezpośrednio do skóry). Temperatura ludzkiej 
dłoni znajdowała się w na granicy średniej temperatur powierzchni ludzkiego ciała  
i wynosił około 32°C. W przypadku pomiaru temperatury otoczenia zgadzał się on  
z temperaturą sprawdzoną na standardowym termometrze (22°C) - był więc 
prawidłowy. 
Całkowity obszar pomiarowy nie jest jednak stały i zależy od odległości od czujnika. 
Z zależności kątowej obliczyć można, że pojedyncza komórka pomiarowa 
w odległości 5m od czujnika ma wymiary 69cm x 53cm. Jest to odległość, w której 
dorosły człowiek zajmie niemal całą powierzchnię komórki pomiarowej. Dalsze 
zwiększanie odległości może powodować błędy pomiaru spowodowane uśrednianiem 
wartości temperatury ludzkiego ciała oraz otoczenia znajdującego się w pozostałym 
obszarze pomiarowym. Maksymalna odległość podczas badań wynosiła 6m, a wynik 
otrzymany był zbliżony do wcześniejszego pomiaru rękawa. Temperatura ta wynosiła 
26-27°C. Przy maksymalnej zmierzonej odległości czujnik bezbłędnie reagował na 
przemieszczającą się osobę. Temperatura mierzona mieściła się w przedziale 26-27°C 
(wpływ ubioru). Daje to różnicę 4°C pomiędzy pomiarami temperatury otoczenia oraz 
powierzchni ubranego człowieka. Można więc założyć, że taka wartość powinna być 
zaimplementowana w programie sterującym jako poziom detekcji obecności osób. 
Należy jednak pamiętać o zmiennych warunkach i różnicy w specyfikacji 
pomieszczeń. Ostateczna wartość różnicy temperatur odpowiadająca detekcji 
powinna być ustalana indywidualnie do każdego zastosowania.  

4. Podsumowanie i wnioski 

Ostatecznie projekt spełnia założenia pracy postawione na początkowym etapie jej 
powstawania. Zaprojektowany system zawiera kilka rodzajów modułów 
posiadających różne funkcje poczynając od prostego sterowania pojedynczym 
wyjściem, a kończąc na komunikacji z użytkownikiem. Niewątpliwą zaletą projektu 
jest stosunkowo nieduże skomplikowanie poszczególnych elementów. Autor pracy 
starał się uprościć poszczególne moduły. Skutkuje to niewielkim poborem prądu 
koniecznym do zasilania układu oraz ograniczeniem kosztów wykonania 
poszczególnych modułów.  
Ostateczna wersja systemu jest w stanie sterować podstawowymi funkcjami 
inteligentnego budynku (oświetlenie, ogrzewanie, detekcja osób). Zastosowanie 
pomiaru temperatury do wykrywania osób w pomieszczeniu nie jest popularnym 
rozwiązaniem, jednak w przypadku niniejszej pracy, wyniki są zadowalające. Bardzo 
dużą zaletą jest niewykrywanie zwierząt domowych oraz możliwość ciągłego 
monitorowania pomieszczenia. Należy jednak pamiętać, że umiejscowienie modułu 
pomiaru temperatury jest w tym wypadku kluczowe. Nieodpowiednie położenie  
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w przestrzeni może skutkować wadliwym działaniem całego systemu. Istnieje jednak 
możliwość częściowego dostosowania programowego do panujących  
w pomieszczeniu warunków. Zmiana parametrów wykrywania osób lub wyłączenie 
poszczególnych komórek pomiarowych daje możliwość uniknięcia problemów  
z działaniem systemu. 
Panel użytkownika jest stosunkowo prosty, jednak spełnia swoje zadanie. Przedstawia 
aktualne ustawienia oraz pozwala na ich dowolne modyfikowanie. Na panelu nie 
przedstawiono jednak aktualnego stanu urządzeń wyjściowych. Jest to jedna  
z głównych wad systemu stanowiąca jednocześnie najważniejszy kierunek rozwoju 
projektu. 
Finalna wersja systemu nie jest ostatecznie zamknięta. Projekt posiada duże 
możliwości rozwoju w zależności od obranego kierunku. Dołożenie dodatkowych 
modułów w postaci np. sterowania roletami lub obsługi urządzeń RTV, stanowi jedną 
z gałęzi rozwoju. Innym kierunkiem może być modyfikacja oprogramowania służąca 
do zmniejszenia czasu poszczególnych cykli programowych. Finalna wersja zawiera 
ujednolicony czas odpowiedzi dla magistrali, który przy odpowiednim nakładzie 
pracy może zostać zmniejszony i dostosowany do poszczególnych modułów. Można 
w ten sposób znacząco zmniejszyć cykl pracy całego systemu i szybkość jego 
odpowiedzi. Kolejnym przykładem może być wspomniana wcześniej modyfikacja 
panelu użytkownika. Panel jest stosunkowo prosty, więc możliwości wizualnej 
rozbudowy menu są wyjątkowo duże. Można wziąć również pod uwagę częściową 
zmianę lub rozbudowę samej koncepcji sterowania. Rozszerzenie systemu  
o sterowanie głosem lub sterowanie aplikacją telefoniczną może być bardzo 
interesującym, choć wymagającym zadaniem. 
Kilka przykładów przedstawionych powyżej nie zamyka drogi do innych 
modyfikacji. Możliwości rozwoju projektu są znacznie większe i ograniczone są 
jedynie wyobraźnią oraz aktualnymi możliwościami technicznymi. 
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Opiekun naukowy: Jacek PEZDA2 

WPŁYW WIELOKROTNEGO PRZETAPIANIA STOPU  
EN AC-ALSI11 NA JEGO STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI 

MECHANICZNE 

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu wielokrotnego 
przetapiania stopu EN AC-AlSi11 na jego strukturę i właściwości mechaniczne. Potwierdzono 
niekorzystny wpływ wielokrotnego przetapiania stopu na jego strukturę i właściwości, co 
potwierdza konieczność stosowania rafinacji stopu przed jego ponownym wykorzystaniem 
w procesie odlewania. 
 
Słowa kluczowe: odlewnictwo, aluminium, właściwości mechaniczne 

INFLUENCE OF MULTIPLE MELTING OF EN AC-ALSI11 

ALLOY ON STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES  

Summary: The results of research on alloy EN AC-AlSi11 is presented in this paper. The aim 
was to test the influence of multiple melting and casting process both on structure and 
mechanical properties. The results confirmed adverse effect of multiple melting on structure 
and properties. It was found that the alloy has to be refined prior to use in the casting process. 
 
Keywords: casting, aluminium, mechanical properties 

1. Wstęp 

Aluminium (właśc. glin) należy do grupy metali nieżelaznych i znajduje coraz 
większe zastosowanie w przemyśle, zwłaszcza samochodowym, lotniczym oraz 
budownictwie. Produkowany jest głównie z rud boksytów zawierających tlenek glinu 
(korund), którego światowe zasoby szacowane są 55-75 mld ton. Boksyty 
wydobywane są głównie w kopalniach odkrywkowych, co niesie za sobą konieczność 
rekultywacji terenów pogórniczych oraz negatywnie wpływa na środowisko naturalne 
[1].  
Wykorzystanie stopów aluminium w produkcji w ostatnim dziesięcioleciu, wykazuje 
największa dynamikę wzrostową (rys. 1). Głównym tego powodem jest bardzo 
dynamiczny rozwój Chin i Indii [2].  

                                                           
1 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Budowy Maszyn 
i Informatyki, specjalność: Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie 
2 dr hab. inż., prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra 
Technologii Maszyn i Automatyzacji, jpezda@ath.bielsko.pl 
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Rysunek 1. Wzrost zapotrzebowania na aluminium na rynku światowym [3] 

Technologia wytwarzania aluminium hutniczego polega na redukcji elektrolitycznej 
tlenku aluminium (otrzymanego z boksytów w procesie Bayera) rozpuszczonego 
w stopionym kriolicie w temperaturze ok. 960 oC. Największym odbiorcą aluminium 
jest przemysł motoryzacyjny, który w ciągu ostatniej dekady podwoił przeciętną ilość 
aluminium stosowanego w samochodach osobowych na rynku europejskim. 
Charakterystyczne właściwości aluminium, takie jak wysoka wytrzymałość 
w stosunku do masy, dobra odkształcalność, dobra odporność na korozję i potencjał 
recyklingu sprawiają, że jako materiał idealnie nadaje się do zastąpienia nim 
w samochodzie cięższych materiałów (stali lub miedzi) [12]. Redukcja masy pojazdu 
o 10% pozwala w przybliżeniu ograniczyć o 5-7% zużycie paliwa [13,14]. Ponadto 
zmniejszenie masy pojazdu o 100 kg redukuje emisje CO2 o 8,4 g/km [14]. Dlatego 
producenci, aby sprostać wymaganiom rynku i norm odnośnie osiągów pojazdów, 
bezpieczeństwa i ekologii, stawiają na wykorzystanie stopów metali lekkich, takich 
jak aluminium i magnez, co szczególnie jest widoczne w samochodach sportowych 
oraz klasy premium [4]. Przykład wykorzystania stopów metali w konstrukcji 
nadwozia samochodu sportowego przedstawiono na rysunku 2. 
W trakcie produkcji aluminium zużycie energii dla stopu pierwotnego wynosi średnio 
186 MJ/kg, natomiast wtórnego 10-20 MJ/kg [15]. Dlatego tak bardzo istotne staje 
się wykorzystanie materiałów wtórnych (recykling). Ze względu na wysoką cenę 
produkcji aluminium jego recykling jest bardzo opłacalny i sięga 90-95% dla branży 
motoryzacyjnej i budowlanej oraz 65% dla przemysłu spożywczego [6]. Wtórny 
odzysk kilograma aluminium pozwala zaoszczędzić 8 kg boksytów, 4 kg wyrobów 
chemicznych oraz 14 kWh energii elektrycznej, co stanowi 95% energii potrzebnej 
do wytworzenia kilograma aluminium pierwotnego z rudy [7, 16, 17]. W związku  
z tym recykling aluminium (a także innych metali nieżelaznych) w Polsce i na świecie 
staje się coraz popularniejszą praktyką, na co wpływ mają: malejące zasoby naturalne 
złóż rudy powodujące wzrost cen otrzymywanych z nich metali pierwotnych, rosnące 
zapotrzebowanie rynku, ochrona środowiska oraz względy ekonomiczne.  
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Rysunek 2. Mercedes SLS AMG – struktura nadwozia [5] 

Podstawową właściwością produkcji aluminium wtórnego jest różnorodność 
spotykanych surowców. Typowymi źródłami złomu aluminiowego są: złom 
technologiczny, zużyte puszki po napojach (UBC), folie, złom po wyciskaniu, złom 
przemysłowy, wióry oraz stary walcowany i odlewany metal [18, 19]. Aluminium 
odzyskuje się również z żużli solnych i zgarów. Istotnym problemem w przypadku 
recyklingu stopów aluminium są występujące różnego rodzaju zanieczyszczenia [20, 
21], których źródłem są substancje metaliczne i niemetaliczne wprowadzane do stopu 
w procesie przetapiania metalu, w postaci np. innych metali lub niemetali dodanych 
wraz z złomem, smarów i emulsji, składników spalin oraz wykładziny ogniotrwałej 
pieca, bądź tworzące się samoczynnie w wyniku korozji przetapianego metalu. Takie 
zanieczyszczenia mogą mieć istotny wpływ na strukturę metalu oraz jego właściwości 
odlewnicze i mechaniczne. Ich niekorzystny wpływ jest wynikiem tworzenia się wad 
strukturalnych i odlewniczych, które mogą inicjować powstawanie mikrokarbów 
spiętrzających naprężenia [8]. 
W praktyce przemysłowej, ze względu na oszczędności, fragmenty odlewów takie jak 
nadlewy bądź wadliwe sztuki zostają ponownie dodane do kąpieli metalowej 
i wykorzystane w dalszej produkcji. W przypadku metalu jakim jest aluminium, który 
jest bardzo aktywny chemicznie, nawet krótki kontakt z tlenem tworzy na 
powierzchni odlewu oraz lustra ciekłego metalu warstwę tlenków, których 
temperatura topnienia, wynosząca około 2050°C, jest znacznie wyższa od 
temperatury topnienia aluminium, sprawiając, że tworzą one nierozpuszczalne 
wtrącenia niemetaliczne. 
W pracy przedstawiono wpływ wielokrotnego przetapiania stopu EN AC-AlSi11 na 
jego strukturę i właściwości mechaniczne.  

2. Przebieg badań 

W badaniach doświadczalnych wykorzystano stop EN AC-AlSi11 o składzie 
chemicznym przedstawionym w tabeli 1. 



140 Łukasz JĘDRZEJKO  

Tabela 1. Skład chemiczny stopu EN AC-AlSi11 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Al 
9,95% 0,81% 0,37% 0,09% 0,21% 0,01% 0,01% 0,15% 0,09% reszta 

 
Badanie składu chemicznego stopu wykonano na spektrometrze BRUKER-Q4 
TASMAN. Badany stop topiono w tyglu grafitowym przy użyciu pieca elektrycznego 
Snol 8,2/1100 bez atmosfery ochronnej w temperaturze 750 oC. Następnie stop odlano 
do kokil nagrzanych do temperatury 250 °C, a odlewy chłodzono na powietrzu. Na 
bazie odlewów wykonano próbki do określenia wytrzymałości na rozciąganie Rm [9] 
(rys.3a) oraz walcowe próbki do uproszczonej próby udarności KC [10] (rys.3b). 
Próbę rozciągania przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej ZD-20, a próbę 
udarności na młocie Charpiego VEB 15J. Próbki po badaniach ponownie przetapiano 
wraz z nadlewami w celu uzyskania następnych odlewów. W trakcie badań wykonano 
sześć cykli topienia i odlewania. Z próbek wyjściowych oraz przetopu numer 4 i 5 
pobrano dodatkowo materiał do wykonania zgładów metalograficznych i zdjęć 
mikrostruktur.  

 

Rysunek 3. Próbki do badania: a) wytrzymałości na rozciąganie Rm, b) udarności 
KC  

3. Wyniki badań 

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tabeli 2. Ze względu na 
konieczność prowadzenia obróbki skrawaniem w celu uzyskania odpowiednich 
wymiarów próbek ich liczność, w trakcie przeprowadzania badań, zmniejszyła się 
z pięciu do czterech próbek wytrzymałościowych dla przetopów numer 3-5. 

Tabela 2. Wytrzymałości na rozciąganie Rm  i udarności KC badanego stopu 

Wytrzymałość na rozciąganie Rm Udarność KC 
Numer 
wytopu 

Numer 
próbki 

Rm ,MPa 
Wart. 

średnia 
Numer 
próbki 

KC, J/cm2 
Wart. 

średnia 

W 

1 240 

234 

1 5,98 

5,58 
2 248 2 5,22 
3 254 3 4,84 
4 232 4 5,48 
5 239  

1 
1 245 

240 
1 6,24 

6,36 
2 252 2 6,88 

a) b) 



 Wpływ wielokrotnego przetapiania stopu EN AC-AlSi11 na … 141 

3 223 3 6,88 
4 243 4 5,47 
5 203*  

2 

1 262 

247 

1 6,62 

5,72 
2 236 2 5,47 
3 233 3 5,73 
4 203* 4 5,98 
5 260  

3 

1 209 

206 

1 5,85* 

6,91 
2 219 2 7,51 
3 191 3 6,62 
4 206 4 6,62 

4 

1 197 

207 

1 7,38 

6,74 
2 238 2 6,11 
3 188 3 6,75 
4 260** 4 5,85 

5 

1 189 

164 

1 5,77 

6,14 
2 117* 2 5,09 
3 134 3 6,03 
4 170 4 6,62 

*- próbka z wadą w miejscu przełomu, wynik nie jest uwzględniony w średniej 
**- próbka bez wady w miejscu przełomu, wynik nie jest uwzględniony w średniej 
„W” - próbki wyjściowe (wytop pierwszy)  

Na rysunku 4 przedstawiono zdjęcia przełomów próbek po statycznej próbie 
rozciągania. W wytopie wyjściowym wszystkie przełomy próbek były wolne od wad 
(rys.4a). Dla przetopu drugiego (rys.4b), w miejscu przełomu próbki numer 4 (tab.2) 
widoczna jest wada (wtrącenie), która spowodowała odrzucenie wyniku uzyskanego 
dla tej próbki. Na rysunku 4c przedstawiono przełomy próbek z przetopu czwartego. 
Próbki posiadające wady na przełomie oznaczono symbolem „*”. Na powierzchni 
przełomów próbek z przetopu piątego (rys.4d), widoczne są duże wtrącenia tlenkowe, 
które spowodowały spadek wytrzymałości na rozciąganie Rm badanego stopu.  
a) b) c) d) 

 

Rysunek 4. Przełomy próbek z przetopu: a) wyjściowego b) drugiego c) czwartego 
d) piątego 

W wyniku wielokrotnego przetapiania stopu wzrasta liczba zanieczyszczeń, co 
prowadzi do powstawania wad odlewniczych negatywnie wpływających na 
wytrzymałość badanych próbek. Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki badań, można 

* 
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zauważyć wyraźny spadek wytrzymałości na rozciąganie Rm badanego stopu (rys. 5). 
W przypadku udarności KC występujące wady nie wpływają na zmianę wartości tego 
parametru (rys. 6).  

 Rysunek 5. Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa badanego stopu 
 

Rysunek 6. Udarność KC, J/cm2 badanego stopu 

Na rysunku 7 zestawiono zdjęcia mikrostruktury próbek dla stopu wyjściowego oraz 
przetopu numer 4 i 5. Można zauważyć wyraźny wzrost ilości zanieczyszczeń 
w przetopie piątym (rys. 7g-i), w stosunku do wytopu wyjściowego (rys. 7a-c), gdzie 
zaobserwowane wady struktury były wadami w postaci mikroporowatości (rys. 7c). 
W przypadku przetopu piątego na zdjęciu mikrostruktury (rys. 7i) widoczne są 
wtrącenia niemetaliczne . 

wytop 
wyjściowy 

wytop 
wyjściowy 
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Rysunek 7. Mikrostruktura badanego stopu: a-c) wytop wyjściowy; d-f) przetop 
czwarty; g-i) przetop piąty 

Na rysunku 8 przedstawiono przykładowe wady w postaci wtrąceń niemetalicznych 
(rys. 8b,c,f), porowatości gazowej (rys. 8a i 8d) oraz niejednorodności struktury  
(rys. 8e) występujące w strukturze materiału po ostatnim przetopie [11]. 
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Rysunek 8. Mikrostruktura badanego stopu 

W celu określenia ilościowego udziału wtrąceń w strukturze materiału 
przeprowadzono analizę zdjęć mikrostruktur badanego stopu po wytopie oraz 
przetopie piątym z wykorzystaniem programu ImageJ. W wytopie wyjściowym 
zanieczyszczenia zajmują około 0,5 % powierzchni obrazu, natomiast w przypadku 
przetopu piątego jest to 2,6 % powierzchni obrazu, co stanowi ponad pięciokrotny 
wzrost ilości zanieczyszczeń w stosunku do wytopu wyjściowego. 
Struktura badanego stopu charakteryzuje się wyraźnie rozdrobnionym krzemem 
eutektycznym oraz rozbudowanymi dendrytami fazy α, które nie ulegają istotnej 
zmianie nawet po wielokrotnym przetopie, co świadczy o zmodyfikowaniu tego stopu 
modyfikatorem trwałym np. strontem. Brak wyraźnej zmiany struktury siluminu  
EN AC-AlSi11, czyli kształtu wydzieleń krzemu w eutektyce α+β oraz morfologii 
fazy α, powodują utrzymanie udarności KC na zbliżonym poziomie niezależnie od 
ilości przetopów. 
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4. Wnioski 

Uzyskane wyniki badań potwierdzają negatywny wpływ wielokrotnego przetapiania 
i odlewania stopu EN AC-AlSi11 na wytrzymałość na rozciąganie Rm, wynikającą 
z rosnącej liczby wtrąceń niemetalicznych oraz porowatości gazowej, w trakcie 
kolejnych przetopów stopu. Nie wykazano wpływu wielokrotnego przetapiania na 
udarność stopu, co powiązano z brakiem zmiany struktury stopu w zakresie 
morfologii wydzieleń fazy α oraz rozdrobnieniem wydzieleń krzemu eutektycznego. 
Ponadto stwierdzono wyraźny wzrost ilości wad w mikrostrukturze próbek pomiędzy 
wytopem wyjściowym, a ostatnim przetopem. Uzyskane wyniki badań w pełni 
potwierdzają konieczność stosowania zabiegów rafinacji w celu ograniczenia 
zanieczyszczenia stopu i tym samym utrzymania jego właściwości mechanicznych na 
właściwym poziomie. 
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WPŁYW PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO PODAWANEGO W 

DAWKACH FRAKCYJNYCH I JEDNORAZOWYCH NA SKŁADNIK 

SIECIUJĄCY MATRYC BIOSENSORÓW  

Streszczenie: W prezentowanej pracy poprzez analizę widm UV/Vis został przedstawiony 
wpływ promieniowania mikrofalowego podawanego w dawkach frakcyjnych i wydłużonych 
dawkach jednorazowych na składnik sieciujący matryc biosensorów. Zauważono, wpływ 
czynnika podawanego w dawkach frakcyjnych oraz poddanego w wydłużonych dawkach 
jednorazowych. Większe zmiany zaobserwowano dla wydłużonej ekspozycji. Efekt był 
wyraźniejszy z czasem. 
 
Słowa kluczowe: biosensor, dawka, promieniowanie mikrofalowe  

IMPACT OF MICROWAVE RADIATION DELIVERED IN ONE 

FOLD AND FRACTIONAL DOSES ON CROSSLINKING 

COMPONENT OF BIOSENSOR MATRIX 

Summary: In the presented work, the influence of microwave radiation applied in 
fractional and elongated doses on the crosslinker component of biosensors was 
presented. The effect of microwave impact given in both fractional and prolonged 
doses was observed. Larger changes were observed for extended exposure. The effect 
was more visible with time 
 
Keywords: biosensor, dose, microwave radiation 

1. Wprowadzenie  

Efekty biologiczne wynikające z wpływu pól elektromagnetycznych w połączeniu  
z czynnikami chemicznymi są bardzo dynamicznie rozwijającym się 
interdyscyplinarnym zagadnieniem, wymagającym połączenia fizyki, chemii  
i biologii. 
Istnieją liczne doniesienia o leczniczym działaniu pól elektromagnetycznych. 
Powszechnie pola elektromagnetyczne używane są w diagnostyce i terapii.  

                                                           
1 Dr inż., Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Budowy Maszyn  
i Informatyki 
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Zastosowania znalazły pola elektromagnetyczne powodujące efekty jonizacyjne 
(radioterapia) [1], ale również wolnozmienne pola elektromagnetyczne 
(magnetoterapia) [2] czy wykorzystanie działania prądu elektrycznego 
(elektroterapia) [3]. We wszystkich rodzajach terapii stosuje się dawki frakcyjne.  
 Kontrowersje budzą rozważania na temat istnienia komórkowych odpowiedzi na 
słabe pola elektromagnetyczne; powodem są dwa czynniki: rezultaty wielu 
eksperymentów są trudne do udowodnienia oraz, że energia pól aplikowanych jest 
zbyt mała. W rzeczywistości efekty powstałe w wyniku oddziaływania pola 
elektromagnetycznego zależą od intensywności aplikowanego pola, częstotliwości, 
czasu trwania ekspozycji, a także rodzaju badanej substancji [4]. 
 Fala elektromagnetyczna może być przez ośrodek materialny przepuszczana, odbita, 
ugięta lub pochłonięta. W przypadku organizmów żywych (ale nie tylko) można 
obserwować efekty termiczne i nietermiczne. W pierwszym przypadku następuje 
zmiana energii pola elektromagnetycznego na energię cieplną. Efekt ten zależy od 
częstotliwości i mocy pól działających na układ. W drugi przypadku efekty są bardziej 
subtelne. Większość z nich jest trudna do udowodnienia. Badania mechanizmów 
wyjaśniających wpływ promieniowania na substancje biologiczne dopiero zaczynają 
się rozwijać. Wynika stąd, że problem wpływu pól elektromagnetycznych  
w połączeniu z czynnikami chemicznymi jest ważny.  
Z drugiej strony wśród naukowych trendów znajdują się biosensory, które wzrost 
popularności zawdzięczają obiecującym prognozom ekonomicznym oraz szerokiemu 
spektrum zastosowań: medycyna, ochrona środowiska, przemysł spożywczy, 
przemysł obronny [5]. 
Biosensor to rodzaj czujnika bazujący na procesie rozpoznawania biochemicznego 
/biologicznego składający się z selektywnej części receptorowej i części 
przetwornikowej [6]. 
W konstrukcji biosensorów powszechnie wykorzystywana jest albumina wołowa 
(BSA), która pełni rolę składnika sieciującego w warstwie receptorowej (matrycy) 
biosensora. 
Łącząc zatem te dwa obszary zainteresowań w przedstawionej pracy starano się 
zbadać wpływ promieniowania mikrofalowego podawanego w dawkach frakcyjnych 
i jednorazowych na składnik sieciujący matryc biosensorów 

2. Materiały i metody 

Do badań widm spektroskopowych wykorzystano dwuwiązkowy spektrofotometr 
UV/Vis (Hallo DB-20 R) firmy Dynamica. Wyposażony w pojedynczy 
monochromator i dwa źródła fali świetlnej: lampę deuterową (190-350 nm) i lampę 
halogenową (350-1100 nm). Detektorem promieniowania była fotodioda. Badane 
roztwory umieszczano w kwarcowych kuwetach, długość drogi świetlnej wynosi 
1cm. Urządzenie posiada zdolność pracy w zakresie długości fali 190-1100 nm  
z dokładnością pomiaru ± 0,5 nm. Pomiary absorbancji dokonywane były  
z dokładnością ± 0.002. 
Badania zostały przeprowadzone dla roztworów o stężeniu 2mg/mL, albuminy 
wołowej (Bovine Serum Albumin). Skrystalizowany i liofilizowany proszek czystości 
99%, lot: SLBK3063V wyprodukowany przez firmę Sigma Aldrich, rozpuszczono  
w wodzie demineralizowanej. 
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Nagrywano widma w zakresie 220-350 nm dla próbek promieniowanych i próbki 
kontrolnej (bez promieniowania), w celu śledzenia zmian w piku absorpcyjnym 
pochodzących od aminokwasów aromatycznych występujących w białku : tryptofanu 
(Trp), tyrozyny (Tyr) oraz Phenyloalaniny (Phe) [7] 
Badano wpływ promieniowania mikrofalowego podawanego w dawkach frakcyjnych 
i jednorazowych. 
W przypadku dawek jednorazowych ekspozycja na mikrofale trwała 5s, 10s, 15s. Nie 
zaobserwowano zmiany temperatury promieniowanych układów ze względu na krótki 
czas aplikowanego czynnika. 
Dla dawek frakcyjnych podawanego we frakcjach: 

• pojedynczej (5s x1), próbka eksponowana na mikrofale tylko raz w czasie 
5s, 

• podwójnej (5sx2), próbka eksponowana na mikrofale dwa razy po 5s, 
• i potrójnej (5sx3) próbka eksponowana na mikrofale trzy razy po 5s, 

interwały czasowe w przypadku podawania dawek frakcyjnych wielokrotnych 
wynosiły 3 godz, moc podawanego promieniowania to 160 W. Krótki czas 
napromieniania nie powodował efektów termicznych. 
Ekspozycji na czynnik zewnętrzny jakim było promieniowanie mikrofalowe 
dokonywano w dniu oznaczonym jako (0 day).  
Następnie w 1, 4, 6, 8, 11 dniu dokonywano pomiaru widm absorpcyjnych.  
Badano zmiany konformacji białka będącego powszechnie używanego jako składnik 
matryc biosensorów w procesie sieciowania. 

3. Wyniki i dyskusja 

Na Rys 1. zostały pokazane zmiany w widmach absorpcyjnych zachodzące w czasie. 
Na wykresie prezentowane są spektra dla próbek kontrolnych (bez promieniowania) 
: 11 dniowych oraz dla porównania, próbek świeżych po 5 h od wykonania roztworu. 
Na wykresie wyraźnie widać różnicę w absorbancji pomiędzy próbkami świeżymi,  
a 11 dniowymi. Wraz z czasem wzrasta absorpcja promieniowania. Zaobserwowano 
również zmiany w kształcie widma, które wraz z czasem staje się bardziej rozmyte. 
Fakt ten tłumaczyć można postępującymi wraz z czasem zmianami konformacyjnymi 
oraz denaturacją proteiny.  
Podczas procesu denaturacji albuminy wołowej zostaje zaburzona 3-rzędowa 
struktura białka, co w konsekwencji prowadzić może do utraty aktywności 
biologicznej proteiny. W zależności od czynników zewnętrznych badane białko może 
się rozfałdowywać w całości lub tylko częściowo [8]  
Zmiany konformacyjne opisywane są poprzez możliwość przyjmowania przez 
albuminę różnej formy (E, F, N, B, A) 
Najważniejsza jest forma N (normal/normalna), która zawiera 55 % helisy, forma F 
charakteryzuje się o wiele mniejszą rozpuszczalnością oraz spadkiem zawartości 
helisowej struktury. Badania wykazały, że po przyjęciu przez BSA formy F 
(fast/szybkiej), wewnętrzna lepkość roztworów albuminowych drastycznie wzrasta,  
a badania techniką mikroskopii elektronowej pokazały, że zwiększa się również o 2/3 
długość molekuły [9,10]. Przy przejściu z formy F do formy E 
(expanded/rozciągnięta) rozfałdowaniu ulega helisa, a jej zawartość w tej formie to 
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zaledwie 35%. Rozfałdowaniu ulega helisa (10) domeny I, która połączona z helisą 
(1) domeny II, oraz helisa (10) domeny II połączona z helisą (1) domeny III. [11]. 
Przy przejęciu z formy N do formy B (basic/podstawowa) albumina zaczyna tracić 
swoją sztywność, a cząsteczka zaczyna zwiększać swój promień [12] 
Wraz z upływem czasu następuje kolejna izomeryzacja i albumina z formy  
B przyjmuje formę A (aged/ zestarzała). 
W poniższej pracy mamy doczynienia z przejściami konformacyjnymi pomiędzy 
formą N (normal/normalną) a formą A (aged/ zestarzałą) . 

 
 

Rysunek 1. Widma UV/Vis wodnych roztworów dla BSA niepromieniowanej  po 11 
dniach (linia ciągła) oraz dla porównania dla próbki świeżej 5-cio godzinnej (linia 

ze znacznikami) 

Zmiany konformacyjne albuminy wołowej mogą być wywołane poprzez zmiany 
odczynu środowiska oraz temperaturą. W literaturze fachowej istnieją również 
doniesienia na temat wpływu promieniowania z zakresu fal radiowych na białko [13]. 
Natomiast brak jest badań na temat wpływu promieniowania mikrofalowego 
podawanego w dawkach frakcyjnych i ciągłych na proteinę. 
 
Rys 2 przedstawia zmiany w wodnych roztworach albuminy wołowej w stężeniu 
2mg/mL próbek kontrolnych i poddanych ekspozycji na promieniowanie  
mikrofalowe w dawkach frakcyjnych (2x po 5s) oraz w dawkach jednorazowych  
(1x po 10s). Przedstawione widma ilustrują zmiany zachodzące w szóstym i ósmym 
dniu eksperymentu. 
Porównując widma z dnia szóstego (Rys 2a i 2b), gdzie 2a obrazuje BSA po 
ekspozycji podanej w dawkach frakcyjnych, a 2b po ekspozycji w dawkach 
jednorazowych, widać większe zmiany w absorbancji odzwierciedlają szybsze 
zmiany konformacyjne w albuminie promieniowanej jednorazowo przez okres 10s 
niż w albuminie promieniowanej frakcyjnie. 
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Efekt ten jest wyraźniejszy z czasem, co potwierdzają widma z dnia ósmego  
(Rys 2c i 2d). Wzrost absorpcji promieniowania jest zazwyczaj związany z różnymi 
efektami ,między innymi z denaturacją białka.  

 

Rysunek 2. Zmiany w roztworach BSA(2mg/mL) poddanych ekspozycji (linia ciągła 
z kwadratami) i kontrolnych (linia ciągła), zachodzące pod wpływem 

promieniowania mikrofalowego podawanego w dawkach frakcyjnych (2x po 5s)  
w dni 6-stym(a) i 8-smym (c) i jednorazowych (x1 w czasie 10s) w dniach 6-stym (b) 

i 8- smym (d)  

W miarę upływu czasu następuje rozfałdowanie się łańcucha polipeptydowego. Ze 
względu na umiejscowienie tryptofanu na powierzchni proteiny (model 
Bursteina)[14], wraz z czasem jego interakcje z rozpuszczalnikiem zaczynają być 
bardziej wyraźne, co również może przyczyniać się do zmian obserwowanych  
w widmach spektroskopowych. Ekspozycja na promieniowanie przyspiesza ten efekt. 
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Zmiany te następują bardziej gwałtowniej dla ekspozycji dokonywanej dłużej (1x10s) 
niż stopniowej (2x po 5s). 
Analizując otrzymane wyniki dla pozostałych próbek i porównując rezultaty badań 
dla próbek eksponowanych frakcyjnie (3x5s) z próbkami eksponowanymi w sposób 
ciągły (1x15s), zauważono efekt przyspieszonych zmian konformacyjnych pod 
wpływem wydłużonej jednorazowej ekspozycji niż dla dawek frakcyjnych. 
Efekt ten był wyraźniejszy z czasem ,co można dostrzec na Rys 3.  
W pierwszym dniu eksperymentu nie zauważono istotnych różnic pomiędzy 
próbkami promieniowanymi jednorazowo a wielokrotnie, różnice były natomiast 
istotniejsze wraz z upływem czasu. Największe w 11 dniu eksperymentu.  
Porównując widma absorpcyjne próbek kontrolnych z próbkami poddanymi 
ekspozycji, można zauważyć większy wzrost absorpcji wraz z czasem dla próbek 
napromienianych niż w próbek kontrolnych. Efekt ten wydaje się być wzmocniony 
dla próbek poddanych wydłużonej jednorazowej ekspozycji. 
W celu przeprowadzenia dokładniejszej analizy zaobserwowanych efektów, 
obliczono względną zmianę absorpcji w czasie (Amax n dnia/ Amaxo), gdzie Amax n dnia to 
maksymalna absorpcja po n dniu, Amaxo to maksimum absorpcji w pierwszym dniu 
eksperymentu.  
Widać, że wraz z czasem intensywność absorpcji wzrasta zarówno dla próbek 
kontrolnych jak i dla próbek eksponowanych na czynnik zewnętrzny, a efekt ten jest 
wyraźniejszy dla roztworów eksponowanych przez dłuższy czas niż dla roztworów 
poddanych ekspozycjom wielokrotnym, ale krótszym.  
Zmiany konformacyjne proteiny zachodzą szybciej i bardziej gwałtownie pod 
wpływem promieniowania jednorazowego niż wielokrotnego i są bardziej wyraźne  
z czasem. 

 

Rysunek 3. Względna zmiana intensywności absorpcji w czasie dla BSA poddanej 
jednorazowej (15s) i trzykrotnej ekspozycji (3x5s) na promieniowanie mikrofalowe 

oraz dla porównania próbki kontrolnej (bez promieniowania) 



 Wpływ promieniowania mikrofalowego podawanego w dawkach … 153 

W następnym etapie analiz, porównano wartości maksimów absorbancji  
w poszczególnych dniach, obliczono procentowy jej spadek w stosunku do widma 
wyjściowego.  
Po pierwszym dniu eksperymentu nie zauważono wzrostu absorbancji w stosunku do 
widma wyjściowego próbki kontrolnej. W czwartym dniu eksperymentu dla próbek 
promieniowanych trójkrotnie różnica w stosunku do widma wyjściowego wynosiła 
0,39% a dla próbek poddanych ekspozycji 0,73%, podczas gdy w dniu jedenastym 
otrzymano kolejno 5.51% oraz 7.86 dla próbek poddanym trójkrotnym frakcjom 
promieniowania oraz jednorazowej jednokrotnej frakcji (15s).  
Wyniki kolejnych dni to odpowiednio: 1.82% i 2,57% (dzień 6) oraz 3,66 % i 6.85% 
 (dzień 8). Procentowy spadek wartości absorbancji otrzymanych w kolejnych 
frakcjach (x2) oraz (x1) oraz po podaniu dawek ciągłych 10s i 15s, prezentuje 
 Tabela 1. Wyniki te mogą świadczyć o przyspieszonych zmianach konformacyjnych 
proteiny powodowanych przez promieniowanie mikrofalowe. Przeprowadzone 
analizy potwierdziły wzmocniony efekt dla próbek poddanych długotrwałej 
ekspozycji  

Tabela 1. Średni procentowy wzrost absorbancji roztworów w kolejnych dniach 
eksperymentu, dla roztworów poddanych działaniu mikrofal w dawkach frakcyjnych 
(x2,x3 po 5 s) oraz jednorazowych (10s, 15s) 

  Andnia/Ao [%] Andnia/Ao [%] 
dni x3     15s     
1 /     /     
4 0,39 ± 0,001 0,73 ± 0,001 
6 1,82 ± 0,002 2,57 ± 0,001 
8 3,66 ± 0,004 6,85 ± 0,004 
11 5,51 ± 0,001 7,86 ± 0,001 
dni x2     10s     
1 /     /     
4 0,73 ± 0,002 0,39 ± 0 
6 2,07 ± 0,001 2,15 ± 0,001 
8 3,24 ± 0,001 3,24 ± 0,004 
11 3,41 ± 0,003 4,84 ± 0,001 

4. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania wykazały wpływ promieniowanie mikrofalowego na 
czynnik sieciujący matryc biosensorowych jakim jest albumina wołowa. 
Zauważono, wpływ zarówno pod wpływem czynnika podawanego w dawkach 
frakcyjnych jak i poddanego w wydłużonych dawkach jednorazowych. 
Promieniowanie mikrofale powodowało przyspieszone zmiany denaturacyjne białka 
oraz zmianę jego konformacji. 
Większe zmiany zaobserwowano dla wydłużonej ekspozycji niż ekspozycji 
frakcyjnej. Warto również zaznaczyć, że efekt był wyraźniejszy z czasem. 
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ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ BETONOWYCH BELEK WZMACNIANYCH 

KOMPOZYTAMI Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH 

Streszczenie: W artykule opisano metodykę oraz wyniki symulacji zginania żelbetowych belek 
wzmacnianych taśmami i tkaninami wykonanymi z włókien węglowych pod działaniem 
obciążenia zewnętrznego. W analizie uwzględniono nieliniowe charakterystyki materiału 
wzmocnień, a także zjawisko pękania betonu. Odnotowano dobrą zgodność wyników obliczeń 
numerycznych z wynikami eksperymentu. 
 
Słowa kluczowe: symulacja numeryczna, metoda elementów skończonych, kompozyty 
wzmacniane włóknem węglowym, konstrukcje budowlane 

COMPUTER SOFTWARE SYSTEM AS A TOOL FOR SIMULATING 

THE BUILDING CONSTRUCTIONS OPERATION 

Summary: The technique of finite element operational simulation of bending reinforced 
concrete beams before and after their strengthening with carbon plastics, and under the action 
of various types of external loads is considered in this article. Numerical calculations are made 
with consideration of nonlinear characteristics of reinforcement and cracked concrete 
deformation. The comparative analysis and sufficient correlation of computation data with 
experimental ones are presented. 
 
Keywords: numerical simulation, finite element method, carbon fibre reinforced polymer, 
building constructions, strengthening 

1. Assignment of issue 

Nowadays, computer simulation is widely used in scientific researches due to the 
advantages of finite element method (FEM) application. The most reliable approaches 
to studying the behaviour of building structures are the experimental methods. 
However, experimental laboratory studies are labour-intensive, long-term and require 
significant material costs. Numerical simulation of the FEM constructions behaviour 
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can significantly reduce the volume of field experiments. Based on the laboratory 
studies, numerical calculations can be made with consideration of a wide range of 
external loads, mechanical and heat-engineering properties of materials, geometric 
dimensions, design execution, various defects, emergencies, etc. 

2. Analysis of recent research 

With the development of powerful computer equipment and computing finite element 
(FE) complexes such as ABAQUS and ANSYS, researchers have been able, 
simultaneously with experimental studies, to conduct numerical simulation of the 
behaviour of complex reinforced concrete structures strengthened with polymeric 
composite materials. The fundamental work of D. Kachlakev and his co-authors is 
dedicated to this issue [1]. Using the FE complex ANSYS, the authors have 
analytically analysed several models of beams and proposed a number of methods of 
their strengthening with composite polymers. The efficiency and sufficient correlation 
of simulated results with experimental data are proved. Based on the proposed 
strengthening schemes, the authors succeeded in improving the strength 
characteristics of reinforced concrete beams. 
Experimental studies and simulation methods of the behaviour of reinforced concrete 
structures with the application of FEM, in particular pre-loaded [5] and reinforced 
with polymer composites ones, are considered in the works [2-5]. The results of FE 
simulation of the bending reinforced concrete beams before and after their 
reinforcement with carbon plastics (CFRP), and under the action of a one-time load 
are analysed in the works [6, 7]. Besides, these results are compared with the field 
experiment data. Sufficient correlation of computational FEM data with experimental 
data is obtained in the area of subcritical loads. 
The intensive application of the concrete structures strengthening with reinforced 
composite materials proves the necessity of further researches, in particular with the 
application of automated software systems such as ANSYS. 

3. Problem statement 

Nowadays, the computer simulation in the design and operation of structures and 
buildings in general is widely used. Therefore, the application of FEM in the 
development, research and introduction of new methods of strengthening the concrete 
structures will significantly simplify the process and save time and money for the 
implementation of the given tasks. The numerical operational simulation is the 
purpose of this study, as well as the estimation of strength characteristics of full-scale 
bending reinforced concrete elements before and after their strengthening with CFRP, 
and under the action of various types of external loads. The challenge is to conduct a 
comparative analysis of the obtained experimental data and find the possibility to 
apply FEM for similar studies when changing the mechanical properties of materials, 
design characteristics of samples, power influences and other possible factors. 
Experimental nonlinear diagrams of concrete and material deformation of internal 
steel reinforcement are taken into account in software FE simulation, as well as the 
strength characteristics of concrete under tensile conditions. 
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4. Operational simulation of strengthened reinforced concrete beams by 
FEM 

The field experimental testing preceded this study. The methods and results of the 
conducted experimental studies are described in detail in [8]. 
The full-scale 3D models of reinforced concrete beams strengthened with a carbon 
plastic tape Sika CarboDur S-512 (Fig. 1) and a carbon cloth Sika Wrap (Fig. 2) were 
developed due to the application of FE software ANSYS. The use of 17741 and 17524 
FE for models discretisation ensures sufficient accuracy of calculations [1]. Based on 
the symmetry conditions, a quarter of a reinforced concrete beam was simulated  
(Fig. 1, 2). 

 

Figure 1. Full-scale 3D FE model of a reinforced beam 

To simulate reliably the nonlinear behaviour of concrete under the action of 
compression and tension, the 8-node finite element SOLID65 was used, which 
possesses three degrees of freedom in the directions OX, OY and OZ. The SOLID65 
element possesses the ability to crack during stretching and crushing when 
compressed. It sufficiently describes the behaviour of concrete in accordance with the 
deformation diagrams shown in Fig. 3a. In the initial state, before applying the load, 
the element material is isotropic. 
To reproduce the operation of field samples as accurately as possible, the experimental 
diagrams of concrete deformation under compression (Fig. 3b) and the coefficients 
[1, 6] given in Table 1 are implemented in FE model. 

 
Figure 2. Full-scale 3D FE model of a beam reinforced with the carbon cloth 
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а) b) 

Figure 3. Diagrams of concrete deformation: 
a) typical monochromatic diagram of concrete deformation [1]; 

b) experimental diagram of concrete deformation under compression [8] 

Table 1. Strength characteristics of concrete for FE simulation 

Name of parameters 
Value of 

parameters 
Modulus of elasticity E0, МPа 23.95×103 
Calculation value of concrete compression strength fcd, МPа 24.31 
Calculation value of concrete when stretching fсt, МPа 2.8 
Poisson's coefficient ν 0.2 
Open shear transfer coefficient (βt). 0.2 
Closed shear transfer coefficient (βc). 1 

 
The iron reinforcement was simulated applying the core finite element LINK180. The 
element operates in the mode tension-compression; possesses three degrees of 
freedom in each node - displacement along the coordinate axes OX, OY, OZ. It is 
used for considering elasticity, plasticity, creep, as well as large deformations and 
displacements. 
To simulate the reinforcement material (steel), the ideal elastic and plastic diagram of 
deformation (Bilinear Kinematic Hardening) with experimentally obtained 
parameters was applied: yield strength fyd = 517.2 MPa; the modulus of elasticity Es 
= 20.5×104 MPa; Poisson's coefficient ν = 0.3. 
The reinforcing carbon tape Sika CarboDur S-512 (Fig. 1) was simulated applying the 
finite element Solid185, which is used to simulate three-dimensional objects. 
Solid185 is an 8-node element with three degrees of freedom in each of them. This 
element possesses the properties of plasticity, creep, viscoelasticity, and large 
deformations of displacements. 
The tape material was considered perfectly elastic. The following characteristics were 
specified as the raw material data: tensile strength ff = 3100 MPa; the modulus of 
elasticity Es = 16.5×104 MPa; Poisson's coefficient  ν = 0.3. Geometric dimensions of 
the tape: width 50 mm, thickness 1.2 mm. Based on the symmetry conditions, half of 
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the tape width (25 mm) was used in the model (Fig. 1). A contact pair of tape and 
beam surfaces (a "contact pair" option) was produced to bond the tape with a beam; 
the pair is in a constant contact ("always bonded") without slipping. 
The reinforcing carbon cloth SikaWrap (Fig. 2) was simulated by means of the 8-node 
element Solid185 with three degrees of freedom. The material of carbon fiber laminate 
(cloth impregnated with glue) should be ideally elastic - the modulus of elasticity 
Es=28×103 MPa; Poisson's coefficient v = 0.35. The thickness of laminate is 1 mm. 
To bond laminate with a beam, the gluing operation "Glue" was used. The laminate is 
in constant contact with the beam without slipping. 
Elastic (Es = 20.5×104 MPa) steel cubes acted as a support (Fig. 4) and transferred 
efforts. Among the adjacent surfaces of the cubes and beams, the contact pairs 
"Contact Pairs" were simulated. 
The beam model was loaded in accordance with the diagram given in Fig. 4. The 
symmetry conditions were imposed on the right edge surface, limiting it in 
displacements along the axis OX. Left support (steel cube) limited the beam nodes in 
displacements along the axis OY. F/4 efforts were distributed to the nodes of the upper 
steel cube (along the OZ axis). 
The method of simulating the FE model of the strengthened beams is described in the 
works [1, 6, 7, 9]. 

 
Figure 4. Scheme of loading the FE model of the strengthened reinforced concrete 

beam 

The load step of the beam with a step 1 kN×m (according to experimental researches) 
was simulated by means of software. The results of simulating the deflections and 
deformations of the reinforced concrete beams components are shown in Fig. 5 – 8. 
Experimental curves are constructed based on the averaged data of field tests. 

 
Figure 5. Fields of relative deformations along the axis OX of the beam 

strengthened with carbon fibre tape at the bending moment М=4.03 kN×m 

900 

F/4 
250 
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The results of displacements simulation of the FE model nodes of the beam 
strengthened with carbon fibre cloth (Fig. 6) indicate that the maximum deflection 
value is localized within the actual beam. The results of the FE simulation sufficiently 
correlate with the experimental data (Fig. 8). Significant deviations of the 
experimental curve from the simulated one are observed only at the last stage of load. 
This fact indicates rather complicated processes of efforts redistribution in reinforced 
concrete structures at the stage of their destruction, which are very difficult to 
simulate. 

 
Figure 6. Fields of beam deflection strengthened with a carbon cloth at the bending 

moment M = 13.1 kN×m, which precedes the destruction 

The curves shown in Fig. 7 and 8 reflect the operation of bending reinforced concrete 
beams before and after their strengthening with CFRP materials under the action of a 
one-time load. The advantage of numerical simulation is the possibility of studying 
the strength characteristics of the structure until its destruction. This process cannot 
be defined experimentally because of the rapid development of deflections, 
deformations, cracks and the complexity of their fixation. All devices at the last load 
stage were removed during the basic experiment, which made imporsible to define the 
final deformation and deflection of the beams under study. FEM can be applied to 
make all the necessary definitions in studying the structures in such extreme cases. 

 
Figure 7. Growth of relative deformations of the carbon fibre tape at different stages 

of loading the strengthened beam is defined experimentally and by applying FEM 
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The numerical method allows to simulate not only the resulting index of any strong 
characteristics of the structure, but also reflects the nature of their development. The 
use of the finite element SOLID65 allows accurate reproducing the process of cracks 
formation and their development at all steps of load increment. 

 
Figure 8. Deflection value change of the reinforced concrete beams before and after 

their strengthening with the carbon cloth at different load stages is defined 
experimentally and with FEM application 

5. Conclusion 

Application of numerical simulation of bending reinforced concrete elements 
operation before and after their strengthening with CFRP materials proved its 
efficiency. Sufficient correlation of experimental data with theoretical ones proves its 
effective application for simulating of this type structures when changing the strength 
characteristics of concrete, reinforcement, power influences, structural factors, etc. 
FEM allows describing in detail the process of deformation and destruction of the 
structure, since it is rather complicated to define experimentally all final deformations 
and displacements. Numerical methods make it possible to reduce the number of field 
tests with the possibility of changing any parameters of the studied structures and 
external influences. Software simulation with FEM application is a tool that can be 
used effectively both to design the reinforced concrete structures and to analyse the 
behaviour of real long-life designs for the purpose of assessing their durability, 
reliability, residual resource, as well as the possibility of enhancement and 
continuation of their use. 
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PROJEKT ORAZ BUDOWA DYDAKTYCZNEGO STANOWISKA 

SORTUJĄCEGO 

Streszczenie: W niniejszym referacie przedstawiono projekt oraz wykonanie automatycznego 
urządzenia do sortowania elementów. Do komunikacji wykorzystano protokół Modbus RTU. 
Wykonano wizualizację procesu produkcji. 
 
Słowa kluczowe: robot, sortowanie, Modbus RTU 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF DIDACTIC SORTING 

STATION 

Summary: The article is devoted to construction and implementation of a sorting station. The 
Modbus RTU protocol was used for communication. Visualization and control procedures in 
Proficy Machine Edtion were performed. 
 
Keywords: robot, sorting, Modbus RTU 

1. Wstęp 

Rozwój przemysłu obserwowany w ciągu ostatnich lat spowodował wzrost 
złożoności procesów technologicznych oraz zaostrzenie wymagań w stosunku do 
jakości i wydajności produkcji. Duża konkurencja, obecna na światowym rynku 
wśród największych potentatów przemysłowych wymusza stosowanie coraz 
nowocześniejszych i bardziej niezawodnych systemów sterowania i zarządzania 
produkcją. Powszechnie dąży się do tzw. automatyzacji przedsiębiorstw 
przemysłowych, polegającej na zastąpieniu lub ograniczeniu ludzkiej pracy fizycznej 
i umysłowej przez maszyny, wykonujące pewne powtarzalne czynności. Realizacja 
tej strategii możliwa jest tylko przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań z szeroko 
pojętej dziedziny automatyki przemysłowej, która nieustannie się rozwija. Obecnie 
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zauważyć można wprowadzanie sztucznej inteligencji na poziomie samego procesu 
technologicznego (nowoczesne elementy i układy automatyki), zwiększenie ilości 
informacji rozsyłanych po całym przedsiębiorstwie (nowoczesne standardy 
komunikacji) oraz polepszenie wglądu w stan procesu (systemy SCADA). [2] 
Podstawowym problemem, w niektórych gałęziach przemysłu, jest sortowanie, które 
polega na uporządkowaniu zbioru elementów względem pewnych cech 
charakterystycznych. Cechy te mogą być na przykład kolorem, kształtem, czy typem 
zastosowanego materiału.  
Dlatego też celem pracy było wykonanie projektu oraz zbudowanie automatycznej 
platformy sortującej, rozpoznawającej obiekty na podstawie koloru. Zbudowane 
stanowisko będzie wykorzystywane w zajęciach dydaktycznych. 

2. Ogólna klasyfikacja oraz podział robotów 

Maszyna to zespół wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm 
napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub 
zwierzęcych składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których 
przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne 
zastosowanie [3]. Jako, że urządzenie sortujące jest sterowane przez program na 
mikrokontrolerze, warto przytoczyć również definicję robota przedstawioną przez 
prof. Olszewskiego. 
Robot - maszyna manipulacyjna sterowana automatycznie za pomocą sygnałów 
generowanych w programowalnym układzie sterowania, odpowiednio w funkcji: 
czasu i/lub położenia elementów jej mechanizmu oraz parametrów ruchu i/lub stanu 
środowiska roboczego, programowana: ręcznie i/lub przez nauczanie, wykonująca 
najczęściej powtarzalny, ale mogący ulec zmianie odpowiednio do zmiany programu, 
stanu środowiska lub podanej informacji, cykl ruchów manipulacyjnych i/lub 
lokomocyjnych o określonych konstrukcją lub programowalnych parametrach [4]. 
 
Klasyfikacja robotów 
Podstawową klasyfikację robotów przeprowadza się pod względem ich 
przeznaczenia. Biorąc pod uwagę to stwierdzenie wyróżnia się roboty: 

1. do celów przemysłowych, 
2. do celów badawczych (podwodnych, eksploracja kosmosu, wulkanów itp.), 
3. do celów wojskowych (rozpoznawanie, wykrywanie min, strzeżenie granic, 

eksploracja bunkrów itp.), 
4. do celów medycznych, 
5. do celów metrologicznych, inspekcyjnych, diagnostycznych, 
6. do celów szkoleniowych, 
7. usługowe. 

Kolejnym kryterium podziałowym jest podział pod względem budowy.  
Rozróżnia się roboty jednoramienne lub wieloramienne oraz jednolite i złożone  
z modułów. 
Jednym z kryterium podziału jest podział ze względu na sposób instalacji. Tutaj 
wyróżnia się roboty: 

1. stacjonarne (podłogowe lub podwieszone), 
2. na wózku samojezdnym, 
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3. zintegrowane z urządzeniem technologicznym, 
4. gantry [5]. 

Urządzenie prezentowane w niniejszej pracy można w przybliżeniu sklasyfikować 
jako robot do celów szkoleniowych, jednolity oraz stacjonarny. 

3. Projekt urządzenia sortującego 

Podstawowym celem budowy było wykonanie urządzenia zdolnego do sortowania 
trzech typów detali. Głównym elementem maszyny jest obrotowy okrągły stół 
przeznaczony do transportu detali. Konieczne było także zbudowanie trzech 
stanowisk wyposażonych w czujniki służące do detekcji elementów oraz wykonanie 
magazynów na posortowane detale.  
Detale będą krążkami o średnicy 40 mm i wysokości 14 mm. Pierwszy typ krążka 
będzie tuleją (pusty w środku), kolejny będzie koloru czerwonego i ostatni typ będzie 
aluminiowy pełny w środku. Sortowanie powinno móc działać w pełni automatycznie. 
 
Układ napędowy 
Jako napęd ruchomej części stołu wybrano silnik krokowy pozwalający uzyskać 
wysoką precyzję ruchu (Rys. 1). Oznaczenie producenta to 1.8º 57mm Hybrid Stepper 
Motor-NEMA23. Podczas wyboru kierowano się jego względnie wysokim momentem 
napędowym oraz możliwością programowej zmiany prędkości obrotowej wału.  

 
Rysunek 1. Silnik krokowy JK57HS56-28043 

Do silnika przymocowano za pomocą sprzęgła i pręta gwintowanego górną cześć 
obrotnicy kwadratowej (Rys. 2) pełniącą funkcję łożyska wzdłużnego. Na potrzeby 
projektu skorzystano z gotowego elementu wykonanego z blachy stalowej 
odpowiednio wytłoczonej. Posiada ona wywiercone otwory na śruby M6. 
Zastosowanie tego typu obrotnicy pozwoli na przeniesienie momentu napędowego 
silnika na część obrotową stołu. Jest to ważny element zwiększający sztywność 
konstrukcji i przenoszący obciążenia osiowe. 

                                                           
3 Silnik krokowy JK57HS56-2804 - http://alexnld.com/product/jkm-jk57hs56-2804-56mm-2-
8a-1-8-degree-two-phase-hybrid-stepper-motor-for-cnc-router/ 
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Rysunek 2. Obrotnica kwadratowa GTV OM-OBK 150-204 

W przypadku napędu liniowego zastosowano również silnik krokowy.  
 
Do pobierania detali z obrotowego stołu zastosowano napędy w postaci 
łożyskowanych serwomechanizmów (Rys. 3) typu standard. Do kontroli 
serwomechanizmów nie potrzebne są żadne układy scalone. Sterowanie realizowane 
jest poprzez podanie odpowiedniego sygnału PWM z sterownika do 
serwomechanizmu. 

 
Rysunek 3. Serwomechanizm Futaba S30035 

W przeciwieństwie do silników prądu stałego czy przemiennego, silniki krokowe 
wymagają zasilania sekwencyjnego tzn. poszczególne cewki muszą otrzymać 
ustaloną liczbę impulsów. Standardowym sposobem sterowania silnikiem krokowym 
jest zastosowanie sterownika. Oba sterowniki przedstawione poniżej posiadają 
maksymalną rozdzielczość równą 1/16 kroku. 
Do obsługi silnika krokowego JK57HS56-2804 zastosowano sterownik o oznaczeniu 
producenta BL–TB6560–V2. Standardowe zasilanie części logicznej to  
5 V, można jednak zastosować rezystor wpięty szeregowo o wartości 1 kΩ  
w przypadku zasilania napięciem 12 V lub rezystor 2,4 kΩ dla zasilania napięciem  
24 V.  
 
                                                           
4 Obrotnica kwadratowa GTV OM-OBK 150-20 - https://meblownia.pl/gtv-obrotnica-tv-
kwadratowaom-obk150-20.html 
5 Serwomechanizm Futaba S3003 - https://www.amazon.com/Futaba-FUTM0031-S3003-
Standard-Servo/dp/B0015H2V72 
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Czujniki 
Do wykrywania detali w kształcie tulei zastosowano czujnik optyczny odbiciowy 
o symbolu producenta E18–D80NK 80 (Rys. 4). Jest to regulowany, cyfrowy czujnik 
odległości wyposażony w nakrętki ułatwiające montaż. Zakres pomiarowy 
regulowany jest potencjometrem umieszczonym w tylnej części urządzenia. 
Wykrycie przedmiotu sygnalizowane jest poprzez pojawienie się stanu niskiego na 
wyjściu oraz poprzez załączenie się czerwonej diody LED. 
 

 
Rysunek 4. Czujnik optyczny odbiciowy E18–D80NK 806 

Pomimo zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją ważne jest odpowiednie  
podłączenie przewodów zasilania oraz sygnałowego. 
 
Do wykrywania detali wykonanych z aluminium zastosowano czujnik indukcyjny 
(Rys. 5).  

 
Rysunek 5. Czujnik indukcyjny LJ12A3-4-Z/BY7 

Wykrywanie detali w kolorze odbywa się poprzez czujnik koloru TCS3200. Zakres 
napięcia, w którym czujnik spełnia swoją rolę wynosi od 2,7 V do 5 V. Podanie 
odpowiedniej kombinacji jedynek i zer logicznych na piny S2 i S3 powoduje wybór 
koloru, który ma zostać wykrywany przez fotodiodę. I tak dla wykrywania koloru 
czerwonego ustawiono piny S2 i S3 w stan niski. Piny oznaczone symbolami S0 i S1 
służą do wyboru skalowania częstotliwości wyjściowej. Na potrzeby projektu 
ustawiono te piny odpowiednio S0 w stan niski oraz S1 w stan wysoki co odpowiada 
skalowaniu częstotliwości wyjściowej z czujnika rzędu 2% (rys. 6). 

                                                           
6 Czujnik optyczny odbiciowy E18–D80NK 80 - https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-car-
proximity-sensor.html 
7 Czujnik indukcyjny LJ12A3-4-Z/BY - http://electropark.pl/indukcyjne/6834-czujnik-
indukcyjny-lj12a3-4-z-by-6-36v-4mm-pnp.html 
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Rysunek 6. Czujnik koloru TCS32008 

Czujnik laserowy zastosowano w celu możliwości monitorowania zasobnika detali. 
Jest on złożony z dwóch modułów opisanych poniżej w pracy. 
Moduł nadajnika KY–008 składa się głównie z diody laserowej oraz kilku oporników 
(Rys. 7). Mimo swojej prostej budowy wystarczająco spełnia swoją rolę tzn. wysyła 
wiązkę laserową do odbiornika. 

 
Rysunek 7. Moduł nadajnika czujnika laserowego KY–0089 

Moduł nadajnika czujnika laserowego współpracuje z modułem odbiornika czujnika 
laserowego DS1 8B20 tworząc modułowy czujnik laserowy. Czujnik wykorzystuje 
niemodulowany odbiornik lasera zasilany napięciem 5 V. Producent zaleca 
stosowanie go w ciemnym otoczeniu ze względu na możliwość zakłóceń 
spowodowanych światłem słonecznym. Wysoki poziom napięcia na wyjściu OUT 
sygnalizuje wykrycie wiązki laserowej. Rozmiar płytki stykowej odbiornika 
laserowego to 1,52 x 2,22 cm. 

 
Uchwyty czujników oraz blaty stołu zlecono do wykonania firmie zajmującej się 
wycinaniem laserowym w płycie do 6 mm. Rysunki uchwytów i blatów wykonano  
w programie AutoCAD Mechanical 2016.  
 
Przygotowany oraz opracowany schemat zasilania przedstawiono na rys. 8. 

                                                           
8 Czujnik koloru TCS3200 - http://forum.arduino.cc/index.php?topic=447517.0 
9 Moduł nadajnika czujnika laserowego KY–008 - https://felis-net.com/online/arduino-i-
moduly/38-modul-dioda-laserowa-czerwona-650nm-ky-008.html 
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Rysunek 8. Schemat zasilania 
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Sterowanie 
Jedną z ważniejszych decyzji przy projektowaniu maszyny sortującej jest odpowiedni 
dobór urządzenia, które będzie nim sterowało. Istotne jest zarówno przeanalizowanie 
urządzeń pod względem możliwości obliczeniowych jak i pod względem ilości 
funkcjonalnych wyprowadzeń wejść/wyjść cyfrowych. Po przeanalizowaniu 
dostępnych rozwiązań zdecydowano się na wybór jednostki Arduino Uno Rev3 
Zaletami tego urządzenia jest niska cena, niewielkie rozmiary i funkcjonalność 
odpowiadająca założeniom projektu. Przed przystąpieniem do pisania programu 
sterującego urządzeniem opracowano schemat blokowy przedstawiony na rysunku 9. 
Algorytm sterowania urządzeniem jest złożony, został napisany w formie pseudokodu 
C. Po uruchomieniu sekwencji w pierwszej kolejności sprawdzane jest czy  
w zasobniku znajduje się detal będący przedmiotem sortowania.  

 
Rysunek 9. Schemat blokowy algorytmu sterowania 
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Jeśli takowy jest w zasobniku to następuje jego wysunięcie na część obrotową stołu. 
Następnie stół wykonuje obrót o 90 stopni i następują odczyty z czujników. Jeśli 
pierwszy z czujników wykrył detal to ramię serwa pobiera go do magazynu. Jeśli nie 
to w kolejnej sekwencji przechodzi on na następne stanowisko pomiarowe. Sekwencja 
zatrzymuje się gdy w zasobniku nie ma więcej detali i wszystkie detale zostały już 
posortowane. 
Sekwencja opisana powyżej została zrealizowana w następujący sposób: 
 

if((digitalRead(start) == LOW)&(detal == 1)) 

  { 

    while(detal == 1) 

    { 

      wysun_detal(); 

      obroc_stol(); 

      delay(500); 

      wykrywanie_tulei(); 

      wykrywanie_koloru(); 

      wykrywanie_metalu(); 

      wykrywanie_detalu(); 

    } 

    while((pobrano1 = 0) & (pobrano2 = 0) & (pobrano3 = 0)) 

    { 

      obroc_stol(); 

      delay(500); 

      wykrywanie_tulei(); 

      wykrywanie_koloru(); 

      wykrywanie_metalu(); 

      wykrywanie_detalu(); 

    } 

    while((wejscie) != (wyjscie)) 

    { 

      obroc_stol(); 

      delay(500); 

      wykrywanie_tulei(); 

      wykrywanie_koloru(); 

      wykrywanie_metalu(); 

      wykrywanie_detalu(); 

    } 

    pobrano1 = 0; 

    pobrano2 = 0; 

    pobrano3 = 0; 

 
W części deklaracyjnej programu skorzystano z gotowych bibliotek do obsługi 
serwomechanizmów oraz do obsługi protokołu Modbus RTU. Są to: 
 

#include <Servo.h>      biblioteka odpowiedzialna za 

sterowanie serwomechanizmami 

#include <modbus.h>  biblioteki do komunikacji 

przez  protokół Modbus RTU 

#include <modbusDevice.h> 

#include <modbusRegBank.h> 

#include <modbusSlave.h> 
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Program sterujący został podzielony na podprogramy, dzięki czemu cały kod stał się 
przejrzysty, czytelny oraz szybko można było zlokalizować ewentualne błędy. 

4. Komunikacja oraz wizualizacja 

4.1. Modbus RTU [7] 

Interfejs Modbus został opracowany w firmie Modicon i jest wykorzystywany przez 
większość producentów do asynchronicznej znakowej wymiany danych pomiędzy 
urządzeniami systemów pomiarowych i kontrolnych. Prostota tego protokołu pozwala 
na łatwą implementację w dowolnym urządzeniu posiadającym mikrokontroler. 
Modbus jest siecią typu Mater-Slave. Wydzielona stacja Master posługując się listą 
wymian cyklicznych i wyzwalanych odpytuje kolejno poszczególnych abonentów 
sieci. Sieć ta pracuje z niewielkimi szybkościami transmisji danych (typowe: 9.6Kb/s, 
19,2 Kb/s) na ograniczonym dystansie wynikającym z typu zastosowanego łącza 
komunikacyjnego (RS-232, RS-422, RS-485, Modem). Sieć typu Modbus znalazła 
szerokie zastosowanie w aplikacjach przemysłowych o niskich wymaganiach 
dotyczących szybkości i częstości przesyłu danych, w szczególności w systemach  
z wydzielonym centrum, do którego przesyłane są dane z urządzeń peryferyjnych. 

 
Transakcje w systemie Modbus 
Jednym ze sposobów zapewnienia w sieciach przemysłowych zdeterminowanego  
w czasie dostępu do medium transmisyjnego dowolnemu abonentowi, jest protokół 
Master-Slave. W tym protokole programista nie ma zbyt wiele swobody w doborze 
sposobu transmisji. Reguły transmisji są bardzo sztywne i uniemożliwiają 
optymalizację wymian, której celem byłoby skrócenie czasu trwania cyklu pracy 
sieci. W zamian za to, kosztem wielu ograniczeń, zdecydowanie upraszcza się proces 
konfiguracji sieci, minimalizowane są wymagania co do oprogramowania stacji 
abonenckiej z poziomu aplikacji.  
Zasadniczą i podstawową cechą sieci typu Master-Slave jest możliwość bezpośredniej 
wymiany informacji tylko pomiędzy wyróżnioną stacją Master a dowolnym 
abonentem, który nosi miano Slave. Stacja Master jest dystrybutorem wymian  
i inicjuje każdą transmisję.  
Innymi cechami wyróżniającymi ten protokół są: 

• dwa podstawowe rodzaje wymiany danych:  
1. zapytanie/polecenie – odpowiedź (Query – Response) będąca wymianą 

informacji z wybraną stacją abonencką Slave. Wymiana zawiera zawsze 
żądanie i towarzyszącą jej odpowiedź. Mogą tu mieć miejsce wymiany 
cykliczne bądź wyzwalane; 

2. rozgłoszenie bez odpowiedzi (Broadcast) będąca transmisją do 
wszystkich abonentów Slave i zawierająca jedynie ramkę rozgłoszenia;  

• stały repertuar rozkazów stacji Master umożliwiający tylko określone 
transakcje wymiany; 

• brak ramek serwisowych; 
• niezmienne, bez zatrzymania i ponownego uruchomienia sieci, sekwencje 

cyklicznych wymian danych. 
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Tryby komunikacji w protokole Modbus 
Polecenia są przesyłane ze stacji Master do stacji Slave w formie ramki o określonym 
początku i końcu. Pozwala to urządzeniu odbierającemu na odrzucenie ramek 
niekompletnych i co za tym idzie możliwość sygnalizacji błędów. W interfejsie 
Modbus jest możliwe przesyłanie danych w dwu trybach (ASCII i RTU).  
W zależności od typu urządzenia mamy do czynienie z ramką ASCII lub RTU. 

• ASCII - każdy bajt informacji przesyłany jest w postaci dwóch znaków 
ASCII, dopuszczalne znaki ASCII (0-9, A-F), odstęp pomiędzy 
poszczególnymi znakami w ramce nie może przekroczyć 1s, w ramce jest 
stały znak początku i końca, zabezpieczenie LRC. 

• RTU - każdy bajt informacji przesyłany jest w postaci 1 znaku, dopuszczalne 
znaki Hex 0-9, A-F, odstęp pomiędzy znakami w ramce nie może 
przekraczać 1,5 znaku, znak początku i końca transmisji musi wynosić 
minimum 3,5 czasu trwania przesyłu jednego znaku, kod zabezpieczenia 
ramki CRC. 

W celu zweryfikowania poprawności działania protokołu skorzystano z programu 
testującego Mdbus Rev. 3.50.  

4.2. Wizualizacja 

Przedmiotem wizualizacji jest uprzednio wykonany model urządzenia sortującego, 
który posiada możliwość automatycznego sortowania detali. Funkcje te zapewniają 
napędy elektryczne oraz czujniki. Projekt zakłada wykonanie części programu 
sterującego umożliwiającego sterowanie urządzeniem w trybie ręcznym. W tym 
trybie będzie możliwość sterowania oddzielnie wszystkimi serwomechanizmami, 
ręczne sterowanie wysuwem napędu liniowego oraz obrotem stołu. 
Aplikacja wizualizacyjna ma zawierać obraz urządzenia sortującego (rzut z góry 
urządzenia) odzwierciedlający (w miarę możliwości) rzeczywisty wygląd i ruch 
modelu. Zakłada się wykonanie drugiego ekranu z możliwością podglądu stanu wyjść 
z czujników i nastaw czujnika koloru. 
Do wykonania wizualizacji urządzenia sortującego skorzystano z modułu View 
programu Proficy Machine Edition 9.0. Wizualizację przygotowano w rozdzielczości 
1366x768 HD. 
Panel główny wizualizacji umożliwia: 

• logowanie i wylogowanie użytkowników. 
• edycję listy użytkowników. 

Posiadając najwyższy poziom dostępu istnieje możliwość edycji listy użytkowników. 
Ta funkcja dostępna jest poprzez wybranie przycisku „Edytuj użytkowników”. 
Pojawia się wówczas okno Edit User List. 
Jednakże użytkownik najczęściej będzie korzystał z panelu – Czujniki 
przedstawionego na rys. 10. 
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Rysunek 10. Panel – Czujniki 

Panel Czujniki umożliwia: 
1. odczyt wartości z czujnika koloru w formie trendu, 
2. uruchomienie monitorowania trendu, 
3. zatrzymanie monitorowania trendu, 
4. odświeżenie trendu, 
5. ustawienie częstotliwości próbkowania oraz zakres badanej częstotliwości, 
6. dodawanie kolejnych zmiennych, które mogą być rejestrowane, 
7. ustawienie górnej i dolnej granicy częstotliwości czujnika koloru, 
8. odczyt z czujników urządzenia. 

W przypadku panelu napędy (rys. 11) możliwe jest: 
1. uruchomienie sekwencji ruchu tłoka w przód i tył – 1, 
2. uruchomienie obrotu stołu o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
3. ręczne uruchomienie serwomechanizmu, 
4. ręczne uruchomienie serwomechanizmu, 
5. ręczne uruchomienie serwomechanizmu, 
6. podgląd w wizualizację ruchów, 
7. podgląd w liczniki ruchów poszczególnych serwomechanizmów, 
8. kasowanie liczników wszystkich serwomechanizmów. 

 

Rysunek 11. Panel – Czujniki 
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5. Etapy wykonania projektu 

Na rysunkach poniżej przedstawiono kilka etapów związanych z wykonanym 
projektem. 

a) b) 

 

 
c) d) 

  

e) f) 

 

 

Rysunek 12. Przykładowe etapy wykonania projektu: a, b) montaż stołu obrotowego,  
c, d) montaż zabieraków wraz z czujnikami, e) napęd linowy, f) zasilanie 

Podsumowanie i wnioski 

Założenia projektowe udało się w pełni zrealizować. Wykonane urządzenie działa 
sprawnie oraz bezproblemowo. Zostało zaprezentowane podczas Narodowych Dni 
Robotyki na Politechnice w Bratysławie.  
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Rysunek 13. Stanowisko robocze wraz z wizualizacją oraz sterowanem  

Jednym z większych wyzwań na etapie komunikacji Arduino z komputerem było 
dobranie odpowiedniej wersji protokołu komunikacyjnego. Początkowo próbowano 
skomunikować komputer z płytką Arduino Leonardo. Jednak po głębszej analizie 
okazało się, że płytka ta nie jest kompatybilna z biblioteką MODBUS. Wersję 
Leonardo zastąpiono wersją Uno Rev3. Dowodzi to, że proces testów jest bardzo 
ważnym etapem samego projektowania. 
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WPŁYW ZJAWISK CIEPLNYCH I MECHANIZMU ZUŻYCIA 

TRIBOLOGICZNEGO NA POWIERZCHNIĘ NAPAWANĄ METODĄ 

GMA  

Streszczenie: Praca ma na celu przedstawienie zjawisk cieplnych zachodzących podczas 
procesu napawania metodą GMA oraz omówienie mechanizmu zużycia uzyskanej powłoki. 
 
Słowa kluczowe: napawanie GMA, mechanizm zużycia 

EFFECT OF THERMAL PHENOMENA AND TRIBIOLOGICAL 

WEAR MECHANISM OF ON THE SURFACE PAD WELDED WITH 

USE OF GMA METHOD  

Summary: The paper is aimed at demonstration of thermal phenomena occurring during GMA 
pad welding and a discussion on coating wear mechanism. 
 
Keywords: welding with the GMA method, abrasive wear 

1. Wstęp 

Zużycie ścierne jest jednym z podstawowych problemów współpracujących ze sobą 
elementów części i maszyn. Najczęściej powierzchnie robocze elementów stają się 
podatne na zużycie w wyniku łącznego lub oddzielnego oddziaływania procesów 
tarcia takich jak zużycie ścierne lub adhezyjne, obciążenia udarowego,  odkształcenia 
plastycznego wywołanego przez wybijanie, współczynnika tarcia, wysokich 
temperatur, środków chemicznych, czy prądu elektrycznego, korozji, erozji  
i kawitacji. Chcąc wydłużyć trwałość  części oraz usprawnić pracę stosuje się 
nakładanie powłok ochronnych. Do podstawowych metod nakładania powłok 
zaliczamy napawanie i natryskiwanie. Napawanie od natryskiwania różni się przede 
wszystkim udziałem podłoża w napoinie. Zaletą powłok napawanych w odróżnieniu 

                                                           
1 Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, specjalność: Inżynieria Materiałowa, 
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od powłok natryskiwanych jest brak podatności na odpryskiwanie oraz możliwość 
doboru materiału dodatkowego pozwalającego na uzyskanie powłok 
wielowarstwowych o szerokich właściwościach [1]. Najczęstszymi technikami 
stosowanymi przy napawaniu są: napawanie gazowe, elektrożużlowe, plazmowe, 
łukowe oraz łukiem krytym. Rysunek 1 przedstawia napoinę ze stali martenzytycznej 
przygotowanej do badań.  
 

 
Rysunek 1. Napoina ze stali martenzytycznej 

 
W procesie napawania elektrodą topliwą w osłonie gazowej (GMA) stapianiu ulega 
materiał elektrody oraz nadtapia się metal podłoża ciepłem łuku spawalniczego. 
Osłoną jest gaz, który nie dopuszcza do kontaktu nakładanej warstwy z powietrzem 
atmosferycznym zapobiegając utlenianiu. Gazami ochronnymi są argon, CO2 i hel 
używane oddzielnie lub w mieszankach, również z dodatkiem tlenu, azotu oraz 
wodoru w celu poprawy niektórych właściwości mieszanki gazów. Napawanie można 
wykonywać w sposób automatyczny, półautomatyczny lub w zrobotyzowany sposób 
W łuku elektrycznym materiał doprowadzamy do stanu ciekłego. Jedną elektrodę 
stanowi drut, który w łuku elektrycznym topi się a krople metalu nakładają się na  
drugą elektrodę jaką jest nadtopione podłoże napawanego elementu. Głowica do 
napawania w  procesie porusza się ruchem posuwistym. Łuk elektryczny nadtapia też 
napawaną blachę powodując wymieszanie materiału stopionego z dodatkowym. Cykl 
ten jest konieczny do utworzenia się napoiny jednak zbyt duże wymieszanie materiału 
podłoża i napoiny pogarsza jej własności [2,3]. Praca została oparta na wynikach 
badań przedstawionych w publikacjach [3,5].  

2. Obliczenia  numeryczne 

Istotnym parametrem napawania wpływającym na właściwości napoiny jest energia 
liniowa. . Decyduje ona o prędkość posuwu uchwytu spawalniczego, wykazującym 
możliwość odprowadzania ciepła z układu. Jest ona określona wzorem [2]: 
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SPV

IU
EL

⋅=  (1) 

gdzie: 
- EL - energia liniowa [J/mm], 
- I - natężenie prądu spawania [A], 
- U - napięcie łuku elektrycznego [V], 
- VSP – prędkość spawania [mm/min]. 
 
Obliczenia numeryczne umożliwiają wyznaczenie zakres energii linowej spawania. 
Badanym elementem była napawana płyta o wymiarach 50mm×6mm z warstwą 
atmosfery wynoszącą 30mm. Materiałem użytym dla badanego modelu była stal 
S500MC konstrukcyjna stopowa o wysokiej granicy plastyczności, walcowana 
termomechanicznie, przeznaczona do obróbki plastycznej na zimno o normie prawnej 
PN-EN 10149-2: 2000 [4] charakteryzuje się następującymi właściwościami: gęstość 
7850 kg/m3, temperatura liquidusu 1520oC solidusu 1350oC, ciepło właściwe 
460 J/kgK, ciepło topnienia 272KJ/kg, napawanie wykonano z prędkością 2 cm/s  
w pozycji podolnej, prędkość podawania drutu 5 cm/s. Gaz osłonowy- aron podawany 
z prędkością 12  l/min. Własności materiału drutu: gęstość 7850 kg/m3, temperatura 
liquidusu 1520oC solidusu 1350oC, ciepło właściwe 460 J/kgK, ciepło topnienia 
272 KJ/kg, średnica drutu 1,2mm. W przykładzie wykorzystano model krzepnięcia 
i topnienia. Kąt zwilżania określony przy pomocy badań metalograficznych wyniósł 
około 90o. Ulegał on jednak zmianie w zależności od technologii napawania  
i materiału spoiny. Autor artykułu [3] wykorzystał technikę Sliding Mesh co oznacza, 
że model symuluje wzajemne poruszanie się siatki numerycznej względem siebie. 
Warunki brzegowe określono na podstawie badań eksperymentalnych [3]: 

- prędkość wypływu gazu: 0,5m/s, 
- prędkość posuwu drutu: 0,12m/s, 
- temperatura otoczenia: 25oC , 
- współczynnik przewodzenia ciepła: 15 w/m2K, 
- ruch napawanej płyty 0,02m/s. 

3. Badania tribologiczne 

Próbka została napawana drutem proszkowym o stopiwie eutektycznym a badaniom 
poddano uzyskane powłoki. Na materiał próbek zastosowano stal SJ355. Jest to stal 
stopowa o podwyższonej wytrzymałości, spawalna stosowana głownie 
na konstrukcje spawane i zgrzewane oraz elementy pracujące w obniżonych 
temperaturach [5,6]. Przy badaniu ścieralności zastosowano tribotester typu Amslera 
objęty normą PN-79/H-04329. Parametry charakteryzujące węzeł tarci [5]: 

- rodzaj styku: rozłożony, płaski, 
- rodzaj ruchu: tarcie ślizgowe,  
- prędkość 0,4 m/s 
- obciążenie styku: 3MPa, 
- czas tarcia: 6 godzin. 

Ubytek masy mierzony został przy pomocy metody wagowej z dokładnością do 1 mg. 
Rozkład pierwiastków został określony przy pomocy skaningowego mikroskopu 
elektronowego. 
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4. Wyniki badań 

Wyniki z zastosowaniem geometrii dwuwymiarowej próbek przyspiesza obliczenia 
Badania numeryczne pokazują zgodność pomiędzy polem temperatury z kształtem 
napoiny oraz procesami krzepnięcia. Najwyższa temperatura występuje w obszarze 
transferu roztopionego materiału w kierunku od elektrody do jeziorka spawalniczego. 
Granice początku oraz końca krzepnięcia pokrywają się z założoną temperaturą 
likwidusu i solidusu. 
Strata masy próbki po tarciu wynosi 86mg a dla przeciw próbki, a średni 
współczynnik tarcia wyniósł 0,48. Zauważono na powierzchni nierównomierny 
rozkład atomów tlenu oraz węgla. Zawartość tlenu oraz węgla była w zakresie 
odpowiednio w przypadku O2 do 7 i z 14,1 l do 22,3 l w przypadku C [5]. 

5. Podsumowanie  

Obecność tlenu może świadczyć o tworzeniu się tlenków ze względu 
na utlenianiajacy mechanizm zużycia. Mikroanaliza umożliwiła zbadanie składu 
chemicznego na powierzchni elementu. Materiał z napawaną powłoką wykazuje 
wyższą twardość i znajduje zastosowanie min. na noże do rozdrabniania gumy z opon 
samochodowych. 
Symulacje z użyciem techniki Sliding Mesh w efektywniejszy sposób odwzorowały 
proces nakładania napoiny. Metoda ta jest przydatna do wstępnego badania zjawisk 
cieplnych oraz do analizowania niewielkich obszarów napawanego materiału.  
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PROJEKT I WYKONANIE PIECA KOWALSKIEGO 

Streszczenie: W pracy przedstawiono projekt dydaktycznego pieca kowalskiego ogrzewanego 
gazem propan. Projekt prototypu wykonano z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks. 
Zamodelowaną ramę, komorę grzejną wraz z wymiennikiem ciepła oraz palnikiem wykonano 
i przeprowadzono testy działania pieca. Zbudowany piec wyposażono w układ sterowania 
zapewniający płynną regulację temperatury pieca.  
 
Słowa kluczowe: piec gazowy, obróbka cieplna, grzanie, hartowanie 

PROJECT AND REALIZATION OF BLAST FURNACE 

Summary: The paper presents the didactic blast furnace projected with propane gas. The 
prototype was made using SolidWorks software. Modeled frame, heating chamber together 
with heat exchanger and burner were made and oven tests were performed. The built-in furnace 
is equipped with a control system to ensure a smooth adjustment of the furnace temperature 
 
Key words: gas furnace, heat treating, tempering, heating  

1. Wstęp 

Piece kowalskie gazowe służące do nagrzewania stali wykorzystują energię 
chemiczną zawartą w propanie i zamieniają ją na energię cieplną w procesie spalania. 
Ze względu na łatwość ustalenia zadanej temperatury wsadu oraz prostą obsługę, 
piece te mogą być wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna w szkołach, uczelniach 
oraz przez początkujących kowali. Swoje miejsce mogą znaleźć również wszędzie 
tam, gdzie palenisko koksowe nie może być zastosowane [1]. 
Pod względem równomierności nagrzewania masy wsadu rozróżnia się następujące 
sposoby grzania[1, 2]: 
− Grzanie całkowite – cała masa wsadu powinna być nagrzana równomiernie do 

jednakowej temperatury. W praktyce temperatura rdzenia, zwłaszcza większych 
przedmiotów jest zwykle nieco niższa od temperatury powierzchni. Różnica nie 
powinna jednak przekraczać 5 do 10%. Szkodliwe jest miejscowe przegrzanie 
części wsadu. Grzanie całkowite przeprowadza się umieszczając cały wsad 
wewnątrz przestrzeni grzejnej pieca. 

− Grzanie częściowe – to grzanie tylko części masy obrabianego ciała. Wszystkie 
uwagi dotyczące grzania całkowitego dotyczą również grzania częściowego. Ten 
rodzaj grzania ma zastosowanie podczas hartowania i odpuszczania częściowego 
narzędzi i części maszyn. 

                                                           
1 ZSEEiM Bielsko-Biała klasa IV Mechanik, email: maciek.krzywon@gmail.com 
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− Istnieje również metoda grzania powierzchniowego, jednak ze względu na 
charakter opisywanego pieca pominięto jej opis. 

− Nagrzewanie – to ogół czynności mających na celu podniesienie temperatury 
wsadu do wymaganej wysokości. Można je przeprowadzić w sposób ciągły lub 
stopniowy. 

− Wygrzewanie – to ogół czynności mających na celu utrzymanie stałej temperatury 
wsadu przez czas potrzebny do wyrównania się temperatury w jego masie lub do 
przebiegu przemiany strukturalnej. 

− Nagrzewanie ciągłe stosuje się podczas hartowania przedmiotów ze stali 
węglowej i niskostopowej oraz podczas pozostałych rodzajów obróbki cieplnej 
stali, żeliwa i stopów kolorowych. 

2. Projekt i wykonanie 

Podstawowym zadaniem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie małego, 
mobilnego pieca kuźniczego zasilanego propanem do przeprowadzania operacji 
obróbki cieplnej stali (nagrzewania, wygrzewania, chłodzenia), zgrzewania 
tradycyjnego oraz nagrzewania materiału w celu kucia na ciepło, a także zastosowanie 
pieca do topienia stopów, których temperatura topnienia jest niższa niż 1000°C. 
Jednym z założeń jest możliwość wykorzystania w projekcie gotowych komponentów 
dostępnych na rynku. 

2.1. Komora grzejna 

Głównym elementem pieca kowalskiego jest komora grzejna. Jej obudowę wykonano 
z rury bezszwowej o średnicy zewnętrznej 280 mm i grubości ścianki 5mm. Wnętrze 
wyłożono cementem wapnowo glinowym i zaprawą szamotową w celu zapewnienia 
jak najlepszej akumulacji ciepła. Uzyskana komora grzejna pozwala na obróbkę 
termiczną wsadu o wymiarach nie przekraczających 100x150x350mm. Na rys. 1 
przedstawiono model CAD oraz widok zbiornika, z którego wykonano komorę 
roboczą. 

  

Rysunek 1. Model CAD i rzeczywisty widok komory grzejnej[źródło własne] 

2.2. Rama  

Elementem wiążącym wszystkie części pieca jest rama. Do ramy przyspawano 
komorę roboczą wraz z wymiennikiem ciepła oraz zamontowano butlę z gazem 
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propan. Na ramie zainstalowano również regulator prędkości obrotowej wentylatora 
układu opalania (ogrzewania) pieca. Dzięki zastosowaniu kół uzyskano możliwość 
łatwego przemieszczania pieca z osprzętem. Ramę wykonano techniką spawania 
z kształtowników zamkniętych oraz blach stalowych. Wykonana rama cechuje się 
dużą sztywnością i zwartą konstrukcją. Na rys. 2 przedstawiono model CAD ramy 
oraz widok wykonanej ramy wraz z komorą roboczą. 

  

Rysunek 2. Model CAD i rzeczywisty widok ramy pieca [źródło własne] 

2.3. Palnik, dmuchawa i regulator prędkość i obrotowej  

Źródłem ciepła w projektowanym piecu jest energia uwalniana podczas spalania gazu 
propan w komorze spalania. W celu uzyskania wysokiej sprawności konieczne jest 
odpowiednie zmieszanie gazu z powietrzem. 

2.3.1. Palnik 

Jednym z najważniejszych elementów pieca jest palnik. To on jest odpowiedzialny za 
mieszanie gazu z powietrzem oraz odpowiednie wprowadzenie go do komory 
spalania wewnątrz pieca (rys. 3).  

 

Rysunek 3. Model CAD palnika [źródło własne] 

Gaz wpływa pod kątem 45° do dyszy mieszając się z powietrzem. Dzięki 
zastosowaniu zwężki Venturiego nie następuje cofnięcie się płomienia oraz zwiększa 
się prędkość strugi powietrza w zwężce, umożliwiając lepsze wymieszanie się z nim 
gazu [3]. Dalej mieszanka powietrza i propanu uderza w ścianę nachyloną pod kontem 
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45°, która wprowadza dodatkowe zawirowanie i mieszanie mieszanki oraz powoduje, 
że wpada ona prostopadle przez dysze na element nagrzewany. Do nadmuchu w celu 
zapewnienia odpowiedniej dawki powietrza wykorzystano wentylator promieniowy. 

2.3.2. Wymiennik ciepła 

W celu poprawy wydajności energetycznej palnika zaprojektowano i zbudowano 
wymiennik ciepła, w którym powietrze wlatujące do komory spalania jest już 
wcześniej ogrzane. Jak wykazały pomiary powietrze w wymienniku nagrzewa się 
z temp 20°C do 70°C. Wymiennik zaprojektowano w formie kanału dolotowego 
zabudowanego na płaszczu pieca (rys.4). Wymiennik zbudowano z kształtowanych 
profili i blach (przegród) trwale ze sobą połączonych, stanowiących końcowo jeden 
element wraz z korpusem i komorą grzejną. Droga nagrzewania w wymienniku jaką 
pokonuje czynnik (powietrze) wynosi około 3,5m.  

           

Rysunek4. Model CAD i rzeczywisty widok wymiennika ciepła [źródło własne] 

2.3.3. Wentylator 

Do nadmuchu powietrza wykorzystano dostępny na rynku wentylator promieniowy 
DK System RV-14.Wentylator jest wyposażony klapę dławiącą na wlocie do regulacji 
wydajności.  

Tabela 1. Dane techniczne wentylatora [4] 

rodzaj silnika 
napędowego 

indukcyjny 
zwartobiegunowy 

 

Rysunek 5. Wentylator [4] 

napięcie znamionowe: 230 ACV 
częstotliwość 
znamionowa 50 Hz 

moc pobierana 75W 
prąd znamionowy 0,4 A 
max. wydajność 205 m3/h 

max. spiętrzenie 240 Pa 
obroty przy max. 
wydajności/ spiętrzeniu 

1800/2800 obr/min 

położenie pracy dowolne 
poziom mocy akustycznej 62 dB 
masa 2,0 kg 

minimalne napięcie 
zasilania 

100ACV 
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2.3.4. Regulator prędkości obrotowej 

Dla płynnej regulacji prędkości obrotowej dmuchawy (wydajności), postanowiono 
wykorzystać regulator prędkości obrotowej wentylatora. Zestaw bazuje na 
podstawowej aplikacji specjalizowanego układu U2008B firmy Atmel/Temic. Została 
ona zmodyfikowana w celu uzyskania możliwości dokładniejszej regulacji. 
Dodatkowo, wprowadzono zabezpieczenie przed przeciążeniem. Podstawową zaletą 
układu jest opcja miękkiego startu - urządzenie nie jest załączane pełną mocą, lecz 
stopniowo. Chroni to odbiornik przed przedwczesnym zużyciem. 

Tabela 1. Dane techniczne regulatora [5] 

napięcie pracy 230 ACV  

 

Rysunek 6. Regulator prędkości 
obrotowej AR140MOD[5] 

moc maksymalna 1500W 
moc maksymalna bez 
radiatora 

300W 

prąd maksymalny 12A 
układ startu sofstart 
zakres regulacji 0-100%, 
zabezpieczenie  przeciążeniowe 
poziom zakłóceń niski 
pobór prądu przez układ do 3mA 
wymiary płytki 60x45mm 

3. Rzeczywisty piec kowalski 

Zaprojektowany piec zbudowano i poddano testom stanowiskowym. Widok 
zbudowanego pieca przedstawiono na rys. 7.  

 

Rysunek 7. Wykonany piec oraz model CAD [źródło własne] 
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4. Podsumowanie 

Na podstawie projektu wykonanego z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks 
wykonano dydaktyczny piec kowalski. W trakcie szeregu testów stanowiskowych 
prowadzono obserwacje na podstawie, których można wyciągnąć wnioski: 

• maksymalna temperatura jaką można osiągnąć na wsadzie to 9000C; 
• piec może być wykorzystywany jako stanowisko dydaktyczne do nauki 

kucia na gorąco, obróbki cieplnej;  
• piec może być wykorzystywany odlewania stopów, których temperatura 

topnienia jest niższa od 9000C; 
• ze względu na sposób opalania obróbka cieplna jest możliwa po przykryciu 

wsadu tyglem zapobiegającym nawęglaniu i/lub spaleniu obrabianego 
detalu. 

Analizując proces grzania w wykonanym piecu, pojawiło się kilka pomysłów 
mających na celu usprawnienie działania pieca oraz poprawę bezpieczeństwa 
obsługujących go osób: 

• dla zabezpieczenia przed poparzeniem poprzez dotknięcie obudowy podczas 
pracy pieca planowane jest zastosowanie izolacji poprzez zastosowanie  
w postaci wełny skalnej oraz założenie dodatkowej osłony wykonanej  
z blachy perforowanej, tak by nie było możliwości dotknięcia obudowy; 

• zastosowanie generatora iskry (iskrownika piezoelektrycznego) 
współdziałającego z rozdzielaczem elektropneumatycznym umożliwiającym 
automatyczne zapalenie paleniska po wciśnięciu przycisku; 

• zastosowanie cyfrowego termometru pokazujący temperaturę wewnątrz 
pieca; 

• wykorzystanie płytki z mikrokontrolerem Atmel ATmega328 służącej do 
sterowania piecem tak by była możliwość uzyskania stałej temperatury  
w piecu oraz utrzymanie jej przez określony zadany przez użytkownika czas, 
po którym piec się wyłączy i zostanie podany sygnał dźwiękowy. 
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PROCES ELEKTROPRZĘDZENIA NANOWŁÓKIEN 

MODYFIKOWANYCH GRAFENEM  

Streszczenie:  
W artykule przedstawiono sposób wytworzenia metodą elektroprzędzenia polimerowych 
włókien modyfikowanych grafenem, które w przyszłości mogłyby znaleźć zastosowanie jako 
podłoża dla inżynierii tkankowej lub implanty tkanki chrzęstnej nosa. W ramach wstępnych 
prac nad nowym materiałem, opracowano parametry procesu wytwarzania modyfikowanych 
grafenem włóknistych podłoży z polikaprolaktonu oraz przeprowadzono obserwacje 
mikroskopowe wytworzonych materiałów. 
 
Słowa kluczowe: elektroprzędzenie, inżynieria tkankowa, podłoża, polikaprolakton, grafen 

ELECTROSPINNIG OF NANOFIBERS MODIFIED WITH 

GRAPHENE 

Summary:  
The article presents the electrospinning production method of polymer fibers modified with 
graphene, which in the future could be used as scaffolds for tissue engineering or nasal cartilage 
implants. In the frame of our preliminary work, the parameters of the electrospinning process 
for graphene-modified fibrous polycaprolactone scaffolds were developed and microscopic 
observations of the materials produced were made. 
 
Keywords: electrospinning, tissue engineering, scaffolds, polycaprolactone, graphene 

1. Wprowadzenie  

Nanowłóknami nazywa się włókna o bardzo małych średnicach wyrażonych 
w nanometrach, w przedziale od 50 nm do 500 nm, dla których cechą 
charakterystyczną jest znaczna długość i niewielki przekrój poprzeczny. Występują 
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one zarówno w materiałach naturalnych jak również syntetycznych, których 
wytwarzaniem zajmuje się nanotechnologia. Mogą przyjmować postać włókniny, 
która ze względu swój na stosunek powierzchni do masy daje dużą, porowatą 
powierzchnię i zapewnia wysokie właściwości mechaniczne. Zainteresowanie 
inżynierii tkankowej nanowłóknami, związane jest z odpowiednią strukturą podłoża  
i pożądaną reakcją komórek biologicznych. Wciąż poszukiwane są odpowiednie 
biomateriały o określonym składzie i parametrach, które wytwarzane są w procesie 
elektroprzędzenia [1]. Materiały wytworzone w procesie elektroprzędzenia, noszą 
nazwę materiałów biomimetycznych, co oznacza, że są podobne do tkanek, które 
mają zastępować. Podobieństwo to znacząco wpływa na prędkość regeneracji tych 
tkanek [2]. 
Elektroprzędzenie jest procesem wytwarzania nanowłókien z roztworu polimeru, przy 
użyciu pola elektrycznego [1]. Urządzenie służące do wytwarzania nanowłókien 
metodą elektroprzędzenia składa się z następujących części: dozownik roztworu 
polimeru (strzykawka zakończona igłą), źródło wysokiego napięcia oraz kolektor  
w formie uziemionego walca, na którym osadzane są przędzone włókna. 

 

Rysunek 1. Schemat urządzenia do wytwarzania nanowłókien metodą 
elektroprzędzenia 

Zasada działania polega na dozowaniu roztworu polimeru przez igłę, na końcu której 
tworzy się kropla. Do igły przyłożone jest odpowiednio wysokie napięcie, co wpływa 
na kształtowanie się stożka Taylora na końcu igły, z którego formuje się włókno. 
Włókno przemieszcza się ruchem spiralnym w kierunku kolektora, równocześnie 
zmniejszając swoją średnicę. Powstałe nanowłókna tworzą na powierzchni kolektora 
polimerową nanowłókninę [1,3]. 
Istnieje wiele czynników mających wpływ na średnicę, jakość i mikrostrukturę 
powstałego włókna. Należy je rozpatrywać w kategorii parametrów procesu, 
parametrów roztworu oraz parametrów środowiska. 

Grafen jest odmianą alotropową węgla. Zbudowany jest z pojedynczej 
warstwy połączonych ze sobą atomów węgla, które tworzą ściśle upakowaną sieć 
krystaliczną, przypominającą plaster miodu (rys. 2). Do wyjątkowych właściwości 
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grafenu, które sprawiły, że w ostatnim czasie stał się szczególnym przedmiotem 
zainteresowania świata nauki i techniki należą: wysoka wytrzymałość mechaniczna  
i elastyczność oraz doskonałe przewodnictwo elektryczne (bezpośrednio związane  
z jego budową) [4,5]. Ze względu na dużą różnorodność oddziaływań chemicznych 
obiecujące są również możliwości tworzenia z udziałem grafenu nowych materiałów 
znajdujących zastosowanie w różnych dziedzinach techniki oraz w medycynie. 

 

 
    

Rysunek 2. Struktura grafenu [6] 
 
Z punktu widzenia medycyny, grafen można wykorzystać jako: nośnik leków lub 
genów, do wykrywania i obrazowania struktur tkankowych, komórkowych  
i genowych, do terapii nowotworów, jako materiał do produkcji włókien i podłoży dla 
inżynierii tkankowej (rys. 3). Grafen charakteryzuje się właściwościami 
antybakteryjnymi i regeneracyjnymi, przyspieszającymi proces gojenia się ran [6],[7]. 
 

 
Rysunek 3. Zastosowanie grafenu w inżynierii tkankowej [7] 
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Celem przeprowadzonych badań była próba wytworzenia metodą 
elektroprzędzenia polimerowych włókien modyfikowanych grafenem, które  
w przyszłości mogłyby znaleźć zastosowanie jako podłoża dla inżynierii tkankowej 
lub implanty tkanki chrzęstnej nosa. Obecność grafenu w nanowłóknach zapewni 
odpowiednie właściwości antybakteryjne wytworzonych materiałów. W ramach 
wstępnych prac nad nowym materiałem opracowano parametry wytwarzania 
modyfikowanych grafenem włóknistych podłoży metodą elektroprzędzenia oraz 
przeprowadzono obserwacje mikroskopowe wytworzonych materiałów. 

2. Materiały i metody 

2.1 Materiały 

Nanowłókna modyfikowane grafenem przygotowano metodą 
elektroprzędzenia z roztworu. Rozpuszczalnikami użytymi do sporządzenia 
roztworów były: mieszanina metanolu i chloroformu 1:1 (firmy POCH). W pracy 
wykorzystano polikaprolakton (firmy Sigma-Aldrich) o masie cząsteczkowej 80 kDa 
oraz grafen płatkowy w postaci proszku (firmy Sigma-Aldrich). Roztwory 
przygotowano rozpuszczając 3 g granulek polikaprolaktonu w 30 ml mieszaniny 
metanolu i chloroformu 1:1. Roztwory mieszano przez 24 godziny przy użyciu 
mieszadła magnetycznego. Przygotowano dwa roztwory różniące się zawartością 
proszku grafenu: 0,4 % w/w i 0,2 % w/w. W celu uzyskania jednorodnej zawiesiny 
proszku, roztwory mieszano przy użyciu homogenizatora ultradźwiękowego (firmy 
SONICS VC505) w trybie pulsacyjnym przez 2 minuty. 
Proces wywarzania nanowłókien wykonany został przy pomocy urządzenia do 
elektroprzędzenia TIC 1092012 (ATH, Bielsko-Biała). Przygotowane roztwory 
umieszczano w jednorazowej strzykawce zakończonej igłą o średnicy 0,22 mm. 
Doprowadzone do igły napięcie wynosiło 25 kV. Odległość między kapilarą  
a kolektorem wynosiła 20 cm. Prędkość dozowania roztworu wynosiła 4,5 ml/h. Inne 
parametry procesu zebrano w Tabeli 1. Wał obrotowy, został owinięty papierem do 
pieczenia w celu łatwiejszego oderwania próbek od kolektora. Przeprowadzono próby 
mające na celu dobór odpowiednich parametrów procesu. W rezultacie otrzymano 
dwie włókniny PCL_GRAF_01 o zawartości grafenu 0,4 % w/w oraz PCL_GRAF_02 
o zawartości grafenu 0,2%. 

Tabela 1. Dodatkowe parametry i warunki w trakcie procesu elektroprzędzenia. 

Parametry procesu 
Elektroprzędzenie 1 

próbka: 
PCL_GRAF_01 

Elektroprzędzenie 2 
próbka: 

PCL_GRAF_02 
średnica kolektora [mm] 40 20 

prędkość kolektora [obr/min] 330 415 

objętość roztworu w strzykawce [ml] 10 7 

temperatura [°C] 19,6 21,9 

wilgotność  [%] 38 33 

czas [min] 122 83 
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2.2 Metody 

Ocenę mikrostruktury wytworzonych włóknin przeprowadzono przy użyciu 
mikroskopu optycznego do światła przechodzącego MB 200 firmy Opta-Tech 
wyposażonego w kamerę cyfrową CMOS 3 oraz oprogramowanie OptaViewIS. 
Zdjęcia wykonywano przy powiększeniu 40, 100, 200, 400, 1000x.  

Grubość włóknin zmierzono wykorzystując grubościomierz firmy Mitutoyo. 
Grubość próbki mierzono w trzech różnych miejscach włókniny. Pomiar prowadzono 
po 5 razy w każdym obszarze, w odległości co 1 mm. Wyznaczono wartość średnią 
grubości i odchylenie standardowe.  

3. Wyniki i dyskusja 

Po procesie elektroprzędzenia próbki poddano badaniom makroskopowym  
i mikroskopowym. Na rysunku 4 przedstawiono zdjęcie mikroskopowe proszku 
grafenu, którym modyfikowano roztwory polimerowe przeznaczone do 
elektroprzędzenia. Widoczne są liczne aglomeraty proszku. Grafen płatkowy jest to 
mieszanina płatków grafenu, których struktura ma formę stosu składającego się  
z kilku warstw grafenowych o wielkości od kilku nm do kilkuset μm. Odległości 
pomiędzy warstwami grafenowymi wynoszą 0,35-0,36 nm [8-9]. W wyniku procesu 
elektroprzędzenia z roztworu polimeru modyfikowanego dodatkiem 0,4% w/w 
grafenu otrzymano włókninę przedstawioną na rysunku 5.  

 
Rysunek 4. Mikrostruktura czystego grafenu (powiększenie 200x). 

 

 
Rysunek 5.Włóknina modyfikowana grafenem otrzymana w wyniku procesu 

elektroprzędzenia. 
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Pole elektryczne o natężeniu 25 kV przyłożone miedzy dyszą a kolektorem 
zbierającym włókna powoduje utworzenie się u jej wylotu tzw. "stożka Taylora” [3], 
czyli stożkowej kropli zakończonej cienką strugą. W przypadku wytwarzania włókien 
modyfikowanych proszkiem grafenu, w związku z tendencją proszku grafenu do 
aglomeracji, proces elektroprzędzenia zakłócony był powstawaniem na końcu igły 
zgrubień w postaci tzw. „sopli”. Często następowało oderwanie i osadzenie się 
takiego zgrubienia na kolektorze. W związku z czym otrzymano włókninę, w której 
widoczne były liczne deformacje w prawidłowej morfologii włókien (Rys. 6a). 
Zmniejszenie ilości grafenu wprowadzanego do roztworu (do 0,2 % w/w) pozwoliło 
na otrzymanie bardziej jednorodnej makroskopowo próbki. Niestety, również w tym 
przypadku można zaobserwować występowanie aglomeratów proszku grafenu  
(Rys. 6b). 

 

Rysunek 6. Zdjęcia wytworzonych próbek: a) 0,4% w/w grafenu, b) 0,2% grafenu 
w/w 

Próbki poddano obserwacjom mikroskopowym przy użyciu mikroskopu do światła 
przechodzącego (Rys. 7 i 8).  

 

Rysunek 7. Mikrostruktura włókniny PCL_GRAF_01 przy powiększeniach (a) 100x; 
(b) 200x; (c) 400x. 

 

Rysunek 8. Mikrostruktura włókniny PCL_GRAF_02 przy powiększeniach (a) 100x; 
(b) 200x; (c) 400x; (d) 1000x. 
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Z obserwacji mikroskopowych wynika, że wszystkie wytworzone podłoża tworzą 
gęstą sieć chaotycznie rozmieszczonych, poskręcanych i splątanych ze sobą włókien 
o różnej średnicy. Pomiędzy włóknami oraz na ich powierzchni widoczne są 
aglomeraty proszku grafenu. W przypadku włókniny PCL_GRAF_01 widoczne są 
liczne wydłużone zgrubienia włókien, które powstały jako defekt związany  
z zaburzeniem powstawania stożka Taylora. W przypadku próbki PCL_GRAF_02 
zgrubień jest znacznie mniej, natomiast przy większych powiększeniach można 
zaobserwować, że grafen oprócz tego, że znajduje się pomiędzy włóknami 
wytworzonej próbki (Rys 8a-c) to również został wbudowany w strukturę włókna 
(Rys. 8d). Jednakże obserwacje te zostaną potwierdzone w wyniku dalszych badań. 

Zmierzono również grubość otrzymanych włóknin. Wyniki przedstawiono 
w Tabelach 2-3.  

Tabela 2. Grubość włókniny PCL_GRAF_01 

 

Tabela 3. Grubość włókniny PCL_GRAF_02 

 
Grubości obu włóknin zawierają się w zakresie od około 40 – 60 µm w zależności od 
obszaru pomiaru. Tak nierównomierny rozkład grubości włókniny na powierzchni 
kolektora spowodowany jest z jednej strony zaburzeniem strugi polimeru przez 
dodatek proszku grafenu a z drugiej konstrukcją maszyny do elektroprzędzenia. 
Nieruchoma dysza dozownika powoduje osadzanie się większej liczby włókien na 
środku wału kolektora a mniejszej na brzegach włókniny co skutkuje wspomnianym 
już nierównomiernym rozkładem grubości włókniny. Prowadzone są równolegle 
badania mające na celu udoskonalenie rozwiązań konstrukcyjnych maszyny, które  
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w przyszłości umożliwią otrzymywanie próbek jednakowej grubości na całej 
powierzchni kolektora. 

4. Wnioski 

Przeprowadzone badania miały na celu wstępne opracowanie technologii 
wytwarzania materiałów polimerowych modyfikowanych grafenem metodą 
elektroprzędzenia. W ramach pracy sporządzono dwa roztwory polikaprolaktonu  
o rożnym stężeniu grafenu. Wykazano, że zawartość grafenu wpływa na przebieg 
procesu elektroprzędzenia. Przy zbyt dużym stężeniu proszku (0,4% w/w) proces 
elektroprzędzenia jest zakłócony tworzeniem się tzw. sopli co skutkuje 
występowaniem deformacji włókien w postaci licznych zgrubień. Poprzez 
zmniejszenie stężenia grafenu w roztworze polimeru udało się wytworzyć włókniny, 
w których grafen występował zarówno pomiędzy włóknami jak również na 
powierzchni wytworzonych nanowłókien. Przeprowadzone badania wykazały, że 
grafen może być z powodzeniem wykorzystywany do wytwarzania włóknistych 
podłoży dla inżynierii tkankowej, a jego antybakteryjne właściwości sprawiają, że 
stanowi perspektywistyczny materiał do zastosowań dla implantów chrzęstnych nosa. 

PODZIĘKOWANIA: Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach 
projektu badawczego pt. „Warstwowe podłoża wspomagające rekonstrukcję chrząstek nosa 
wytwarzane metodą druku przestrzennego i elektroprzędzenia” nr 2015/18/E/ST5/00189 
(Sonata Bis 5). 
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ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA KONSTRUKCJI WAŁU 

MIESZADŁA WSTĘGOWEGO POZIOMEGO Z OKREŚLENIEM 

POTENCJALNYCH PRZYCZYN PĘKANIA WAŁU 

Streszczenie: W pracy przybliżono zagadnienie analizy wytrzymałościowej wału mieszadła 
o zadanej geometrii. Obliczenia przeprowadzono metodą elementów skończonych przy użyciu 
komercyjnego pakietu oprogramowania SolidWorks Simulation Premium, dla obciążeń 
nominalnych wału. Przeprowadzono analizę stanu naprężenia (naprężenia zredukowane Von 
Missesa), analizę stanu odkształcenia oraz przemieszczeń. Wyznaczono również częstości 
własne drgań wału. Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiono w postaci wykresów 
konturowych oraz w postaci tabelarycznej. 
 
Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, naprężenia zredukowane Von Missesa, 
częstość drgań własnych wału 

STRENGTH ANALYSIS SHAFT CONSTRUCTION HORIZONTAL 

RIBBON STIRRER WITH THE IDENTIFICATION OF POTENTIAL 

CAUSES OF SHAFT FRACTURE 

Summary: The issue of strength analysis of the agitator shaft with the given geometry. Finite 
element calculation using a commercial SolidWorks Simulation Premium software package for 
shaft nominal loads. Analysis of stress state (Von Misses reduced stresses), deformation state, 
and displacements were conducted. Frequencies of shaft vibration were also determined. The 
results of numerical calculations are presented in contour diagrams and in tabular form. 
 
Keywords: finite element method, Von Mises's reduced stress, shaft vibration frequency 

1. Dane wejściowe 

Celem opracowania było przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej wybranych 
elementów mieszadła wstęgowego. Dobierając rzeczywiste wymiary geometryczne 
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należało sprawdzić czy projektowany układ przeniesie określone obciążenia. Podczas 
analizy uwzględniono różne materiały konstrukcyjne wału mieszadła tj. stal 
kwasoodporną 304 oraz ze stal 18G2A wraz z naniesionym platerem w postaci 2 mm 
warstwy ze stali kwasoodpornej 304L. Sprawdzono drgania własne wału przy 
określonej prędkości obrotowej.  
Właściwości materiałów przyjęte w obliczeniach zamieszczono w tabeli 1. 

Tabela 1. Właściwości materiałów [3] 
 

Materiał 
Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

Twardość 

HRB 

E 

[GPa] 

G 

[GPa] 

n 

[-] 

Zrj 

[MPa] 

Zgo 

[MPa] 

Zso 

[MPa] 

r 

[kg/m3] 

304 207 517 40 95 193 86 0,26 251 233 140 7900 

304L 172 483 40 95 193 86 0,26 235 217 130 7900 

18G2A 320 520 19 - 210 81 0,3 180 230 130 7860 

Krzywą Wöhlera (S-N) dla materiału wału 304 przedstawiono na rys. 1. Z wykresu 
przyjęto wartość naprężeń granicznych dla 107 cykli na poziomie 180MPa. Krzywe 
S-N dla elementów spawanych konstrukcji wykonanych metodą TIG przedstawiono 
na rys. 2 oraz na rys. 3. Z wykresu przyjęto wartość naprężeń granicznych dla 107 
cykli na poziomie 30MPa. Wnioski końcowe w niniejszym opracowaniu 
sformułowano w odniesieniu do wyżej wymienionych właściwości materiałów [6].  
 

 

Rysunek 1. Krzywa S-N dla stali 304 
[1] 

Rysunek 2. Krzywe S-N dla złączy 
spawanych ze stali 304L [1] 

 
Rysunek 3. Krzywe S-N dla złączy spawanych ze stali 304L i stali duplex S31803 dla 

spoin wzdłużnych.[1] 
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2. Analiza wytrzymałościowa wału ze stali kwasoodpornej 

2.1. Obliczenia dla modelu globalnego 

Model geometryczny zespołu jest uproszczonym przedstawieniem części 
wieloobiektowej potraktowanej jako całość. Nie występują w nim żadne złącza takie 
jak spawy lub połączenia śrubowe. Modele globalne stosuje się do analiz 
częstotliwościowych zespołów wałów oraz we wstępnych obliczeniach 
skomplikowanych elementów w celu wstępnego określenia miejsc występowania 
największych naprężeń [2]. 
 
• Model geometryczny i dane do obliczeń 
Jako materiał wału i wstęg przyjęto stal 1.4301 (AISI304). Podstawowe parametry 
geometryczne wirnika przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Parametry geometryczne wirnika 

Nazwa parametru Jednostka Wartość 
Długość wirnika [mm] 6594 
Największa średnica wirnika  [mm] 1400 

 
Wstępne obliczenia przeprowadzono na wielościennej siatce objętości skończonych 
liczącej 1923049 elementów – rys. 4 [2,4]. 

 

Rysunek 4. Siatka objętości skończonych wirnika 

Przyjęto obciążenia wału. Rzeczywisty schemat obciążenia wału wirnika 
zrealizowano w następujący sposób: 
- Moment skręcający wywołano poprzez przyłożenie do wstęg wirnika, poniżej osi 
mieszalnika, ciśnienia o wartości 34kPa, co odpowiada momentowi skręcającemu 
o wartości 11689 Nm tj. o około 15% powyżej momentu nominalnego wynoszącego 
10100 Nm. Nadwyżka momentu uwzględnia możliwe krótkotrwałe przeciążenie wału 
mieszadła. Model obliczeniowy uwzględnia również ciężar własny wirnika i siłę 
odśrodkową przy prędkości 18 obr/min. 
- Model ustabilizowano poprzez unieruchomienie czopu wału (0 stopni swobody) 
oraz zastosowanie podpór łożyskowych samonastawnych (3 stopnie swobody). 
Schemat obciążenia i umocowania przedstawiono na rys. 4. 
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• Wyniki 
 Na podstawie analizy wykresów konturowych rys. 5, rys. 6 naprężeń von Misesa 
można stwierdzić, że naprężenia w rurze stanowiącej wał ślimaka mieszczą się 
w przedziale od 25-75MPa. Najwyższe naprężenia występują po stronie napędowej – 
przedział od 50-75MPa. W miejscach połączenia prętów z rurą naprężenia zmieniają 
się od 80 MPa w środku wału, do 120 MPa. Połączenia prętów wspornikowych wstęg 
mieszadła, połączenia wstęg z prętami oraz miejsca zmiany średnicy na czopie 
napędowym, są miejscami koncentracji naprężeń [4].  
 

 

Rysunek 5. Naprężenia na całym modelu 

 

Rysunek 6. Naprężenia na czopie napędowym 

Na rys. 7 przedstawiono wypadkowe przemieszczenia. Największe przemieszczenia 
występują na wstęgach mieszadła: 25mm, natomiast na końcach prętów wału 
występują przemieszczenia od 6mm do 15mm. 
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Rysunek 7. Analiza przemieszczeń 

2.2. Obliczenia czopu wału 

Z otrzymanych wyników dla całego modelu wynika, że największe naprężenia 
występują na czopie wału. W związku z tym został wykonany dokładny model czopu. 
• Model geometryczny i dane do obliczeń 
W celu precyzyjnego określenia wartości naprężeń w miejscach karbu przyjęto siatkę 
o minimalnym rozmiarze elementu 0,5mm – rys. 8 [4]. 

 

Rysunek 8. Siatka objętości skończonych czopa wału 

Czop został obciążony momentem skręcającym o wartości 10 100 [Nm] 
i unieruchomiony w miejscach umieszczenia wpustów. 

• Wyniki 
Wyniki analizy przedstawiono w formie graficznej na rys .9. Naprężenia na odsadzie 
łożyskowej wynoszą około 57MPa. Największe naprężenia występujące w miejscu 
karbu wynoszą 124 MPa. Wyższe naprężenia występują na unieruchomionych 
ścinkach rowka wpustowego. Można przyjąć, że naprężenia w czopie nie przekraczają 
granicy plastyczności dla materiału 304 [2,4]. 
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Rysunek 9. Naprężenia na czopie wału 

2.3. Obliczenia połączenia pręta i wału 

Z modelu globalnego wynika, że koncentracja naprężeń występuje również w miejscu 
połączenia prętów z wałem mieszadła. Na podstawie wyników obliczeń całego wału 
do analizy szczegółowej wybrano połączenie najbardziej obciążone.  

• Model geometryczny i dane do obliczeń 
Model lokalny został wykonany szczegółowo z podziałem na poszczególne elementy: 
pręt, wzmocnienie, rura oraz z uwzględnieniem spoin obwodowych o grubości 4mm 
w odpowiednich miejscach. Materiał spoin przyjęto taki sam jak dla pozostałych 
elementów. W rzeczywistości pasowania pomiędzy elementami powinny być luźne, 
żeby bez problemu je zmontować, dlatego w modelu przyjęto luzy wynoszące 0,1 na 
stronę. Oznacza to, że powierzchnia pręta nie styka się z powierzchnią wzmocnienia, 
a naprężenia są przenoszone przez spoinę. W miejscach gdzie spoiny oddziaływują 
na dany element została zagęszczona siatka [2,4]. Model siatki przedstawiono  
na rys. 10. 

 

Rysunek 10. Lokalny model pręta bez plateru 
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W celu obliczenia wyżej wymienionych przypadków model został unieruchomiony  
w miejscach „przecięcia” rury, a prętom nadano przemieszczenie kątowe względem 
osi wału – rys.11 [2].  

 

Rysunek 11. Przemieszczenia węzłów pręta względem osi Z 

Do wyznaczenia przemieszczenia prętów względem rury posłużono się wynikami 
obliczeń z modelu globalnego – rys. 12. Z otrzymanego wykresu wynika, że pręty 
przemieszczają się względem rury o kąt 0,0031 rad. 
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Rysunek 12. Wykres przemieszczeń węzłów pręta względem osi Z 

• Wyniki 
Maksymalne obliczone naprężenia wynoszą do 60 MPa na spoinie między 
wzmocnieniem a rurą i do 120 MPa pomiędzy prętem a wzmocnieniem – rys. 13. 
Oprócz naprężeń w spoinach widać naprężenia na samym pręcie sięgające ok. 70 MPa 
– rys. 14. Na rurze, poza miejscami spojenia nie zaobserwowano znaczących 
naprężeń. Naprężenia nie przekraczają granicy plastyczności zarówno dla materiału 
spoiny jak i materiału rodzimego [2]. 
 

 

Rysunek 13. Naprężenia w przekroju – model bez plateru 
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Rysunek 14. Naprężenia w spoinach – model bez plateru 

3. Analiza wytrzymałościowa wału platerowanego 

Przeprowadzono analizę wykonania wału wykonanego z rury stalowej (18G2A), 
pokrytej platerem w postaci rury cienkościennej o grubości 2mm wykonanej ze stali 
kwasoodpornej (1.4301).  

Obliczenia połączenia pręta i wału 

Model globalny obliczono dla wału bez plateru. W tej części poddano analizie jedynie 
lokalny model połączenia spawanego pomiędzy prętami a rurą. 

• Model geometryczny i dane do obliczeń 
Założenia wału po platerowaniu – rys. 15: 
- wymiary gabarytowe głównej rury pozostają bez zmian, natomiast materiał 

zmienia się na 18G2A; 
- grubość warstwy plateru wynosi 2mm; 
- miejsca połączeń plateru z wałem występują jedynie w punktach spojenia 

wzmocnień prętów i samego plateru; 
- rozmiar spoin pozostaje taki jak na wale bez plateru; 
- przemieszczenia nadano takie jak w punkcie 2.3. 
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Rysunek 15. Lokalny model pręta z platerem 

• Wyniki 
Na rys. 16 i 17 przedstawiono wyniki obliczeń. Maksymalne naprężenia na połączeniu 
wzmocnienia i rury wzrosły do 113 MPa, zaś w górnej części jest podobnie jak 
w przypadku wału bez plateru uzyskano 120 MPa. Naprężenia w pręcie wynoszą 
w tym przypadku ok.100 MPa. Na rys. 16, można dodatkowo zaobserwować 
naprężenia w platerze ok. 60MPa. Widać również oderwanie plateru spowodowane 
działaniem sił [2]. 

 

Rysunek 16. Naprężenia na przekroju – model z platerem 
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Rysunek 17. Naprężenia w spoinach – model z platerem 

4. Analiza częstości drgań wału ze stali kwasoodpornej 

Obliczenia dla modelu globalnego 

Do utworzenia modelu globalnego wykorzystano postać wirnika z badania 2.1. Jako, 
że obliczenia częstości nie wymagają tak dokładnej siatki jak analiza statyczna, siatkę 
wygenerowano z 379 802 elementów – rys. 18 [2,4]. 
 

 

Rysunek 18. Siatka objętości skończonych wirnika 

• Model geometryczny i dane do obliczeń 
Do badania częstości własnych wykorzystano umocowania z badania 2.1. Z badania 
otrzymano wartość I częstości własnych 9,6 Hz, co po przeliczeniu daje ok. 576 
obr/min – rys. 19 [2,5]. 
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Rysunek 19. Pierwsza postać drgań własnych wału 

Z analizy wynika, że sztywność wału jest wysoka i nie zachodzi możliwość 
powstawania rezonansu podczas pracy z prędkością znamionową. 

5. Podsumowanie  

Przedstawione wyniki symulacji dotyczą rzeczywistego obiektu mieszadła, które 
dobrano zgodnie z wynikami obliczeń MES. W tabeli 3 i tabeli 4 przedstawiono 
podsumowanie wyników. 

Tabela 3. Zestawienie wyników naprężeń 

 

 
  

Badanie wytrzymałościowe Lokalizacja 
Maksymalna 

wartość naprężeń 
[MPa] 

Wał ze stali 
kwasoodpornej 

3.1 model 
globalny 

Czop wału 124 
Połączenie wstęga-pręt 70-120 

Pręty czołowe 120 
Pręty środkowe 70 

3.2 czop 
wału 

karb 120 

3.3 
połączenie 
pręta z 
wałem 

Połączenie pręt-
wzmocnienie 

120 

Połączenie wzmocnienie - 
wał 

70 

Wał pokryty 
platerem 

4.1 
połączenie 
pręta z 
wałem 

Połączenie pręt- 
wzmocnienie 

120 

Połączenie wzmocnienie- 
wał 

113 
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Tabela 4. Częstość drgań własnych 

 
Obliczenia częstości drgań własnych Wartość częstości [Hz] 

Wał ze stali 
kwasoodpornej 

4.2 model globalny 9.6088   6 [obr/min]) 

 
Podsumowując wykonane badania wysunięto następujące wnioski: 
- Wyniki obliczeń wskazują, że w żadnym podzespole wirnika ślimakowego nie 

została przekroczona granica plastyczności, przy założeniu, że wytrzymałość 
spoin dla obciążeń statycznych jest taka sama jak dla łączonych materiałów. 

- Wirnik poddawany jest jednak obciążeniom zmiennym tj. wał obciążony jest 
obustronnie zmiennym momentem gnącym oraz zmiennym momentem 
skręcającym. Pręty wspornikowe wstęg i wstęgi obciążone są zmiennymi 
momentami gnącymi. O ile naprężenia graniczne na zmęczenie dla materiału rury 
można przyjąć na poziomie 180MPa (Rysunek 1), to naprężenia graniczne dla 
złączy spawanych wynoszą 30MPa (Rysunek 2 i Rysunek 3). Dlatego na 
podstawie wyników obliczeń dla modelu lokalnego i krzywej S-N można 
stwierdzić, że trwałość złączy spawanych wału wynosi maksymalnie około 
400000 cykli co daje około 370 godzin pracy mieszadła. 

- Miejsca inicjacji pęknięcia zmęczeniowego zaobserwowane na zniszczonym wale 
z platerem występują przy krawędzi spoiny łączącej wał i płytkę wzmacniającą 
miejsce mocowania pręta wspornikowego, co pokrywa się z miejscem 
koncentracji naprężeń ustalonym na podstawie wyników obliczeń dla modelu 
lokalnego wału platerowanego. 

 
Zalecenia dotyczące wykonania mieszadła: 
- Wał należy wykonać ze stali kwasoodpornej w gatunku 304 w postaci tulei. 

Należy zwiększyć grubość ścianki. 
- W celu redukcji masy wału pręty wspornikowe wstęg można również wykonać 

z rur grubościennych ze stali 304. Zaleca się wykonanie żeber wzmacniających 
pomiędzy prętem wspornikowym i wałem. 

- Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość złączy spawanych. Spawanie 
wykonać metodą TIG. Po spawaniu spoiny powinny być wytrawione 
i wyszlifowane. 
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WTRYSKIWANIE POLIMERÓW BIODEGRADOWALNYCH – DOBÓR 

PARAMETRÓW PROCESU I ICH WPŁYW NA JAKOŚĆ 

WYTWARZANEGO ELEMENTU 

Streszczenie: W ramach niniejszej pracy przeprowadzono analizę wpływu parametrów procesu 
wtrysku polikaprolaktonu PCL (polimer biodegradowalny) na właściwości wytwarzanego 
elementu. Przedstawiono ograniczenia i zalety wykorzystania tej metody przetwórstwa oraz 
dobrano najlepszy układ parametrów pozwalający na uzyskanie wypraski o cechach 
jakościowych odpowiednich dla wytwarzania wyrobów medycznych. 
 
Słowa kluczowe: wtryskiwanie, polimery biodegradowalne, parametry procesu.  

INJECTION MOLDING OF BIODEGRADABLE POLYMERS – 

SELECTION OF PROCESS PARAMETERS AND EVALUATION OF 

THEIR EFFECT ON FINAL ELEMENT QUALITY 

 
Summary: In this work an analysis of the influence of injection molding parameters on the 
final element properties was done. The biodegradable polymer used in this study was 
polycaprolactone (PCL) The limitations and advantages of using this processing method were 
presented. The best set of parameter was chosen in order to obtain a good quality elements for 
the farther production of medical implants. 
 
Keywords: injection molding, biodegradable polymers, process parameters. 

1. Wprowadzenie  

Metoda wtrysku jest najbardziej znanym procesem wykorzystywanym do produkcji 
elementów z tworzyw sztucznych. Wtryskiwanie jest procesem polegającym na 
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cyklicznym uplastycznianiu tworzywa, przeprowadzeniu go w stan ciekły i następnie 
wtryśnięciu go pod wysokim ciśnieniem do zamkniętej formy. W formie następuje 
zestalenie lub utwardzenie tworzywa, a gotowa kształtka jest usuwana z wnętrza 
formy wtryskowej [1, 2]. Umiejętne dobranie parametrów procesu wtrysku pozwala 
na uzyskanie wypraski o odpowiednich cechach jakościowych. Na finalną postać 
wypraski wpływa wiele czynników, oddziaływanie cieplne, własności przetwórcze  
i doświadczenie technologa w ustawianiu parametrów procesu takich jak ciśnienie, 
temperatura czy też szybkość wtrysku [3]. Jakość otrzymanego wyrobu zależy 
również od budowy formy wtryskowej, a zwłaszcza od warunków przepływu 
tworzywa w jej kanałach. Odpowiednio dobrana temperatura tworzywa zapewnia 
płynność oraz zapobiega powstawaniu naprężeń wewnętrznych w gotowych 
wypraskach [4]. Czas wtryskiwania materiału do formy pozwala decydować  
o długości cyklu i wydajności procesu [5]. Ciśnienie wtrysku jest odpowiedzialne za 
wtryskiwanie materiału znajdującego się na czole ślimaka lub tłoku [6]. 
Celem niniejszej pracy było opracowanie parametrów wtrysku polikaprolaktonu 
(PCL), polimeru z grupy poliestrów alifatycznych, przeznaczonego do wytwarzania 
implantów dla celów medycznych. Parametry opracowano dla wypraski w kształcie 
patyczków (filamentów) (rys. 1) do druku 3D wytwarzanych na wtryskarce BabyPlast 
610P. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono analizę wpływu parametrów 
procesu na właściwości wytwarzanego elementu, przedstawiono ograniczenia i zalety 
wykorzystania tej metody przetwórstwa oraz dobrano najlepszy układ parametrów 
pozwalający na uzyskanie wypraski o cechach jakościowych odpowiednich dla 
wytwarzania wyrobów medycznych. 

2. Materiały i Metody 

W badaniach wykorzystano poli(ε-kaprolakton) (PCL) firmy Sigma-Aldrich o masie 
cząsteczkowej 80 kDA. Badania przeprowadzono wykorzystując wtryskarkę 
BABYPLAST 6/10P (producent: Grupa Rmbaldi) o sile docisku 62 kN, przeznaczoną 
do tworzenia małych i precyzyjnych elementów wykorzystywanych w motoryzacji, 
elektronice czy medycynie. Dobór parametrów procesu przeprowadzano metodą 
określaną jako metoda prób i błędów, w oparciu o doniesienia literaturowe i własne 
doświadczenie autorów. Metoda prób i błędów jest typową metodą stosowaną przy 
doborze parametrów procesu wtryskiwania. Polega ona na wykonaniu serii kształtek 
przy odmiennych parametrach procesu wtryskiwania. Po analizie otrzymanych 
kształtek wybierane są parametry procesu pozwalające na uzyskanie wyprasek 
spełniających wymagania jakościowe. 

3. Przebieg procesu wtrysku 

Opracowanie procesu formowania nowego wyrobu metodą wtrysku jest bardzo 
trudne i czasochłonne. Głównie ze względu na dużą ilość współzależnych od siebie 
parametrów procesu, które mają decydujący wpływ na jakość wytwarzanej wypraski 
[9]. Do najważniejszych parametrów procesu wtrysku, które zapewniają wysoką 
jakość wytwarzanego wyrobu należą: temperatura wtryskiwanego tworzywa, 
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ciśnienie wtryskiwania, czas utrzymywania tworzywa w formie pod wysokim 
ciśnieniem (czas trwania docisku) oraz temperatura formy wtryskowej [2, 7].  

3.1. Wartości temperatur procesu wtryskiwania 

Temperatury podczas procesu wtryskiwania mają istotny wpływ na przebieg procesu. 
Zbyt wysoka temperatura podczas procesu powoduje liczne wady. Na powierzchni 
wypraski mogą wystąpić ciemne, brunatne lub srebrzyste smugi. Zbyt mała 
temperatura powoduje niedolanie kształtki, łuszczenie się powierzchni czy tez jej 
zmatowienie [7]. Temperatura wtryskiwania musi zapewnić odpowiednią płynność 
tworzywa, gwarantującą zapełnienie formy i dokładne odtworzenie przestrzeni 
formującej [2]. 

 

Rysunek 1. Rysunek CAD części formy użytej w badaniach 

Podczas procesu wtryskiwania tworzywa biodegradowalnego użyto temperatur 
przedstawionych w Tabeli 1. Temperatura wtrysku wynika z oddziaływania 
wszystkich parametrów procesu uplastyczniania – temperatur zasypu oraz 
poszczególnych stref komory czy drogi dozowania. Temperatury podczas procesu 
wtryskiwania, wykazywały różne wartości w poszczególnych częściach maszyny 
wtryskującej.  

Tabela 1. Temperatury podczas procesu wtryskiwania 

Temperatura plastyfikacji 200 oC 
Temperatura w komorze 205 oC 

Temperatura dyszy 210 oC 

3.2. Parametry procesu wtrysku i ich wpływ na wytworzony element  

Podczas procesu wtryskiwania tworzyw biodegradowalnych dla uzyskania jak 
najlepszych efektów należy użyć odpowiednio dobranego ciśnienia wtryskiwania. 
Zbyt niskie ciśnienie wtryskiwania powoduje powstanie niedolewów, pęcherzy 
wewnątrz wyrobów czy wklęśnięć powierzchni. Natomiast zbyt wysokie ciśnienie 
wtryskiwania może być związane z utrudnionym usuwaniem kształtek z gniazda 
formy a tym samym z niebezpieczeństwem zniszczenia kształtki [2]. W tabeli 2 
przedstawione zostały początkowe parametry wtrysku. Dla parametrów procesu 
podanych w tabeli 2 otrzymano element wraz z kanałem wlewowym przedstawiony 
na rysunku 2(a-c). Zaobserwowano, że dla podanych parametrów procesu otrzymano 
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wypraski złej jakości, w których występują liczne niedolania. Przyczyną błędów 
otrzymanych wyprasek może być zastosowanie zbyt małej ilości materiału, 
zastosowanie zbyt niskiego I ciśnienia wtryskiwania, zbyt niskiej temperatury formy 
lub zbyt niskiej temperatury uplastyczniania. 

Tabela 2. Parametry początkowe wtrysku 

rozmiar wtrysku 35 mm 

czas chłodzenia 15 s 

I ciśnienie wtrysku 65 bar 

czas I ciśnienia wtrysku 3 s 

II ciśnienie wtrysku 33 bar  

czas II ciśnienia wtrysku 4 s 

nastawy II ciśnienia 0 mm  

dekompresja 10 mm  

szybkość wtrysku 100 % 

II prędkość wtrysku 100 % 

punkt II prędkości wtrysku 3.5 mm 
 

 
Rysunek 2. Wytworzone elementy podczas procesu dla parametrów z Tabeli 2 

W celu powstrzymania przedwczesnego zestalania się tworzywa w formie i dalszego 
powstawania niedolań, zwiększono I ciśnienie wtryskiwania. Jego wartość zmieniono 
z 65 bar na 75 bar. Pozostałe parametry procesu pozostały bez zmian. Kształtki 
otrzymane przy zmienionej wartości ciśnienia przedstawiono na rysunku 3 (a-b). 
Błędy wypraski, takie jak niedolania i wklęśnięcia oraz zapadnięcia powierzchni, 
które można zaobserwować na rysunku 3 (a i b) spowodowane są ciągle zbyt małym 
I ciśnieniem wtryskiwania. Rysunek 3a przedstawia praktycznie sam kanał wlewowy. 
Rysunek 3b przedstawia kształtkę wykonaną bezpośrednio po elemencie z rysunku 
3a. Przyczyną powstałych wad wypraski może być również brak ogrzewania formy 
do odpowiedniej temperatury lub zbyt mała ilość materiału.  
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Rysunek 3. Elementy wytworzone przy zwiększonym I ciśnieniu wtrysku – 75 bar 

 
Opanowanie procesu wtryskania nowej wypraski w postaci patyczków (filamentów) 
do druku 3D jest procesem bardzo czasochłonnym i kłopotliwym. Metodą prób  
i błędów w dalszym ciągu dobierano parametry procesu, w taki sposób, aby 
wytwarzany element nie posiadał niedolań oraz pęcherzyków powietrza. Zmieniono 
I ciśnienie wtrysku na 95 bar. Wyniki przedstawiono na rysunku 4. Zwiększając 
ciśnienie wtrysku wytworzono elementy lepszej jakości. Rysunek 4a przedstawia 
wypraskę posiadającą niewielkie wady w postaci nielicznych pęcherzyków 
powietrza. Na rysunku 4c przedstawiono element przedstawiający idealne 
odwzorowanie elementu w formie. Natomiast niedolanie elementu przedstawionego 
na rysunku 4b wynika z problemu związanego z brakiem ogrzewania formy.  
 

 

Rysunek 4. Elementy wytworzone przy zwiększonym I ciśnieniu wtrysku – 95 bar 

W celu wyeliminowania problemu związanego z brakiem ogrzewania formy, 
postanowiono zmienić parametr posuwu wózka w taki sposób, aby po skończonym 
cyklu procesu, dysza wtryskująca nie odsuwała się od formy. W ten sposób 
zwiększona została temperatura w formie. Dodatkowo zwiększono również  
I ciśnienie wtrysku (100 bar) Zmienione parametry posuwu wózka zebrano w tabeli 
3. Efekt zmiany parametrów przedstawiono na rysunku 5. Stałe przysunięcie dyszy 
do formy spowodowało zbyt wysokie nagrzanie formy i wyciek materiału poza kanały 
wlewowe. Dużym zaletą zastosowanej zmiany parametrów jest brak pęcherzyków 
oraz niedolań. Wyższa temperatura formy powoduje znaczne zmniejszenie naprężeń 
własnych wypraski, a tym samym zmniejszenie ryzyka pękania wyrobu podczas 
użytkowania. Dodatkowo wyższa temperatura formy powoduje zmniejszenie 
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zapadnięć oraz zmniejszenie oporów płynięcia i strat ciśnienia jak również znaczące 
wydłużenie czasu chłodzenia. 

Tabela 3. Parametry posuwu wózka podczas procesu wtryskiwania 

czas wózka wtrysku 0 s 

prędkość wózka wtrysku 100 % 
Niemniej jednak efektywność procesu przy zastosowanych parametrach budzi liczne 
wątpliwości.  

 

Rysunek 5. Elementy wytworzone przy zwiększonym I ciśnieniu wtrysku (100 bar) 
oraz zmienionych parametrach posuwu wózka 

W celu pozbycia się naddatku materiału zmieniono parametry takie jak: rozmiaru 
wtrysku oraz obniżono I ciśnienie wtrysku (95 bar). Parametry przedstawiono  
w tabeli 4. Zmiana parametru - rozmiar wtrysku - nie wpłynęła w znaczący sposób na 
zmianę jakości wytworzonego elementu. Dalej widoczne są wypływki materiału.  
 

Tabela 4. Zmienione parametry wtrysku (rozmiar wtrysku i I ciśnienie wtrysku –  
95 bar) 

rozmiar wtrysku 10 mm 

czas chłodzenia 15 s 

I ciśnienie wtrysku 95 bar 

czas I ciśnienia wtrysku 3 s 

II ciśnienie wtrysku 33 bar 

czas II ciśnienia wtrysku 4 s 

nastawy II ciśnienia 0 mm 

dekompresja 10 mm 

szybkość wtrysku 100 % 

II prędkość wtrysku 100 % 

punkt II prędkości wtrysku 3,5 mm 
 



 Wtryskiwanie polimerów biodegradowalnych – dobór parametrów procesu… 215 

 

Rysunek 6. Elementy wytworzone podczas procesu wtrysku przy ustawieniu 
parametrów przedstawionym w Tabeli 4 

Przyczyną nadmiaru materiału może być wcześniej zmieniony parametr posuwu 
wózka. W tabeli 5 przedstawiono nowe parametry procesu. Zmieniono również 
parametry posuwu wózka na początkowe. 

Tabela 5. Zmienione parametry wtrysku (zwiększony czas chłodzenia, I ciśnienie 
wtrysku, rozmiar wtrysku, szybkość wtrysku) 

rozmiar wtrysku 20 mm 

czas chłodzenia 60 s 

I ciśnienie wtrysku 110 bar 

czas I ciśnienia wtrysku 3 s 

II ciśnienie wtrysku 33 bar 

czas II ciśnienia wtrysku 4 s 

nastawy II ciśnienia 0 mm 

dekompresja 10 mm 

szybkość wtrysku 80 % 

II prędkość wtrysku 100 % 

punkt II prędkości wtrysku 3,5 mm 
 
Postanowiono zmienić podstawowe parametry procesu takie jak: rozmiar wtrysku, 
czas chłodzenia, I ciśnienie wtrysku i szybkość wtrysku. Tworzywo wtryśnięte do 
formy stygnie w niej w określonym czasie (czas chłodzenia) i pod stale 
zmniejszającym się ciśnieniem przyjmuje kształt gniazda formy. Szybkość 
wtryskiwania powinna umożliwić zachowanie stałej szybkości płynięcia czoła 
strumienia tworzywa w gnieździe formy. Wszystkie zmienione parametry miały 
istotny wpływ na jakość elementu końcowego. Wydłużony czas chłodzenia wpłynął 
na ostateczny kształt elementu. Zmiana szybkości wtrysku zapobiegła wycieku 
materiału z formy podczas cyklu.  
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Rysunek 7.Wytworzone elementy podczas procesu dla parametrów z Tabeli 5 

W celu pozbycia się nadlewu, metodą prób i błędów, przy zachowaniu pozostałych 
parametrów przedstawionych w tabeli 5 zmieniono parametr: rozmiar wtrysku. Żeby 
zapewnić wytworzenie materiału o odpowiedniej ilości materiału, rozmiar wtrysku 
ustawiono na 15,1 mm. Wynik ostatecznego doboru parametrów przedstawiono na 
rysunku 8. Po uwzględnieniu wszystkich parametrów mających wpływ na proces 
formowania wypraski w gnieździe formy, metodą prób i błędów udało się wytworzyć 
dobrej jakości wypraskę pozbawioną wad. Wytworzone materiały w postaci 
patyczków zostaną wykorzystane w procesie druku 3D do wytworzenia 
trójwymiarowych podłoży z biodegradowalnych polimerów dla regeneracji tkanki 
chrzęstnej nosa.  
 

 

Rysunek 8. Końcowy efekt doboru parametrów wtrysku 

4. Wnioski  

Parametryzacja procesu wtryskiwania polega na dobieraniu parametrów za pomocą 
metody prób i błędów. Każdy parametr procesu jest istotny a sposób jego doboru 
wpływa na wyrób końcowy. Najważniejszym parametrem podczas wtryskiwania 
tworzyw biodegradowalnych jest ciśnienie. Jego wartość wpływa na efektywność 
zapełnienia kanału w formie podczas cyklu wtryskiwania. Zbyt mała wartość może 
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powodować niedolania, oraz w znacznym stopniu ubytki materiału. Istotnym 
parametrem jest również szybkość wtrysku, która wpływa na szybkość płynięcia 
materiału. Zbyt duża szybkość jest przyczyną wyciekania materiału poza formę 
podczas trwania cyklu. Zbyt mała szybkość jest przyczyną niedolań. Kolejnym 
ważnym parametrem jest czas chłodzenia, który pozwala nam na uniknięcie 
zniszczenia elementu podczas otwierania formy w końcowej fazie procesu. Jego duża 
wartość powoduje, że materiał ma na wystarczająco dużo czasu, żeby się ostudzić, co 
wpływa to na jakość końcową kształtki.  

Podczas procesu parametryzacji napotkano na szereg problemów. Brak 
ogrzewania formy powodował dużą ciągliwość materiału, który przy początkowych 
nastawieniach parametrów wtrysku, blokował główny kanał dolotowy materiału. 
Podjęto próbę usunięcia tego problemu poprzez stałe przysunięcie dyszy wylotowej 
do formy. Skutkiem tego działania była zbyt duża plastyczność materiału. Element 
końcowy podczas otwierania formy przyklejał się do nieruchomej części. W celu 
zniwelowania klejenia, zwiększono czas chłodzenia do jednej minuty. Ważnym 
aspektem podczas procesu jest temperatura w poszczególnych częściach maszyny. 
Odpowiednie jej dobranie wpływa na płynność oraz plastyczność materiału.  
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SYMULACJA PĘKANIA PRÓBKI LAMINATU W WARUNKACH 

ŚCINANIA WZDŁUŻNEGO 

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono nową metodę symulacji rozwarstwiania 
kompozytu z wykorzystaniem belkowo-powierzchniowego modelu dyskretnego. Przed 
przystąpieniem do budowy modelu wykonano badania doświadczalne, w których 
rozwarstwiano próbki kompozytu według II schematu zniszczenia w teście zginania 
trzypunktowego. Wyniki badań posłużyły do zdefiniowania warunków inicjacji i propagacji 
pęknięcia w modelu obliczeniowym. Przyjęto założenie, według którego przyrost pęknięcia 
w modelu jest efektem redukcji przekroju i usuwania elementów belkowych modelujących 
żywicę między warstwami wzmocnienia. Wyniki obliczeniowe zostały porównane z wynikami 
prób doświadczalnego rozwarstwiania, co pozwoliło potwierdzić poprawność opracowanego 
sposobu modelowania.  
 
Słowa kluczowe: kompozyt warstwowy, delaminacja, mezoskalowy model MES 

SIMULATION OF DELAMINATION IN LAYERED COMPOSITE 

UNDER IN-PLANE SHEAR LOADING 

Summary: This paper presents a new method for simulation of delamination in composite 
using the beam-shell finite element model. At the beginning, experimental studies were 
performed in which the composite specimens were delaminated according to the II mode of 
fracture in the three-point bending test. The results of the experimental studies were used to 
define the conditions of crack initiation and crack propagation in the FEM model. It was 
assumed that the delamination in the model would be modeled by reducing the cross section 
and removing the beam elements modeling the resin between the reinforcement layers. The 
computational results were compared with the results of the experimental delamination tests 
which confirmed the correctness of the modeling method. 
 
Keywords: layered composite, delamination, mesoscale FEM model 

1. Wstęp 

Wielofazowa struktura kompozytów warstwowych - laminatów sprawia, że 
wytrzymałość konstrukcji kompozytowych zależy głównie od materiału włókien 
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i osnowy, ich udziału objętościowego oraz liczby i orientacji warstw wzmocnienia. 
Uszkodzenie struktury kompozytu w postaci przerwanych włókien wzmocnienia 
i zniszczenia osnowy stanowi istotny problem z punktu widzenia niezawodności 
i bezpieczeństwa konstrukcji kompozytowych. W praktyce eksploatacyjnej 
najczęściej występującą wadą i formą uszkodzenia kompozytów warstwowych 
o spoiwie polimerowym jest delaminacja (rozwarstwienie), która w skali 
makroskopowej oznacza przerwanie spójności złączonych ze sobą warstw 
wzmocnienia. Rozwarstwienie może być efektem błędów produkcyjnych lub łączenia 
niewielkich defektów, które wystąpiły w czasie użytkowania części z kompozytu. 
Powstawaniu delaminacji dodatkowo sprzyja niewielka wytrzymałość kompozytu  
w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ułożenia warstw wzmocnienia. 
Konsekwencją powstania i rozwoju pęknięcia jest obniżenie jego sztywności 
i wytrzymałości. Jednocześnie, w wyniku przykładanego obciążenia, rozmiary 
defektu mogą ulec powiększeniu, co w rezultacie może doprowadzić do całkowitego 
zniszczenia części z kompozytu. W przypadku, gdy w strukturze kompozytu zostanie 
wykryte rozwarstwienie, konieczne jest zweryfikowanie, czy część należy wymienić, 
naprawić, bądź pozostawić bez zmian, jeśli nie stanowi zagrożenia w dalszej 
eksploatacji. Należy przy tym zaznaczyć, że trudności obliczeń wytrzymałościowych 
kompozytów wynikają z ich właściwości mechanicznych, które są pochodną ich 
struktury i właściwości materiałowych komponentów. W ocenie ryzyka wystąpienia 
rozwarstwienia na etapie projektowania pomocnym narzędziem są analizy 
numeryczne. Obecnie w tego typu analizach najczęściej wykorzystuje się metodę 
elementów skończonych. Powszechnie stosowaną metodą modelowania konstrukcji 
wykonanych z laminatów jest technika Layup-Ply, w której definiuje się liczbę 
i grubość warstw oraz orientację wzmocnienia w każdej warstwie, co pozwala 
odwzorować strukturę kompozytu. Poza tym, należy określić rodzaj materiału 
wzmocnienia i osnowy oraz ich udziały objętościowe w kompozycie. Taka technika 
prowadzi do powierzchniowych lub bryłowych modeli jednofazowych 
(makroskalowe modele MES), które nie uwzględniają struktury wewnętrznej 
kompozytu na poziomie komponentów - wzmocnienia i osnowy. Modelowanie 
materiałów kompozytowych z wykorzystaniem elementów bryłowych może być 
realizowane w uproszczeniu poprzez przyjęcie założenia o homogeniczności 
kompozytu. Stałe inżynierskie kompozytu określa się nie wnikając w to, w jaki sposób 
włókna wzmocnienia wypełniają objętość kompozytu, jaki jest ich przekrój i ułożenie. 
Kompozyt traktuje się jak materiał jednorodny, tyle że anizotropowy. Charakterystyki 
materiałowe kompozytu otrzymuje się w standardowych próbach doświadczalnych, 
takich jak jednoosiowe rozciąganie, ściskanie i ścinanie próbek kompozytu. 
Modelowanie kompozytów warstwowych z uwzględnieniem struktury wewnętrznej 
zwykle sprowadza się do zastosowania modeli mezoskalowych, które w sposób 
uproszczony (Rysunek 1a) i dokładny (Rysunek 1b) mogą przedstawiać 
reprezentatywną komórkę elementarną [1,3]. Najczęściej są to modele bryłowe, które 
wymagają przygotowania sparametryzowanego modelu geometrycznego kompozytu. 
Jednak takie postępowanie prowadzi do modeli obliczeniowych o bardzo dużej 
liczbie stopni swobody, które okazują się nieprzydatne w obliczeniach inżynierskich 
rzeczywistych konstrukcji kompozytowych. Ostatni sposób modelowania polega na 
analizie fragmentu kompozytu w skali mikro (mikroskalowe modele MES), 
w których można wyróżnić pojedyncze wiązki włókien. Między włóknami znajduje 
się osnowa spajająca kompozyt w jedną całość [1,3]. Modele mikroskalowe 
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wykorzystywane są przede wszystkim w analizach propagacji mikropęknięć oraz do 
wyznaczania rozkładu naprężeń na granicy faz włókno-osnowa.  

Rysunek 1. Mezoskalowe modele bryłowe kompozytu wzmocnionego tkaniną; 
a) w postaci uproszczonej, b) z dokładnie odwzorowanym kształtem komponentów 

Modelowanie delaminacji wymaga zastosowania specjalnych narzędzi 
pozwalających symulować połączenia międzywarstwowe i międzyfazowe, które 
mogą być usuwane. Jednym ze sposobów modelowania delaminacji jest zastosowanie 
metody VCCT (Virtual Crack Closure Technique), która bazuje na zasadach liniowej 
mechaniki pękania, wykorzystując w modelowaniu propagacji pęknięcia kryterium 
progowej wartości prędkości uwalniania energii G (Rysunek 2). Metoda ze względu 
na sposób wyliczania parametru G wymaga uprzedniego zdefiniowania frontu 
pęknięcia. W większości zastosowań inżynierskich, w których modeluje się tylko 
propagację pęknięcia, nie stanowi to problemu. Kolejnym sposobem modelowania 
delaminacji jest zastosowanie metody kontaktu ze zniszczeniem, która sprowadza się 
do utworzenia sztywnego połączenia typu kontakt między sąsiednimi warstwami, 
które mogą być zniszczone. Kryterium zniszczenia uwzględnia składową normalną 
i styczną naprężenia w elemencie kontaktowym odniesioną do progowych wartości 
normalnych i stycznych naprężeń zrywających. Po przekroczeniu kryterium 
zniszczenia następuje zerwanie połączenia kontaktowego, co jest równoznaczne  
z pęknięciem. Uzupełniona o model pękania metoda kontaktu ze zniszczeniem łączy 
ze sobą kryteria inicjacji pęknięcia bazujące na składowych naprężenia  
z energetycznymi kryteriami mechaniki pękania. Podobnym podejściem jest metoda 
strefy kohezyjnej, która polega najczęściej na wykorzystaniu ośmiowęzłowych 
elementów kohezyjnych łączących sąsiednie warstwy modelowanego kompozytu. 
Zastosowanie metody kontaktu ze zniszczeniem i modelem pękania oraz metody 
strefy kohezyjnej wymaga zdefiniowania zależności pomiędzy naprężeniami 
a odkształceniami (siłami węzłowymi a przemieszczeniami węzłowymi) dla 
elementów modelujących strefę pękania. Elementy kontaktowe i kohezyjne mogą 
mieć różne charakterystyki, lecz w praktyce najczęściej stosuje się dwuliniową 
(Rysunek 2). W pierwszej fazie (zakres od 0 do δo) element kohezyjny ma sztywność 
K, a naprężenie (normalne σ lub styczne τ) rośnie liniowo w funkcji przemieszczenia 
węzłów δ do osiągnięcia wartości progowej (σm lub τm dla przemieszczenia δo), po 
której nachylenie charakterystyki zmienia się tak, iż naprężenie w elemencie maleje 
w funkcji przemieszczania węzłów (faza druga, zakres od δo do δf). Rozdzielenie 
dwóch sąsiednich powierzchni następuje wtedy, gdy naprężenie w elemencie 
kohezyjnym przyjmuje wartość zerową (faza separacji), co jest równoznaczne  
z przekroczeniem krytycznej wartości współczynnika uwalniania energii GI(II) 
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definiowanego jako pole powierzchni pod charakterystyką naprężeniowo-
przemieszczeniową.  

 

Rysunek 2. Ośmiowęzłowy element kohezyjny INTER 205 (pakiet Ansys) 
i dwuliniowa charakterystyka naprężeniowo-przemieszczeniowa 

Ograniczeniem wymienionych metod jest konieczność przewidywania lokalizacji 
i rozmiaru pęknięcia, po to, aby w strefie pękania zbudować siatkę elementów 
kohezyjnych lub zastosować elementy typu kontakt (Rysunek 3). Ponadto zadanie 
kontaktowe rozwiązywane jest iteracyjnie, co wydłuża czas obliczeń. Aby 
wyeliminować te ograniczenia potrzebne są dalsze poszukiwania modeli dyskretnych 
kompozytów wzmacnianych włóknami, które umożliwiają efektywne modelowanie 
procesów dezintegracji ich struktury. Dlatego w niniejszej pracy przedstawiono nowy 
sposób modelowania delaminacji z wykorzystaniem belkowo-powierzchniowego 
modelu kompozytu, który nie ma wymienionych ograniczeń.  
 

 

Rysunek 3. Przykłady modelowania połączeń z użyciem elementów kohezyjnych 

2. Cel i zakres badań 

Głównym celem pracy było sprawdzenie możliwości zastosowania belkowo-
powierzchniowego modelu mezoskalowego do symulacji rozwarstwiania próbki 
laminatu w warunkach ścinania wzdłużnego. Przed przystąpieniem do realizacji 
postawionego celu zostały przeprowadzone badania doświadczalne, które polegały na 
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badaniu rozwarstwiania próbek kompozytu w teście zginania trzypunktowego. 
Wyniki badań w postaci charakterystyk obciążeniowo-przemieszczeniowych próbek 
posłużyły do zdefiniowania warunków inicjacji i propagacji pęknięcia w modelu 
obliczeniowym oraz przeprowadzenia jego weryfikacji doświadczalnej. Próbka 
kompozytu została zamodelowana za pomocą mezoskalowego modelu MES, 
w którym komponenty w warstwach w postaci tasiemek tkaniny odwzorowano 
elementami belkowymi a osnowę kompozytu elementami powierzchniowymi [4,5]. 
Wiązania między sąsiednimi warstwami kompozytu zamodelowano również 
elementami belkowymi.  

3. Próbki kompozytu  

Doświadczalne rozwarstwianie kompozytu przeprowadzono na płaskich próbkach, 
które wycięto z wcześniej przygotowanej płyty. Kompozyt został wytworzony 
metodą laminowania ręcznego. Zastosowano stalowy foremnik o wymiarach 
250×250 mm (Rysunek 4a), w którym podczas laminowania przesycano żywicą 
epoksydową kolejno układane warstwy wzmocnienia w postaci tkaniny o splocie 
płóciennym tasiemek z włókna węglowego (Rysunek 4b).  

 

Rysunek 4. Wytwarzanie laminatu; a) metoda laminowania ręcznego w foremniku, 
b) zastosowana tkanina o splocie płóciennym z tasiemek 

Płytę kompozytową wykonano z szesnastu warstw tkaniny, które ułożono w sposób 
zapewniający równoległość i prostopadłość tasiemek tkaniny względem krawędzi 
próbek (układ 0o/90o). Po zakończeniu laminowania płyta została dociśnięta do 
podstawy foremnika stalową pokrywą, przez co usunięto nadmiar żywicy 
i wypełniono puste przestrzenie między włóknami tasiemek wzmocnienia. Analiza 
wagowa tkaniny i dziesięciu próbek wyciętych z płyty wykazała, że tkanina z włókna 
węglowego stanowiła 58.5±0.6 % masy kompozytu.   

4. Doświadczalne rozwarstwianie próbek kompozytu  

Delaminacja może zachodzić według trzech schematów, w zależności od kierunku 
działania obciążenia zewnętrznego i propagowania pęknięcia oraz kierunku 
przemieszczania się rozdzielanych powierzchni. Podczas rozrywania, w osnowie 
łączącej warstwy tkaniny osiągane są progowe naprężenia normalne, powierzchnie 
pęknięcia rozchylają się a rozwarstwienie propaguje w kierunku prostopadłym do 
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frontu pęknięcia (Rysunek 5a). W ścinaniu wzdłużnym delaminacja jest efektem 
przekroczenia w osnowie dopuszczalnej wartości naprężeń stycznych, przy czym 
rozdzielane powierzchnie przesuwają się po sobie w kierunku prostopadłym do frontu 
pęknięcia (Rysunek 5b). W trakcie ścinania poprzecznego osnowa również jest 
niszczona w wyniku przekroczenia progowej wartości naprężeń stycznych, jednak 
rozdzielane powierzchnie przemieszczają się po sobie w kierunku równoległym do 
frontu pęknięcia (Rysunek 5c).    

 

Rysunek 5. Podstawowe schematy niszczenia kompozytu warstwowego; 
a) rozrywanie, b) ścinanie wzdłużne, c) ścinanie poprzeczne 

Doświadczalne badanie odporności kompozytu na rozwarstwianie spowodowane 
ścinaniem wzdłużnym (Rysunek 5b) może być realizowane w teście zginania 
trzypunktowego płaskich próbek kompozytu z wstępnie zainicjowanym 
rozwarstwieniem, w miejscu odpowiadającym położeniu warstwy obojętnej. Metoda 
badań wykorzystuje zasadę największych naprężeń ścinających w warstwie obojętnej 
i jest określana w skrócie ENF (End-notched Flexure test). Zginanie trzypunktowe 
wstępnie rozwarstwionych próbek kompozytu można przeprowadzić bazując na 
normie ASTM D790 oraz korzystając z wytycznych literaturowych [2]. Długość 
próbek powinna wynosić co najmniej L=125 mm, szerokość zawierać w przedziale 
B=20÷25 mm, a grubość między 2h=3÷5 mm (Rysunek 6). Opierając się na 
założeniach obowiązujących dla kompozytów ze zbrojeniem jednokierunkowym, 
z wcześniej przygotowanej płyty kompozytowej zostały wycięte próbki o wymiarach 
L×B×2h ze wstępnie zainicjowanym rozwarstwieniem między środkowymi 
warstwami o długości 50 mm (gdzie a0 jest odległością podpory próbki 
od początkowego frontu rozwarstwienia). Wstępne rozwarstwienie w próbkach 
zostało utworzone podczas laminowania, co polegało na umieszczeniu między 
środkowymi warstwami tkaniny cienkiej folii, która nie dopuściła do ich trwałego 
połączenia. Badania zostały zrealizowane na uniwersalnej maszynie 
wytrzymałościowej Inspekt Table Blue 5. Próbki obciążano w połowie ich długości, 
a podpory rozmieszczono symetrycznie względem miejsca przyłożenia siły 
(Rysunek 6). Podczas zginania zadawano ugięcie próbek f z prędkością 0.5 mm/min, 
a wielkością mierzoną była wartość siły P. 
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Rysunek 6. Wymiary próbki kompozytu z parametrami testu zginania oraz fotografia 
stanowiska pomiarowego 

Pomiary zrealizowano dla 15 próbek kompozytu. Dla każdej próbki otrzymano 
charakterystykę w układzie P(f) - trzy przykładowe przedstawiono na Rysunku 7a. Na 
podstawie 15 charakterystyk opracowano charakterystykę uśrednioną dla wszystkich 
próbek (Rysunek 7b). Na wykresie wyróżniono cztery punkty, które oznaczono 
zgodnie z wytycznymi literaturowymi [2]. Punkt NL (non-linear point) to moment, 
w którym charakterystyka przechodzi z liniowej w nieliniową. Dalej charakterystyka 
łagodnie odchyla się od liniowej, aż do momentu, w którym obciążenie osiąga 
wartość krytyczną, co odpowiada punktowi MAX. Po przekroczeniu siły krytycznej 
PMAX, obserwuje się lawinowy przyrost pęknięcia. Punkt VIS (visual observation 
point) odpowiada chwili, w której można wizualnie zauważyć postępujące 
rozwarstwienie na bocznej powierzchni próbki.  

Rysunek 7. Charakterystyki doświadczalne; a) dla trzech próbek, b) uśredniona dla 
wszystkich próbek 

Punkt 5% to miejsce przecięcia wykresu z przedłużoną i odchyloną o 5% liniową 
częścią tego wykresu. Siła P5% odpowiadającą temu punktowi wykorzystywana jest 
do weryfikacji poprawności zrealizowanych badań doświadczalnych. Badanie jest 
poprawne jeżeli PMAX/P5% < 1.1. Na wykresie podano progową wartość siły PNL oraz 
ugięcia fNL, przy których próbka zaczyna się rozwarstwiać wraz z przedziałami 
ufności dla poziomu istotności 0.05 otrzymane dla testu t-Studenta.  
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5. Mezoskalowy model dyskretny kompozytu  

Przed przystąpieniem do budowy modelu dyskretnego kompozytu warstwowego 
przyjęto założenie wstępne, według którego opracowywany model będzie 
przedstawiał strukturę kompozytu w skali mezo, a tkanina o splocie płóciennym 
z tasiemek zostanie sprowadzona do płaszczyzny - model nie będzie uwzględniał 
pionowego przesunięcia punktu przeplotu tasiemek od płaszczyzny warstwy 
wzmocnienia. W pierwszej kolejności wyodrębniono z kompozytu najmniejszą 
powtarzalną część struktury, tzw. komórkę elementarną, która składa się z dwóch par 
wzajemnie przeplecionych ze sobą tasiemek tkaniny (Rysunek 8). Zamodelowanie 
komórki elementarnej kompozytu sprowadziło się do utworzenia czterech węzłów 
w miejscach przeplotu tasiemek. Odcinki tasiemek między węzłami zostały 
zamodelowane jednowymiarowymi elementami typu belkowego. Warstwy tkaniny 
były ze sobą łączone w węzłach za pomocą pionowych elementów belkowych 
modelujących żywicę. Z kolei do odwzorowania żywicy wypełniającej przestrzeń 
między tasiemkami tkaniny zastosowano powierzchniowe elementy czterowęzłowe.  

 

Rysunek 8. Komórka elementarna kompozytu zaznaczona na tkaninie oraz w formie 
modelu mezoskalowego o wymiarach Δx i Δy 

Z uwagi na potrzebę automatyzacji tworzenia modelu opracowano specjalny program 
w języku poleceń APDL pakietu Ansys, który pełni funkcję generatora modeli 
mezoskalowych dla prostopadłościennych próbek kompozytu. Program rozmieszcza 
węzły ponumerowane zgodnie z przyjętym dla próbki ortokartezjańskim układem 
współrzędnych. Następnie węzły są łączone elementami skończonymi według 
definicji komórki elementarnej (Rysunek 8). Wygenerowanie modelu próbki 
kompozytu wymaga podania długości L i szerokości B próbki, liczby warstw 
wzmocnienia n oraz wymiarów pojedynczej komórki elementarnej Δx i Δy. Program 
przypisuje do elementów stałe materiałowe (Tabela nr 1) i wstępne parametry 
przekrojowe przy zachowaniu udziałów objętościowych komponentów.  

Tabela 1. Stałe inżynierskie komponentów  

Komponent 
Moduł sprężystości 

podłużnej, GPa 
Współczynnik 
Poissona, ― 

Tasiemki z włókna 
węglowego 

Ef = 105 vf = 0.1 

Żywica epoksydowa Em = 3.4 vm = 0.35 

 
Mezoskalowy model komórki elementarnej (Rysunek 8) oraz jego modyfikacje były 
stosowane w obliczeniach statycznych (w analizach ugięć) płaskich próbek 
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kompozytów o różnych orientacjach warstw wzmocnienia. Wyniki obliczeń 
wykazały bardzo dobrą zgodność z wynikami badań doświadczalnych [4]. Ponadto 
model został wykorzystany w symulacji rozwarstwiania próbki kompozytu według 
I schematu zniszczenia - rozrywania (Rysunek 5a). Delaminacja w modelu była 
skutkiem usuwania pionowych elementów belkowych modelujących żywicę łączącą 
sąsiednie warstwy tkaniny, które ze względu na sposób obciążenia były rozciągane. 
Takie postępowanie wymagało opracowania specjalnego algorytmu wykrywającego 
pionowe elementy belkowe, w których przekroczone było kryterium progowej 
wartości odkształcenia (warunek można również sprowadzić do progowej wartości 
siły rozciągającej element belkowy). Wyselekcjonowany element belkowy był 
następnie w całości usuwany przez algorytm w jednym kroku, co pozwoliło otrzymać 
bardzo dobrą zgodność wyników obliczeniowych i doświadczalnych [5].  
W przypadku ścinania wzdłużnego warunek selekcji pionowych elementów 
belkowych został nałożony na poprzeczną siłę Fx, która powoduje ścinanie elementów 
belkowych (kryterium progowej siły strukturalnej) - Rysunek 9. Progową wartość siły 
poprzecznej Fx 

p wyznaczono na podstawie symulacji zginania trzypunktowego 
modelu próbki, która polegała na odtworzeniu eksperymentu zgodnie z uśrednioną 
charakterystyką doświadczalną (Rysunek 7b). Wówczas dla obciążenia 
odpowiadającego punktowi NL odczytano wartość strukturalnej siły poprzecznej Fx 

p 
w rzędzie elementów belkowych modelu, znajdujących się przed frontem szczeliny 
pęknięcia.  

Rysunek 9. Fragment zamodelowanej próbki kompozytu w trakcie zginania 
trzypunktowego  

Jednak wstępne symulacje rozwarstwiania wykazały, że usuwanie elementów 
belkowych w jednym kroku nie pozwoliło wystarczająco dokładnie odwzorować 
charakterystykę eksperymentalną. Usunięcie pierwszego rzędu elementów 
belkowych powodowało, że kryterium progowej wartości siły poprzecznej było 
spełnione także dla elementów belkowych w drugim rzędzie przy niezmienionej 
wartości obciążenia zewnętrznego, co skutkowało lawinowym przyrostem pęknięcia. 
Dla uzyskania lepszej zgodności wyników obliczeniowych i doświadczalnych 
zaproponowano postępowanie polegające na stopniowej redukcji pola przekroju 
poprzecznego elementów belkowych w kilku krokach. Po przeprowadzeniu szeregu 
testów przyjęto ostatecznie regułę, według której redukcja przekroju poprzecznego  
A będzie następować w 4 krokach, a w każdym kroku przekrój będzie pomniejszany 
o 60% w stosunku do przekroju w kroku poprzednim. Taki sposób sprowadza się do 
wykładniczej redukcji przekroju zgodnie z wzorem podanym na Rysunku 10. Jest to 
równoważne z przyjęciem założenia, że przekrój w kolejnych iteracjach będzie 
określony przez wyraz ciągu geometrycznego An o ilorazie q=0.40 (Rysunek 10). 
Takie postępowanie wymagało również określenia progowych wartości siły 
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poprzecznej Fx 
p dla kolejnych kroków redukcji przekroju elementów belkowych, co 

również zostało przedstawione za pomocą funkcji wykładniczej i zapisane w postaci 
ciągu geometrycznego Fx(n) 

p o ilorazie q=0.63 (Rysunek 11). Pionowe elementy 
belkowe były modyfikowane w 4 krokach, a następnie usuwane w kroku piątym.      

 

Rysunek 10. Pole przekroju poprzecznego A elementów belkowych w kolejnych 
krokach redukcji 

 

Rysunek 11. Progowa siła poprzeczna Fx 
p dla kolejnych kroków redukcji 

6. Porównanie wyników  

Na podstawie przeprowadzonej symulacji rozwarstwiania modelu dyskretnego próbki 
kompozytu (Rysunek 12) opracowano charakterystykę obliczeniową w układzie siła-
przemieszczenie (Rysunek 13) dla węzła, którego położenie odpowiada miejscu 
przyłożenia obciążenia zewnętrznego P do próbek kompozytu w badaniach zginania 
doświadczalnego (Rysunek 6).  
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Rysunek 12. Przemieszczenia węzłowe modelu próbki w kierunku osi z dla 

obciążenia PMAX = 798 N 

 
Rysunek 13. Porównanie charakterystyk obliczeniowych z uśrednioną 

charakterystyką doświadczalną 

Otrzymano bardzo dobrą zgodność wyników - jako miarę dopasowania 
charakterystyk przyjęto współczynnik korelacji wzajemnej R2, który dla zakresu  
od 0 do fMAX przyjął wartość 0.99. Na tym samym wykresie przedstawiono 
charakterystykę obliczeniową modelu, w którym algorytm usuwał elementy belkowe 
w jednym kroku z pominięciem stopniowej redukcji przekroju. W chwili 
zainicjowania delaminacji, co odpowiadało punktowi NL na uśrednionej 
charakterystyce doświadczalnej, w modelu MES nastąpił skokowy przyrost pęknięcia 
(Rysunek 13). Taki przebieg eksperymentu numerycznego był niezgodny  
z doświadczeniem. 
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7. Podsumowanie  

Przyczyną problemów związanych z przewidywaniem wynikowych właściwości 
mechanicznych materiałów kompozytowych jest przede wszystkim dwufazowość ich 
struktury. Ze względów praktycznych uzasadnione jest opracowywanie metod 
obliczeniowych (modeli), za pomocą których można przewidywać wytrzymałość 
kompozytów na podstawie właściwości komponentów i tym sposobem wspomagać 
projektowanie konstrukcji kompozytowych. Opracowany model mezoskalowy 
uwzględnia fazową budowę kompozytu na poziomie komponentów - tasiemek 
tkaniny wzmocnienia i osnowy oraz strukturę wewnętrzną kompozytu. Pozwala to 
odtworzyć zachowanie konstrukcji kompozytowej pod obciążeniem na podstawie 
znajomości właściwości komponentów, ich udziałów objętościowych w kompozycie 
oraz znajomości zastępczych parametrów przekrojowych. W pracy potwierdzono 
przydatność modelu do analizy delaminacji próbki laminatu w warunkach ścinania 
wzdłużnego. Główną zaletą modelu jest brak konieczności przewidywania miejsca 
delaminacji, ponieważ warunek modyfikacji jest sprawdzany w każdym kroku analizy 
dla wszystkich elementów belkowych, a inicjacja i rozwój pęknięcia może nastąpić  
w dowolnym miejscu modelu. Na etapie modelowania stwierdzono, że zadowalająca 
zgodność wyników obliczeniowych i doświadczalnych może być otrzymana dla 
różnych charakterystyk redukcji przekroju elementów belkowych, przy czym dla 
każdej charakterystyki należy zdefiniować własną funkcję określającą wartości 
progowe siły poprzecznej w kolejnych krokach redukcji. Zatem możliwość 
definiowania charakterystyki redukcji przekroju elementów belkowych pozwala 
modelować rozwarstwienie dla próbek kompozytowych o dowolnym przebiegu 
obciążeniowo-przemieszczeniowej charakterystyki eksperymentalnej. Ponadto 
udowodniono, że belkowo-powierzchniowy model dyskretny może odwzorować 
sztywność i wytrzymałość kompozytu z dokładnością akceptowalną w obliczeniach 
inżynierskich. Adekwatność modelu do rzeczywistości potwierdził przeprowadzony 
eksperyment, którego wyniki były zgodne z wynikami obliczeń.  
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KONSTRUKCJA ORAZ WZORCOWANIE SYSTEMU DOZOWANIA 

MATERIAŁÓW SYPKICH 

Streszczenie: Niniejszy artykuł prezentuje układ przeznaczony do dozowania zadanej masy 
materiału sypkiego. Przedstawia konstrukcję systemu, w którego skład wchodzą waga, 
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Summary: This paper presents a system designed for dispensing a specified mass of bulk 
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1. Wstęp 

Ponad połowę wszystkich materiałów obecnie wykorzystywanych gospodarczo 
stanowią materiały sypkie, których cechą wspólną jest strukturalny układ gaz – ciało 
stałe [1]. Ich transport oraz pomiar ilości pozostają więc bardzo istotnym 
zagadnieniem. Jedną z najpopularniejszych metod przemieszczania materiałów 
sypkich pozostaje zastosowanie podajnika ślimakowego (zwanego również 
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przenośnikiem śrubowym), którego stosowanie zapewnia bezpieczny i pewny 
transport materiału pomiędzy kolejnymi etapami procesu technologicznego [2]. 
Urządzenie to pozwala na wprawienie substancji w ruch posuwisty poprzez obrót 
śruby znajdującej się wewnątrz odpowiedniego koryta lub rury, na zasadzie zgodnej 
z działaniem śruby Archimedesa [3]. 
Najprostszą metodą określania ilości materiału sypkiego jest zważenie go, natomiast 
aby informacja na temat masy mogła być łatwo wykorzystana przez system 
informatyczny, niezbędne jest zastosowanie czujnika przetwarzającego ją na wielkość 
elektryczną, np. wagi tensometrycznej. Pośród zalet takiego urządzenia możemy 
wymienić dużą czułość, prostotę konstrukcji (mechanicznej i elektronicznej) oraz 
stosunkowo niewielką wrażliwość na czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura. 
W celu automatyzacji procesu dozowania materiału sypkiego, sterowanie 
podajnikiem ślimakowym należy powierzyć systemowi posiadającemu informacje na 
temat masy już dostarczonego do punktu docelowego produktu. Tego typu system 
został przedstawiony w niniejszym artykule. Układ składający się z wagi, sterownika, 
panelu operatorskiego oraz podajnika ślimakowego wraz z silnikiem i falownikiem, 
pozwala na odmierzanie określonych ilości materiału sypkiego. Sama waga została 
odpowiednio skalibrowana, a jej działanie przeanalizowano pod kątem sprawdzenia 
parametrów metrologicznych, natomiast cały układ sterowania ma możliwość 
współpracy z komputerem PC. 

 

Rysunek 1. Schemat blokowy systemu 

2. Konstrukcja systemu 

Aby móc realizować postawione zdanie, system jest zbudowany z kilku niezależnych 
podzespołów. Element sensoryczny stanowi waga elektroniczna, będąca w zasadzie 
belką tensometryczną z przetwornikiem. Element wykonawczy w wersji 
prototypowej systemu stanowi silnik trójfazowy podłączony do przekładni 
napędzającej podajnik ślimakowy o średnicy 50 mm wyposażony w zbiornik na 
podawany materiał. Silnik sterowany jest przy użyciu odpowiedniego falownika, 
natomiast nad pracą całości czuwa sterownik oparty o mikrokontroler. Dodatkowym 
elementem systemu jest panel operatorski ułatwiający obsługę podstawowych funkcji 
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układu. System ma też możliwość komunikowania się z komputerem PC. Wszystkie 
elementy są połączone z wykorzystaniem interfejsu Modbus RTU. Struktura systemu 
została przedstawiona na Rys. 1. 

2.1. Waga 

Głównym elementem układu wagi jest belka tensometryczna typu NA1 firmy Mavin. 
Posiada ona aluminiową konstrukcję z naklejonymi na powierzchni tensometrami, 
które stanowią przetworniki odkształcenia na rezystancję (Rys. 2a). Zgodnie  
z prawem Hook'a odkształcenie belki jest wprost proporcjonalne do przyłożonej do 
niej siły, co umożliwia wykorzystanie całego urządzenia do pomiaru ciężaru, a więc 
i masy [4]. Aby zwiększyć czułość urządzenia i zmniejszyć wpływ warunków 
zewnętrznych na pracę tensometrów, zazwyczaj są one montowane w układzie 
mostka Wheatstone'a (Rys. 2b). Cztery tensometry, umieszczone parami na spodzie 
oraz na wierzchu belki połączone w mostek charakteryzują się 4-krotnie większym 
wzmocnieniem względem pojedynczego tensometru, całość jest również znacznie 
odporniejsza na błędy wywołane rozszerzalnością temperaturową oraz 
temperaturowym współczynnikiem rezystancji metali. 
(a)     (b) 

  

Rysunek 2. (a) Zastosowana belka tensometryczna; (b) typowy układ podłączenia 
tensometrów o rezystancjach R1-4 

Mostek zasilany jest napięciem stałym 5V, a wartość na jego wyjściu mierzona jest 
za pomocą 24-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego ADS1232, 
dedykowanego do tego typu układów. Dane z przetwornika trafiają poprzez interfejs 
SPI do mikrokontrolera ATmega328-TQ, który obsługuje komunikację wagi z resztą 
systemu. Układ elektroniczny jest fizycznie zamontowany w metalowej, 
hermetycznej obudowie i umieszczony jak najbliżej belki tensometrycznej. 

2.2. Układ wykonawczy 

Dozowanie materiału w systemie odbywa się z wykorzystaniem podajnika 
ślimakowego. W obecnym prototypie wykorzystano mechanizm o średnicy 50 mm. 
Jest on napędzany 4-biegunowym silnikiem trójfazowym o mocy 0,4 kW sprzężonym 
z użyciem odpowiedniej przekładni. Silnik sterowany jest falownikiem  
SV004iG5A-4 firmy LS Industrial Systems. Wykorzystanie urządzenia z serii iG5A 
jest o tyle korzystne, że poszczególne modele posiadają ten sam zestaw poleceń, co 
niweluje konieczność przebudowy lub przeprogramowywania innych elementów 
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systemu w przypadku potrzeby zamontowania mocniejszego silnika, a więc 
i falownika o odpowiednio większej mocy. 

 

Rysunek 3. Podajnik ślimakowy wraz z silnikiem i falownikiem 

2.3. Sterownik 

Sterownik mikroprocesorowy jest elementem czuwającym nad pracą pozostałych 
układów i zapewniającym komunikację pomiędzy nimi. Po ustawieniu parametrów 
może on samodzielnie obsługiwać proces dozowania materiałów, sterując 
urządzeniami wykonawczymi.  
Urządzenie jest oparte na mikrokontrolerze Atmega1284. Na płycie czołowej 
sterownika umieszczony został 6-cyfrowy wyświetlacz 8-segmentowy, diody 
sygnalizujące działanie poszczególnych funkcji i podzespołów oraz przyciski 
nawigacyjne umożliwiające programowanie parametrów pracy. Zapis wykonanych 
pomiarów w postaci plików w formacie CSV jest dokonywany na karcie microSD lub 
we wbudowanej pamięci FRAM. Urządzenie jest także wyposażone w układy 
zasilania wagi oraz panelu operatorskiego, natomiast akumulatorowe zasilanie 
awaryjne umożliwia zapis pomiarów w razie awarii zasilania głównego. Po 
podłączeniu do systemu komputera PC rolę sterownika może przejąć aplikacja. 

2.4. Panel operatorski 

Do podstawowych zadań panelu należą wyświetlanie wyników pomiarów oraz 
przekazywanie do sterownika informacji na temat wybranego trybu pracy 
i aktywnych funkcji. Panel umożliwia wybór jednego z wcześniej zaprogramowanych 
rozmiarów opakowań (a w związku z tym ilości odmierzanego w jednej porcji 
materiału), trybu tarowania, a także uruchomienia bądź przerwania procesu 
dozowania. Istotnym elementem jest także przycisk blokady – jego wciśnięcie jest 
wymagane do aktywacji pozostałych przycisków, co zapobiega przypadkowemu ich 
naciśnięciu. Urządzenie posiada 4-cyfrowy wyświetlacz, diody informujące o trybie 
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pracy i wybranym opakowaniu, przyciski sterujące, natomiast jednostkę logiczną 
stanowi mikrokontroler ATmega328. 

3. Oprogramowanie podzespołów 

3.1. Komunikacja 

Transmisja danych pomiędzy poszczególnymi podzespołami odbywa się poprzez 
protokół Modbus RTU, natomiast warstwa fizyczna zorganizowana jest zgodnie ze 
standardem RS-485. Modbus jest obecnie protokołem otwartym, bardzo popularnym 
m.in. ze względu na prostotę implementacji. Wykorzystuje asynchroniczną transmisję 
znakową. Sieć opiera się o topologię magistrali, gdzie węzły nadrzędne, kontrolują 
węzły podrzędne (architektura master-slave) [5]. 

3.2. Firmware 

Oprogramowanie poszczególnych komponentów układu zostało napisane w języku 
C. W jego skład wchodzą programy dla: przetwornika ADC, sterownika, panelu 
operatorskiego i aplikacji PC. Programy te mogą ze sobą współpracować dzięki 
implementacji protokołu Modbus RTU. 
Program sterujący pracą przetwornika umożliwia wyznaczenie wartości mierzonego 
ciężaru. Najpierw na podstawie sygnałów odebranych od wagi określane jest napięcie 
na belce tensometrycznej, które następnie jest wykorzystywane do obliczenia ciężaru 
w kilogramach. Dane z belki odbierane są z częstotliwością zadaną przez 
użytkownika, możliwe jest również uśrednianie wybranej liczby pomiarów. Zmianę 
tych parametrów umożliwia sterownik oraz aplikacja PC.  
Sterownik może znajdować się w czterech stanach i w zależności od nich realizuje 
różne zadania. Znajdując się w stanie DISPLAY_ONLY pobiera i przelicza wartość 
z przetwornika, wyświetla ją na wyświetlaczu oraz przesyła na pulpit operatora, gdzie 
również jest ona wyświetlana. Jeśli wystąpiła akcja użytkownika na pulpicie, jest  
o niej pobierana informacja. Oprócz tego, sterownik poszukuje na magistrali Modbus 
komputera PC z odpowiednią aplikacją, regularnie wysyłając odpowiednie zapytania. 
W przypadku uzyskania odpowiedzi, przechodzi w stan SLAVE. Jeszcze jako master 
wysyła informację, że komputer ma przejąć tę funkcję, a następnie sam identyfikuje 
się jako slave. Po zamknięciu aplikacji PC (lub odłączeniu komputera od magistrali) 
ruch na magistrali zanika – po określonym czasie ciszy sterownik ponownie 
przechodzi w tryb master. Stan PROCESS jest inicjowany wciśnięciem przycisku 
START na pulpicie operatorskim lub w aplikacji PC. Sprawdzana jest obecność 
falownika; przed każdym procesem jest mu przesyłana konfiguracja. Falownik 
uruchamia silnik i w odpowiednim momencie go zatrzymuje. Następnie na karcie SD 
zapisywane są informację o cyklu dozowania. W trakcie procesu nie jest sprawdzana 
obecność aplikacji PC. Stan CONFIGURATION umożliwia ustawienie parametrów 
pracy układu przez użytkownika za pomocą menu i przycisków umieszczonych na 
sterowniku. Zastosowana biblioteka obsługuje przyciski metodą pollingu 
sterowanego przerwaniem timera co 10 milisekund, zapewnia eliminację skutków 
drgań ze styków oraz umożliwia wykrywanie czasu wciśnięcia przycisku. 
W przypadku ustawień dotyczących innych modułów zmiany przesyłane są 
magistralą Modbus. Parametry modułów związane z komunikacją również są 
ustawiane zdalnie przez sterownik. Zmiany tych konfiguracji są zapisywane 
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w pamięci FRAM tylko w przypadku pozytywnej odpowiedzi otrzymanej od 
urządzenia podrzędnego. W razie niepowodzenia sterownik nie zmienia swoich 
ustawień; możliwe jest przywrócenie ustawień domyślnych dla wszystkich 
podzespołów. 
Oprogramowanie panelu operatorskiego obejmuje odbieranie od jednostki master 
wartości ciężaru do wyświetlenia oraz przygotowanie danych na temat wciśnięć 
przycisków umieszczonych na panelu. Przyciski obsługiwane są podobnie jak  
w przypadku sterownika. 

3.3. Aplikacja na komputer PC 

W przypadku podłączenia do układu komputera wyposażonego w aplikację PC, 
możliwe staje się sterowanie pracą systemu za jej pomocą. Aplikacja przejmuje wtedy 
rolę sterownika. Bezpośrednio po jej podłączeniu, z pamięci FRAM ze sterownika 
pobierana jest konfiguracja, którą użytkownik może następnie modyfikować. 
Graficzny interfejs ułatwia obsługę, a przez to przyspiesza dokonywanie przez 
operatora zmian parametrów związanych z poszczególnymi modułami i procesem 
ważenia. Ze względów bezpieczeństwa opcja START uruchamiająca proces została 
zabezpieczona hasłem. 

4. Wzorcowanie wagi 

Aby belka tensometryczna wraz z układem kondycjonowania sygnału stała się wagą, 
należy poddać ją procesowi kalibracji, czyli wyznaczyć jej charakterystykę 
przetwarzania, a następnie zbadać uzyskaną dokładność. Do tego celu należy 
wykorzystać wzorce kalibracyjne w postaci odważników o znanych parametrach 
metrologicznych. Do badań wykorzystano 1- i 2- kilogramowe odważniki klasy M2, 
a więc o dopuszczalnym błędzie wynoszącym odpowiednio 150 i 300 mg [6]. Zgodnie 
z normą OIML R 111-1 błąd dopuszczalny podczas ważenia więcej niż jednego 
odważnika obliczono jako suma liniowa błędów pojedynczych wzorców [7]. 

4.1. Kalibracja 

Kalibracja odbyła się w zakresie 0-8 kg dla 9 punktów pomiarowych. W każdym 
z punktów odważniki zostały 10-krotnie umieszczone na szali, a uzyskane na wyjściu 
mostka napięcia uśredniono. Waga została programowo wytarowana. Uzyskane 
pomiary zaprezentowano w Tabeli 1. 

Tabela 1. Uśrednione wartości wyjścia mostka w punktach kalibracyjnych 

Ciężar [kg] 0 1 2 3 4 5 6 7 8  &'()* [mV] 0 0,2772 0,5551 0,8319 1,1088 1,3863 1,6639 1,9415 2,2191 

 
Ciężar zmierzony przez wagę tensometryczną wyraża się wzorem (8): 

in
out Uk

M
UM

⋅
= max ; (1) 

gdzie: +,-. – wyjście mostka [mV], /012  – maksymalne obciążenie wagi [kg],  +34 – napięcie zasilania mostka [V], � – czułość wagi [mV/V].  
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Korzystając z danych pomiarowych, znajomości parametrów układu oraz regresji 
liniowej wyznaczono � = 1,9415 mV/V. Uzyskane dopasowanie przedstawia  
Rys. 4. 

 

Rysunek 4. Uśrednione pomiary wraz z wynikiem regresji 

Parametry prostej zostały umieszczone w pamięci mikrokontrolera wagi, co 
umożliwia natychmiastowe przeliczanie przez nią uzyskanych z belki wartości 
napięcia na odpowiednią masę. 

4.2. Badanie dokładności 

Następnie waga została poddana wzorcowaniu w celu określenia jej błędów. Jako 
wzorzec przyjęto inne egzemplarze takich samych odważników, jak przy kalibracji. 
Wszystkie obliczenia przeprowadzono zgodnie z dokumentem „Wyznaczanie 
niepewności pomiaru przy wzorcowaniu” [9] autorstwa European Accreditation  
w tłumaczeniu i wydaniu Polskiego Centrum Akredytacji oraz materiałów „Praktyka 
obliczania niepewności pomiaru” [10] autorstwa Głównego Urzędu Miar. 
Dla jednego z punktów charakterystyki (5 kg) został w kolejnych podrozdziałach 
zaprezentowany pełny tok obliczania błędu. 

Model pomiaru 
Model matematyczny błędu w przypadku wagi elektronicznej można wyrazić 
następującym równaniem: 

BmmmmE dxsxx δδδ +−+−=   (2) 

gdzie: �2 – wskazanie wagi, �9 – ciężar wzorca, :�2 – poprawka wskazania wagi 
wynikająca z rozdzielczości przetwornika, :�; – dryft wartości masy wzorca, :! – 
zmiany wyporu powietrza. 

Dane wejściowe 
Za wskazanie wagi �2 przyjęto średnią arytmetyczną z 10 pomiarów zestawu 
odważników o sumarycznym ciężarze znamionowym 5 kg. Wyniki z serii � = 10 
pomiarów zaprezentowane są w Tabeli 2. 
  



238  Natalia ŁOMNICKA, Karol JABŁOŃSKI 

Tabela 2. Wyniki serii pomiarowej 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 �23  4.9991 5.0046 5.0024 4.9991 5.0046 5.0002 4.9959 4.9948 4.9937 4.9916 

∑=
==

n

i xix m
n

m
1

9986,4
1

 kg  (3) 

Estymata wariancji jest wariancją eksperymentalną wyrażoną wzorem: 
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Niepewność standardowa średniej wynosi więc: 

0014,0
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x
 kg  (5) 

Ostatecznie wynik pomiaru: 0014,09986,4 ±=xm kg (bez dodatkowego 

współczynnika rozszerzenia). 
Ciężar wzorca roboczego sm  stanowi znamionowa wartość ciężaru użytych 

odważników, czyli 5 kg. Dla klasy M2 maksymalny błąd przy 5 kg wynosi 150 mg, 
co według OMIL przekłada się na niepewność rozszerzoną, przy k = 2, U = 50 mg, 
co daje niepewność standardową 00025,0)( =smu kg [7]. 

Poprawka wskazania wagi wynikająca z rozdzielczości przetwornika :�2 została 
obliczona na podstawie charakterystyki wagi oraz znajomości rozdzielczości  
i napięcia odniesienia przetwornika analogowo-cyfrowego. Wartość pojedynczego 
kwantu wynosi: 

kg00107,0
mV

kg
60553,3

2

mV5000
24

=⋅   (6) 
Błąd graniczny kwantowania wynosi więc ±0,00054 kg, co przy rozkładzie 
prostokątnym daje niepewność standardową �(:�2) = 0,00031 kg. Przyjęto, że 
dryft wartości masy wzorca :�9 nie występuje. 
 
Poprawki na wypór powietrza :!, na podstawie objętości odważników i możliwych 
wahań gęstości powietrza atmosferycznego w strefie klimatycznej, gdzie 
wyprodukowano wzorce i prowadzono badania, oszacowano, że wartości graniczne 
odchyleń, spowodowanych tym zjawiskiem, wynoszą ±1,3 ⋅ 10CD kg, co daje 
niepewność standardową �(:!) = 0,73 ⋅ 10CD kg. 
Wpływ innych czynników, takich jak pola elektromagnetyczne, czy niecentryczność 
wzorca zostały uznane za pomijalnie małe. 
Żadna z rozpatrywanych wielkości wejściowych nie jest w istotnym stopniu ze sobą 
skorelowana, więc ich kowariancji nie trzeba rozpatrywać jako dodatkowej składowej 
niepewności. 

Budżet niepewności 
Analiza niepewności pomiaru – często nazywana również budżetem niepewności 
pomiaru – powinna zawierać listę wszystkich źródeł niepewności występujących 
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podczas pomiaru wraz z przypisanymi im niepewnościami standardowymi. Dane 
i wyniki umieszczono w Tabeli 3. 

Tabela 3. Analiza niepewności pomiaru 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
symbol estymata niepewność rozkład współczynnik udział 

wielkości wielkości standardowa prawdopodo- wrażliwości niepewności 
   bieństwa   �2 4,9986 kg 0,0014 normalny 1 0,0014 kg �9 5 kg 0,00025 normalny -1 -0,00025 kg :�2 0 kg 0,00031 prostokątny 1 0,00031 kg :! 0 kg 0,0000073 prostokątny 1 0,0000073 kg F2 -0,0014 kg – – – 0,0015 kg 

Zapis wyniku 
Podczas ważenie odważników o łącznej masie 5 kg błąd badanej wagi wyniósł  −0,0014 �� ± 0,0029 kg. Podana rozszerzona niepewność pomiaru została 
określona jako standardowa niepewność pomiaru pomnożona przez współczynnik 
rozszerzenia k = 2, co dla rozkładu normalnego jest równoznaczne 
z prawdopodobieństwem rozszerzenia wynoszącym w przybliżeniu 95% [9]. 

4.3. Wyniki pomiarów 

Analogiczną procedurę przeprowadzono dla wszystkich badanych punktów 
charakterystyki. Wyniki przedstawiono w Tabeli 4 sporządzonej zgodnie ze wzorem 
świadectw wzorcowania podanym przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Tabela 4. Wyniki wzorcowania 

Wartość 
odniesienia [kg] 

Wskazanie 
przyrządu [kg] 

Błąd pomiaru 
[kg] 

Niepewność 
rozszerzona pomiaru 

[kg] 
0 0,0004 0,0004 0.0032 
1 0,9998 -0,0002 0.0019 
2 2.0017 0,0017 0.0022 
3 2.9998 -0,0002 0.0022 
4 3.9983 -0,0017 0.0029 
5 4.9986 -0,0014 0.0029 
6 5.9995 -0,0005 0.0027 
7 7.0005 0,0005 0.0028 
8 8.0011 0,0011 0.0039 

5. Podsumowanie 

W ramach projektu skonstruowano w pełni funkcjonalny prototyp systemu 
pozwalającego dozować do wybranych opakowań określone ilości materiału 
sypkiego. Urządzenie znajdzie zastosowanie jako stanowisko laboratoryjne, jest 
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możliwe natomiast bezpośrednie wykorzystanie go jako rzeczywista instalacja 
przemysłowa, po odpowiednim dobraniu podajnika, silnika, falownika oraz belki 
tensometrycznej, co wymaga minimalnej ingerencji w cały układ ze względu na jego 
uniwersalność. Część sensoryczna systemu została przebadana pod względem 
niepewności pomiarów. W badanym zakresie uzyskano bardzo dobre rezultaty, ze 
względną niepewnością rozszerzoną pomiaru poniżej 0,05%, co było głównie 
wynikiem zastosowania odpowiednich praktyk podczas projektowania układów 
elektronicznych i wykorzystania komponentów wysokiej jakości, szczególnie 
dedykowanego przetwornika cyfrowo-analogowego wysokiej rozdzielczości. 
Dokładność wagi jest porównywalna z urządzeniami o podobnym zakresie 
i zastosowaniu dostępnymi na rynku. Badania nad jej parametrami metrologicznymi 
mogą być jednak kontynuowane – przede wszystkim konieczne jest zmienienie 
konstrukcji szali w sposób umożliwiający pomiary większych ciężarów, aż do 
maksymalnej ładowności obecnie stosowanej belki – 35 kg, co pozwoli na analizę 
parametrów metrologicznych urządzenia w pełnym zakresie. 

6. Podziękowania 

Badania współfinansowane były przez firmę "ZWMI" HYDROSTOP oraz 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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MODELLING OF STRUCTURAL STRESS CONCENTRATORS 

INFLUENCE ON STRESS INTENSITY FACTORS OF SURFACE 

SEMIELLIPTICAL CRACK USING FINITE ELEMENT METHOD 

Summary: In the given article the analysis of stress intensity factors (SIF) for semielliptical 
surface cracks in low-alloy steel using the finite element method was conducted. The results of 
the distribution of stress intensity factors along the front of the semielliptical surface cracks in 
the zones of structural stress concentrators such as holes and reinforcing elements are obtained. 
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structural stress concentrators. 

MODELOWANIE WPŁYWU KONCENTRATORÓW NAPRĘŻEŃ 

STRUKTURALNYCH NA WSPÓŁCZYNNIKI INTENSYWNOŚCI 

NAPRĘŻEŃ (SIF) DLA PĘKNIĘĆ POWIERZCHNIOWYCH 

PÓŁELIPTYCZNYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH 

Streszczenie: W niniejszym artykule prowadzono analizę współczynników intensywności 
naprężeń (SIF) dla pęknięć powierzchniowych półeliptycznych w niskostopowej stali  
w oparciu o metodę elementów skończonych. Zaprezentowano wyniki dystrybucji 
współczynników intensywności naprężeń wzdłuż przedniej powierzchni pęknięć 
powierzchniowych półeliptycznych w strefach koncentratorów naprężeń strukturalnych, takich 
jak otwory i elementy wzmacniające. 
 
Słowa kluczowe: pęknięcia półeliptyczne powierzchniowe, metoda elementów skończonych, 
współczynnik intensywności naprężeń, koncentratory naprężeń strukturalnych 

1. Introduction 

In most cases, the fatigue fracture of structures has clearly explicit local behavior and 
is initiated by originally existing defects, as well as by constructive and technological 
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stress concentrators. When evaluating durability of material such areas of local 
overstress should receive special attention, and the calculation itself should be based 
primarily on the assessment of the stress-strain state in the zones of the concentrators. 
An important issue is the determination of the stress-strain state in three-dimensional 
bodies with real cracks (in particular, surface ones). The solution of this class of tasks 
is carried out mainly by numerical analysis due to impossibility of their solution using 
analytical method nowadays [1]. 
The fundamental role in the theory of cracks is played by the stress intensity factor 
(SIF). SIF describes the stress-strain state near crack tip, in particular along the 
contour of surface crack, which most often becomes the initiator of the fracture of 
structural elements [1, 2]. 
As already noted, the SIF estimation along the contour of the surface crack is carried 
out more often by the finite element method, which is the most versatile due to simple 
interpretation and developed mathematical support [3, 4, 8]. 
The task of SIF estimation on the contour of the surface crack is considerably 
complicated when these cracks are located in zones of structural stress concentrators, 
since the stress-strain state in the area of concentrator is heterogeneous both in 
thickness of the structural element and on its surface. 
A number of studies have been devoted to the issue of estimating SIFs for surface 
cracks in zones of concentrators [5, 6]. 
The aim of this work is to simulate the influence of stress concentrators that enhance 
or weaken the plate on the SIF of semielliptical surface crack, which is in its area 
under uniaxial tension, using finite element method. 

2. Main thesis 

Stress intensity factor IJ in any part of the front surface semielliptical crack can be 
calculated as [3]: 

IJ =  KL∙√N1
O(P) ∙ �9 Q1

R ; 1
. ; R

T ; UV                                                                   (1) 

where W4 – nominal tension, MPa; �9 Q1
R ; 1

. ; R
T ; UV – correction function, which 

includes the effect of free surfaces; F(�) - complete elliptical integral of the second 
kind.  

2.1. Calculation of SIF for one crack 

To determine SIF at the deepest point A and points B and C of semielliptical surface 
crack (Fig.1) located on the surface of the element, the computational methods [2, 7] 
are used to obtain the following dependence: 

IX.Z = W√[�(//�)           (2) 

IX.\ = W√[�(//�)�        (3) 
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where 

/ =  (1,13 − 0,09]) + Q−0,54 + ^,_`
^,abcV da + Q0,5 e

^,fDbc + 14,0(1 −
])a,gV dg                                                                                    (4) 

� = h1 + 1,464]e.fD                                                                               (5) 

� = (1,1 + 0,35da)√]                                                                             (6) 

where ] = �/; d = �/�; a – crack depth; с – half length of the crack; t – thickness 
of the sample. 

 

Figure 1. Semi-elliptical surface crack in a finite size plate 

To estimate the SIF in the area of concentrators the modified equations (2) and (3) are 
applied introducing the correction coefficients /(�3), which specify the redistribution 
of stresses in the vicinity of the cracks near the concentrators [2, 6]. 

IX.Zj = /(�3) ∙ W√[�(//�)                                                        (7) 

IX.\j = /(�k) ∙ W√[�(//�)�                                                      (8) 

The distribution of stress intensity factors along the crack front is obtained with finite 
elements method. A specialized software package «ANSYS» is used [8, 9]. 
Semielliptical surface crack is simulated in finite size plate under tensile stress σ=200 
MPa. A three-dimensional sample model with a global elements mesh and model of 
the crack area with a local mesh are created (Figure 2). Mesh elements are tetrahedral. 
The total number of elements is 375,000. The size of global mesh elements is 2.75 
mm, for a local mesh the size is 0.1 mm. The sample of thickness t=20 mm made of 
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low-alloy steel with yield stress limit σ=350 MPa is modeled. Poisson's ratio at elastic 
deformation is ν=0,3. 
As a result of calculations, the SIF values along the contour of surface cracks φ= 0… 
2π identified at 33 points are obtained. 

 

Figure 2. Finite element model of semi-elliptical surface crack 

2.2. SIF assessment for surface crack located in the area of reinforcing elements 

The distribution of stress intensity factors along the crack front located between two 
reinforcing elements is obtained using finite element method by a methodology 
similar to the methodology for evaluating the SIF for a surface crack that develops in 
a homogeneous field of stress. 

   

Figure 3. Model specimens with semielliptical surface crack in the area of structural 
stress concentrators such as reinforcing elements 
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The reinforcing elements (Fig. 3) have a shape of hemisphere of 10 mm in diameter. 
A semielliptical surface crack with semi-axis a = 8.75 mm, c = 12.5 mm in a finite-
size plate under tensile stresses of σ = 200 MPa was modeled. The distance from the 
extreme superficial points of the crack to each of the reinforcing elements is 1.5 mm. 
Fig. 4 shows the results of the calculation of the SIF along the contour of the surface 
semielliptical crack for two cases: the reinforcements are on the same line with the 
large axis of semielliptical crack on both sides of the crack (Fig. 4a), the reinforcement 
is located only on the one side of the crack (right side) (Fig. 4b). The obtained results 
were compared with the values of the SIF of an identical surface crack located in a 
homogeneous field of stress (Fig. 4c). 

а) 

b) 

c) 

 

Figure 4. Calculation of SIF along the front of a semi-elliptical surface crack  
with reinforcements on both sides of the crack - a);  

with reinforcement on the right side of the crack - b);  
the crack is located in a homogeneous field of stress - c) 

As we can see, a qualitative picture of the distribution of SIF along the fronts of the 
crack for studied cases does not change significantly. However, the quantitative values 
of the SIF differ: for the extreme superficial points of a crack the values of SIF 
decrease by 9.9% (at a distance of 1.5 mm of the extreme surface point of the crack 
from the concentrator). Also, the SIF values for the deepest point of the front of 
surface crack are reduced by 3.6%, although this point is at a considerable distance 
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from the concentrator. Obviously the redistribution of SIF is occurring along the front 
of the entire crack. 

2.3. SIF assessment for surface crack located in the area of holes  

The stress distribution along the contour of the surface crack is also obtained for the 
case of its location in the zone between the two holes with diameter 10 mm (distance 
from the surface points to the holes was 1.5 mm) (Fig. 5). In this case, the process of 
growing the crack to the hole under tensile stresses σ = 200 MPa was modeled. The 
analysis of the results shows a significant increase in the values of the SIF for the 
extreme points of the crack in the hole area (up to 60% for this case). For the deepest 
point of the crack, the SIF value increases by 20% in comparison with the crack which 
is modeled in a homogeneous field of stress (Fig. 4, c). 

 

Figure 5. Model specimens with semielliptical surface crack in the area of structural 
stress concentrators such as holes 

The results of a modelling computer experiment of the influence of the stress 
concentrator (hole) on the stress-strain state of the surface crack when the hole is 
located on one side of the crack are important (Fig. 6b). In this case, not only the 
quantitative but also qualitative picture of the SIF along the front of surface cracks 
changes – there is a gradual decrease in SIF from the hole to the free surface on the 
other side of the crack. 
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a) 

 
b) 

 

Figure 6. Calculation of SIF along the front of a semi-elliptical surface crack  
with holes on both sides of the crack - a); with hole on the right side of the crack - b) 

At the same time, the increase of the SIF at the extreme point near hole is 50% and at 
the deepest point of the crack is up to 10%, for the surface point at the free surface of 
the crack is up to 6%. 

3. Conclusions 

A comparative analysis of the distribution of stress intensity factors along the front of 
the semielliptical surface crack located in the zone of influence of structural stress 
concentrators (reinforcements and holes) was carried out. The quantitative and 
qualitative changes of the SIF along the crack front in the concentrator zones are 
established in comparison with semielliptical surface crack located in a homogeneous 
field of stress. A significant increase in the SIF (up to 60%) was obtained with the 
approach to the crack near holes and conversely, their reduction (up to 10%) when 
approaching the reinforcing elements of structures. The obtained results are important 
in assessing the residual durability of elements of structures and machines. 
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REDUKCJA EMISJI TLENKU AZOTU JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ 

POJAZDU DOŚWIADCZALNEGO POPRZEZ OPTYMALIZACJĘ 

SYSTEMU STEROWANIA 

Streszczenie: Celem pracy było zaprojektowanie kilku wariantów map paliwa i zapłonu, które 
zostały przetestowane na próbnej jednostce napędowej eksperymentalnego pojazdu na konkurs 
Shell Eco-marathon w celu zmniejszenia zużycia paliwa, a tym samym do zmniejszenia emisji 
spowodowanych przez silnik spalinowy. Następnie, na podstawie pomiarów, wybrano 
odpowiednie połączenie map paliwa z mapami zapłonu. Prawidłowa edycja ECU jednostki 
napędowej testowej poprawiła proces spalania, co ma pozytywny wpływ na sprawność silnika. 
 
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, emisja tlenków azotu, mapa zapłonu, mapa paliwa, pojazd 
eksperymentalny 

REDUCTION OF NITROUS OXIDE EMISSION OF THE DRIVE 

UNIT OF THE EXPERIMENTAL VEHICLE BY OPTIMIZATION OF 

THE CONTROL SYSTEM  

Summary: The aim of the work was to design several variants of fuel and pre-ignition maps 
that were tested on the test drive unit of an experimental vehicle for the Shell Eco-marathon 
competition in order to reduce fuel consumption and consequently reduce the emissions 
generated by the combustion engine. Based on the measurements, a suitable combination of 
fuel and pre-ignition maps was then chosen. The correct editing of the ECU of the test drive 
unit has improved the combustion process, which has a positive impact on the efficiency of the 
fuel used. 
 
Keywords: combustion engine, nitrogen oxide emissions, pre-ignition map, fuel map, 
experimental vehicle 
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1. Introduction 

Every day, humanity faces various problems. One of the most prominent problems 
is also the non-renewal of fuel stocks. At present, people ask how it is possible to 
reduce fuel consumption and hence reduce the pollutants produced in machine 
operation. There are several possibilities to reduce fuel consumption, for example by 
reducing driving resistors, increasing the efficiency of combustion engines, using 
electric motors or other energy sources. 

It is possible to increase the efficiency of the piston combustion engine by 
interfering with its control system, namely by changing the data fields in the ECU 
control unit. Modification of the engine control system is done by editing the data 
fields in order to achieve the minimum fuel consumption of the propulsion unit and 
thus also the emission reductions. The algorithms that make up the drive system 
control system are specific to their complexity and interdependence. The software that 
the control unit works with is based on numerical combinations. 

2. Direct injection 

It is claimed that direct injection, when compared with an equivalent engine with 
indirect injection, provides a decrease in fuel consumption in the region of 15% to 
20%, while engine power is slightly improved. 

 One other benefit is that direct injection systems require very rapid vaporisation 
of the petrol to enable it to mix quickly with the air. This rapid vaporisation is achieved 
through the use of high fuel pressures and a special injector nozzle design. 
Importantly, when a liquid vaporises, it has the effect of drawing heat from the 
surrounding air, i.e. it cools the surrounding air. Therefore, when fuel is injected into 
the cylinder, the vaporisation process reduces the temperature of the air in the 
cylinder, reducing the potential for combustion knock (which can occur if 
temperatures are too high).  

This reduced tendency for combustion knock enables higher compression ratios 
of around 12:1 to be used (which would otherwise raise cylinder temperatures and 
cause combustion knock). Thus combustion efficiency is improved, giving more 
power as well as improved fuel consumption and emissions. In addition, the cooling 
effect on the air in the cylinder causes the air to become denser; the greater the air 
density or mass within the cylinder, the greater the power produced [1]. 

2.1 Direct inject 

Mixture formation Until very recently, the vast majority of petrol engines 
operated with the air and petrol mixed outside the cylinder (i.e. indirect injection as 
discussed earlier). Although mixing can continue after the air and petrol are inside the 
cylinder, the initial mixing process starts in the intake manifold. With direct injection, 
the air is still drawn into the cylinder in the conventional manner, but the petrol is 
injected directly into the cylinder, so mixing occurs only within the cylinder.  
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One main advantage of mixing the air and petrol in the cylinder is that different 
mixture formation processes can be achieved using different injection timing. 
Essentially, there are two types of mixture formation used with direct injection 
systems: 'homogenous' and 'stratified'. However it should be noted that in fact there is 
a 3rd type, the transition from stratified to homogenous and this is called 'homogenous 
lean [2]. 

 A homogenous mixture is one where the fuel mixes with the air in such a way 
that the mix is uniform or unvarying throughout the whole volume of air/petrol mix 
(Figure 1). This means that the whole volume of mixture will have the same air:fuel 
ratio (no weak or rich pockets of mixture). Therefore, when ignition occurs, all of the 
mixture will ignite and burn (combust) with equal efficiency and the flame created by 
initial combustion will therefore spread through the whole mixture (flame 
prorogation). In general, a homogenous mixture will operate at or around the 
stoichiometric air:fuel ratio of 14.7 parts of air to 1 part of petrol (by weight). This is 
the theoretical ideal ratio which will also provide low emissions of most pollutants. 

 

 

Figure 1. Homogenous mixture formation 

It is possible to operate with weak mixtures of up to 20:1 (or slightly higher) 
before misfiring occurs. These weaker mixtures provide good economy and low 
emissions of most pollutants. In practice, maximum torque and power are usually 
achieved with slightly richer air:fuel ratios of around 12:1 but with higher emissions 
of some pollutants. 

2.2 Stratified mixture formation 

With stratified mixture formation, a small isolated pocket or cloud of air:fuel 
mixture is created within the cylinder; the remainder of the air is effectively pure 
(Figure 2). In reality, it is possible to have a pocket of mixture with a stoichiometric 
air:fuel ratio (which therefore burns normally), while the remaining air is either 
completely free of any petrol or has a very small amount of petrol mixed in, i.e. it is 
very weak. This small pocket of mixture is directed by the airflow within the 
combustion chamber so that it is directly exposed to the spark plug. When the spark 
occurs, therefore, it is only this pocket or cloud of mixture that ignites and combusts. 
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Figure 2. Stratified charge mode 

The combustion of this isolated cloud of mixture is used to heat up all of the 
remaining air, thus producing expansion of the gas within the cylinder. If the 
remaining 'fresh air' does in fact contain a small quantity of petrol (forming a very 
weak mixture), it will combust slowly, which will in fact assist in the expansion of the 
gases. 

The important point to remember is that, although the small localised pocket of 
mixture has an air: fuel ratio that is rich enough to achieve combustion, the overall 
mixture within the cylinder has an excess of air because of the large volume of pure 
air in the rest of the cylinder. It is in fact possible to achieve a total air:fuel ratio of up 
to 40:1 (the total quantity of air compared with the total quantity of petrol).  

 

 

Figure 3. Torque and power requirements 

The obvious advantage of stratified mixture formation is that the amount of fuel 
required is much smaller than for homogenous mixtures and therefore fuel 
consumption is much lower. However, a stratified mixture formation cannot produce 
the same power as a homogenous mixture, which means that stratified mixture 
formation is ideal for light load conditions and lower engine speeds, but, when engine 
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speeds increase above mid-range (typically around 3000 rev/min) or increased engine 
torque and power are required, the engine must operate with a homogenous mixture 
(figure 3) [3]. 

2.3 Intake stroke injection timing 

When petrol is injected during the intake stroke (while the air is being drawn 
into the cylinder), the fuel will mix with all of the air in the cylinder, resulting in 
complete mixing or homogenous mixture formation. Note that the intake ports can be 
designed to create swirl or controlled turbulence of the air entering the cylinder, which 
assists in mixing the petrol with the air. The mixture is typically at or close to the 
stoichiometric air:fuel ratio, thus enabling good power to be produced with reasonably 
low emission of pollutants. The high fuel injection pressures used and the design of 
the injector nozzle create good atomisation of the petrol, improving the mixing 
process, which continues during the intake and compression strokes [4]. 

 

 

Figure 4. Fuel injection on Homogenous mode 

3. Control system of driving unit 

The correct operation of the combustion engine control unit requires a 
continuous flow of the input signals. Today there are applied control units functioning 
according to the complicated control algorithms. The more these algorithms are 
complex, the larger amount of the actual parameters has to be distributed. The input 
values are measured by means of the sensors placed directly on the combustion engine 
and consequently these values are processed and evaluated by the control unit.  

Taking into consideration a principle of functionality, the control unit can be 
characterised and described as a multifunctional control microcomputer, whereas the 
main task of it is receiving of the input data and following processing of them. The 
control unit transforms the input data into the form of regulation commands and 
control commands as a result of the data processing. One of the most important tasks 
of the motor-management system in the case of the spark ignition engines is 
determination of the necessary fuel charge volume, the moment of fuel charge 
injection and the moment of fuel mixture ignition. These main activities depend above 
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all on a momentary engine loading status and on the operational parameters 
distributed by the motor-management sensing units [5]. 

 

 

Figure 5. Fuel map during maximum filling pressure 

Optimisation of the fuel-air mixture ignition in the combustion engine is 
another important activity of the control unit. It is necessary to pay attention to the 
ignition system during solution of the whole motor-management system. Especially 
the high-speed spark ignition engines are very sensitive to the exact moment of the 
fuel mixture ignition. This moment is derived from the basic ignition data field, which 
depends on the momentary engine loading and on the engine speed (Fig.6) [6]. 

 

 

Figure 6. Example of the ignition data field 
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4. Experimental model and measuring equipment 

Modification of the data fields was performed by means of specific software 
ProCal. Proposal of the data fields was realised on the real driving unit installed in the 
experimental vehicle, which is especially designed for the international competition 
Shell Eco-marathon. Namely it is the four-stroke piston combustion engine HONDA 
of type GX35 (Fig.7).  

The Electronic Injection and Ignition Controller from Ecotrons was installed on 
the Honda GX35 engine. The purchased Ecotrons EFI is precisely designed for the 
particular engine type 

 

Figure 7. Engine Honda GX35 on the test bench 

The TCI system (Transistor Coil Ignition) originally installed in the 
experimental engine was replaced by the complex EFI system (Electronic Fuel 
Injection) from the company Ecotrons. This new system is applied as a complex set 
intended for the small-volume engines. The system control module enables managing 
of the ignition and injection system, together with recording of the engine operational 
data (Fig.8) [7]. 

 

Figure 8. Set of the EFI system 
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Engine Watch and Control System (EWaC) - This is a data-recording system,  
i. a device that senses and stores information during engine operation (under realistic 
conditions, under real load). This device allows to diagnose combustion engine 
parameters such as power and torque, their course, exhaust temperature and its 
performance, and other characteristics. The number and type of sensed parameters is 
dependent on the type and number of sensors installed on the combustion engine.  
The block diagram for measuring, processing, and evaluating data is shown in fig. 9. 
With this system, the output of the engine activity record is time dependent. 

 

Figure 9. Scheme of EWaC system operation 

The principle of the EWaC system is to measure instantaneous engine speed, 
instantaneous exhaust system temperature or other parameters. The system, based on 
data that reads data (wheel circumference, gear ratios of individual gear ratios), 
creates a functional record of engine activity. This record is stored in the EWaC 
system memory and transferred to the PC via the parallel port after the measurement. 
On the PC screen, the motor activity record is displayed graphically (using the 
software that is part of the EWaC system) depending on the timeline (Fig. 10) [8]. 

 

Figure 10. Recording and performance of the engine during testing 
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In the area of maximum volumetric efficiency, it is necessary to provide an 
optimal fuel dose. In regions where the rich blend was involved, it was necessary to 
percentually reduce the fuel injection value in a particular part of the data field. 
Subsequently, the λ value was measured using the Inovate Motosports 3837LM-2. 
This type of measurement has defined the λ values in each engine mode. 
Subsequently, the data in the fuel map could be corrected directly in "ONLINE" mode.  

 
Figure 11. Measuring device Motosports 3837 LM-2 

5. Resolution of individual data maps 

The individual data maps were created by means of the software product ProCal, 
which is an integrated part of the installed EFI system. This software enables on-line 
monitoring of the engine operational parameters, e.g. the engine speed (rpm), the 
pressure in suction pipe (kPa), the throttle position (%), the λ-values etc. (Fig.12). 
These input data are important for creation of the fuel maps and pre-ignition maps in 
order to reach the best possible final effect [9]. 

 

Figure 12. Monitoring of parameters using the software ProCal 

After interconnection of the EFI control unit with the modification component 
(PC) by means of the KDS interface the software ProCal displays such settings of the 
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fuel maps and pre-ignition maps, which are typically used according to the 
recommendation from the producer Ecotrons with regard to the given engine. 
Research and development of the new data maps are based on the above-mentioned 
standard settings (Tab.1 and Tab.2) that were optimised consequently. 

Table 1. Standard fuel and ignition map 

 

 

5.1. Resolution of individual data maps 

Each of the motor-management software products describes the engine-
loading status using information about a throttle position. This position is sensed by 
the Throttle Position Sensor (TPS), namely in the range from 0 to 100%. Range of the 
engine loading can be also described by the value of suction pressure, which is 
generated in the suction pipe, whereas the Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor 
is reading the under-pressure value. 

However, the software ProCal, which was applied for creation of the driving 
unit fuel maps, is utilizing other, non-standard principle. Unlike the standard motor-
management software products the software ProCal does not describe the actual 
loading of the driving unit by the throttle position and by the engine speed. The fuel 
map in this case is not created according to the above-mentioned two variables and 
length of the injector impulse, because creation of the fuel maps is influenced by the 
various factors, for example by the altitude above sea level, the air temperature, the 
vehicle speed etc. Therefore the software ProCal automatically recalculates the 
variable value “LOAD” according to the ratio TPS/rpm such that the value “LOAD” 
is a ratio between the real amount of suction air and the theoretical amount of it, 
whereas it is given in %. Volume of the injected fuel is also given in %; it is a ratio 
between the volumetric efficiency and the flow passing through the injection nozzle. 
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The fuel map was developed on the assumption that it is necessary to reach 
the lean fuel-air mixture, namely with the λ-values from 1.07 to 1.20. The original 
fuel map was applied as an initial base and the following procedure of data 
transcription was performed using the data table obtained from the software ProCal, 
taking into consideration the final efficiency of the combustion process (Tab.2).  

Table 2. Modified fuel map 

 
The λ-values were measured and recorded in the intervals of every 500 rpm 

within the whole engine speed spectrum after modification of the fuel map as well as 
after pre-programming of this fuel map into the control system. (Tab.3). Consequently 
there were performed the required corrections, namely it was necessary to reduce the 
fuel injection value in the rich mixture areas by a correction made in the concrete data 
field part. 

Table 3. λ-values after modification of the data fields 

Engine 
speed (rpm) 

4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 

1st 
measuring 
(λ) 

0,99 0,98 1,0 1,07 1,15 1,00 0,99 1,06 1,10 1,11 

Final 
measuring 
(λ) 

1,07 1,09 1,09 1,1 1,14 1,16 1,14 1,14 1,12 1,13 

5.2. Innovation of the pre-ignition map for the experimental engine 

The applied software ProCal enables not only editing of the fuel map, but it 
also enables data changing in the pre-ignition map. Optimisation of the pre-ignition 
map is based on the engine design solution, because the real engine construction 
influences process of the fuel mixture combustion in the engine combustion area. 
Combustion process of the fuel mixture is running very fast in the case of the small-
volume engines. Therefore it is necessary to dispose of a possibility to change the 
value of advanced ignition. The compression ratio of the tested driving unit is 8:1. 
This fact causes a fast running of the mixture combustion process, whereas the pre-
ignition value is from 4° to 20° before the top dead centre. Another relevant factor, 
which influences behaviour of the mixture combustion, is the fuel octane number. It 
is a well-known fact that higher value of the octane number also means a better fuel 
resistance to the detonation combustion.  
 The software ProCal is utilizing the next variable values: the throttle position, 
the engine speed and the ignition advance angle. Insomuch that the detonation 
combustion sensor is not a part of the injection module, so it is necessary to find the 
optimal ignition advance value. 
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Figure 13. 3D presentation of the pre-ignition map using the software ProCal 

6. Summarization of the results 

The fuel consumption of the given piston combustion engine was determined 
according to the number of kilometres ridden with one litre of fuel. The correct variant 
of the motor-management modification was verified during the testing process. The 
individual measurements were repeated three-times one after another and on the same 
weather conditions (the temperature, pressure and humidity of air) in order to obtain 
the reliable results. The engine was firstly tested with a standard (original) set-up and 
subsequently it was tested after installation of the injection module and with the 
optimised data. 

Table 4 Fuel consumption values before and after modification 

Number of 
measuring 

Standard 
engine 
(km) 

Optimised 
engine 
(km) 

Difference 

Standard 
max. 
speed 
(km/h) 

Optimised 
max. speed 

(km/h) 
Difference 

1. 140 426 286 38 43 5 

2. 131 415 284 35 41 6 

3. 135 433 298 35 42 7 

 
The measuring equipment, which serves for recording of the λ-values during 

the engine operation, indicates an important fact that the engine is working with the 
lean fuel-air mixture (λ > 1) in the whole operational regime. This situation confirms 
a positive result that the performed engine modifications contributed to reduction of 
the exhaust gas emissions. Operation of engine in the rich working regime (λ<1), i.e. 
with a redundancy of fuel, causes increasing of the carbon monoxide emissions (CO) 
and hydrocarbons emissions (HC) due to insufficiency of oxygen, because the rich 
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fuel-air mixture is combusted incompletely. The minimal values of the HC emissions 
are reached in the case that the λ-value is from the interval 1.1 ÷ 1.2. Values of the 
nitrogen oxides emissions (NOx) are decreasing in the lean mixture area because the 
combustion temperature is reduced during the engine operation in the lean working 
regime. 

 

Figure 14. Composition of emissions depending on the λ-value 

The research and development, which was performed in the area of the 
driving unit adjustment, resulted in a significant reduction of the fuel consumption 
compared to the standard motor-management system.  

Optimisation of the driving unit improved the combustion process in order 
to reach higher level of the fuel consumption efficiency with a positive influence on 
the environment due to reduction of the carbon oxide emissions. The results of our 
research work were introduced also internationally, namely at the international 
competition Shell Eco-marathon 2017 in London. 

 

Figure 15. Experimental vehicle for the race Shell Eco-marathon in London 2017 
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PROJEKT DYDAKTYCZNEGO PARKU MASZYNOWEGO 

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt oraz wykonacie stanowiska dydaktycznego 
parku maszynowego, składającego się z tokarki i frezarki ze sterownikiem CNC. W pracy 
przedstawiono historię i rozwój obrabiarek sterowanych numerycznie oraz ich podział 
i klasyfikację. W pracy zaprezentowano autorski projekt tokarki i frezarki sterowanych 
numerycznie. 
 
Słowa klucze: frezarka, tokarka, sterowanie numeryczne, sterownik 

DIDACTIC MACHINERY PARK 

Summary: The article presents project of didactic machinery park based on lathe and mill with 
a CNC driver. Introduction concerns the history and progress of CNC machinery, including 
classification. In our study there are projects of lathe and mill control by numeric driver. 
 
Keywords: mill, lathe, numeric control, controller 

1. Wstęp 

Obrabiarki skrawające sterowane numerycznie powszechnie stosuje się w przemyśle 
maszynowym. Są one stosowane do wytwarzania elementów służących do budowy 
maszyn lub urządzeń. Mimo, iż obróbka skrawaniem jest mniej ekonomiczna niż 
obróbka plastyczna, to obrabiarki skrawające nadal dominują na rynku. Obrabiarki 
skrawające mają szerokie możliwości technologiczne, w tym utrzymanie wysokiej 
dokładności detalu obrabianego [1]. 

1.2. Historia oprogramowania i rozwój maszyn CNC 

Pierwsze obrabiarki nie miały możliwości programowania. W latach 50 XX wieku 
stosowano obrabiarki NC (Numeric Control). Obrabiarki NC pozwalały na 
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powielanie części, poprzez specjalne przygotowane taśmy na których były zapisane 
ruchy narzędzia. Pojedyncze zmiany w taśmie były jednak niemożliwe, zmiany, 
nawet niewielkie, wymagały bowiem stworzenia nowej taśmy. Taśmę montowano 
w urządzeniu, które informacje na taśmie (wycięte otwory w odpowiednich 
miejscach) zamieniały na ruchy maszyny. Z czasem taśmy zostały zastąpione 
pamięcią EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory). Podobnie jak 
taśmy, pamięć EPROM pozwalała na realizowanie jednego programu, była natomiast 
poręczna i uniwersalna. Światłem ultrafioletowym można było trale kasować program 
zapisany w pamięci. W przypadku pamięci na jednym układzie można realizować 
kilka programów poprzez kasacje istniejącego i programowanie następnego 
programu. Rozwój komputerów pozwolił na ewolucje w obrabiarkach sterowanych 
numerycznie. Sterowanie odbywa się z poziomu komputera stąd nazwa CNC 
(Computer Numeric Control). Takie sterowanie pozwala na zmiany w zapisanym 
progamie, które nie wymagają jednak produkcji nowej taśmy czy programowania 
pamięci EPROM Zmian dokonuje się w kodzie zrozumiałym przez maszynę tak 
zwanym G-kodzie czy też M-kodzie. Kody te są odpowiedzialne za posuwy osi, 
załączanie wrzeciona lub chłodziwa, zerowanie pozycji ,czy inne funkcje związane  
z maszynami. Obrabiarki CNC pozwalają na masową i seryjną produkcje detali, 
równocześnie pozwalają na korekty tych detali w programie. Programowanie CNC 
często jest wspomagane przez programy zamieniające bryły na G-kody [2,3]. 

1.3. Klasyfikacja obrabiarek 

Obrabiarki skrawające są klasyfikowane ze względu na ich funkcjonalność, rodzaj 
sterowania, układ kinematyczny, parametry obróbkowe oraz różne pola robocze 
w zależności od przeznaczenia. Charakteryzują się trwałością i niezawodnością oraz 
sztywnościami statyczną i dynamiczną. Ważnymi cechami w ostatnich latach są 
efektywność energetyczna, bezpieczeństwo podczas użytkowania urządzeń [2]. 

1.4. Opis problemu 

Większość obrabiarek posiada masywny korpus, który uniemożliwia ich relokacje 
i zapewnia odpowiednią sztywność. Rozmiary i ciężar maszyny wymagają specjalnie 
przygotowanego podłoża oraz przestrzeni. Celem pracy jest projekt i wykonanie 
parku maszynowego wyposażonego w tokarkę o gabarytach 250x250x800 oraz 
frezarkę o gabarytach 400x700x500 umożliwiające ich zastosowanie do celów 
dydaktycznych na uczelniach oraz szkołach zawodowych. 

1.5. Skrócony opis projektu 

Projektowany park maszynowy składa się z dwóch maszyn sterowanych 
numerycznie, oraz z uniwersalnego sterownika CNC. Sterownik wyposażono 
w: wyświetlacz, który umożliwia wyświetlenie obecnego stanu maszyny, aktualny  
G-kod wykonywany przez maszynę oraz aktualną pozycję narzędzia maszyny. 
Do wprowadzania danych służy klawiatura, której przyciski mogą być oznaczone 
zależnie od potrzeb użytkownika. Sterownik posiada również joystick służący do 
ręcznego sterowania (rys.5). Oprogramowanie maszyny pozwala na zmianę sytemu 
miar z metrycznego na imperialny.  
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2. Projekt parku maszynowego 

W celu spełnienia założeń przyjętych na wstępie wykonano projekty małej tokarki 
i frezarki. Jako napęd główny tych urządzeń wykorzystano wiertarkę ręczną. Napędy 
posuwów są realizowane przez silniki krokowe.  

2.1. Projektowanie CAD 

Projekt tokarki (rys.1) i frezarki (rys.2) wykonano z wykorzystaniem 
oprogramowania SolidWorks. Na podstawie projektów wykonano obrabiarki 
dydaktyczne (rys.3, rys.4) 

 

Rysunek 1. Model CAD tokarki [źródło własne] 

Na rys.1 przyjęto następujące oznaczenia: 1- podstawa, 2- uchwyt konika tokarskiego, 
3- uchwyt wrzeciona, 4- suport wzdłużny, 5- suport poprzeczny, 6- imak 
narzędziowy, 7- oprawa łożysk, 8-płyta łączeniowa. 
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Rysunek 2. Model CAD frezarki [źródło własne] 

Na rys.2 przyjęto następujące oznaczenia: 1- łoże, 2- rama, 3- wałek prowadnicy 
dolny, 4- stół obróbczy, 5- prowadnica, 6- płyta osi OX, 7-`wspornik górny,  
8- wspornik dolny, 9- wałek prowadzący górny, 10- płyta wrzeciona. 
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Rysunek 3. Widok wykonanej tokarki[źródło własne] 

 

Rysunek 4. Widok wykonanej frezarki [źródło własne] 

2.2. Korpus  

Korpus stanowi element nośny dla układu osi obrabiarki. Wykonany jest z profili 
zimnowalcowanych. Zapewnia sztywność oraz tłumi drgania dzięki masywnej 
konstrukcji. 
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2.2.1. Korpus frezarki 

Głównym elementem frezarki jest korpus (rys.2). Składa się z łoża (1) oraz połączonej 
do niego za pomocą 32 śrub M6 ramy (2). Na łożu znajdują się 2 wałki prowadzące 
dolne (3) na podporach aluminiowych na całej długości SA16, po których na 
łożyskach liniowych w obudowie otwartej przemieszcza się w kierunku osi OY stół 
obróbczy (4). Stół obróbczy wykonany jest z płyty aluminiowej o wymiarach 
320x450x25. Wyfrezowane są w nim rowki teowe służące do mocowania detalu 
obrabianego za pomocą łap mocujących. Na ramie frezarki znajduje się wyłącznik 
bezpieczeństwa oraz prowadnice (5) po których porusza się płyta osi OX (6). Na 
płycie osi OX znajdują się dwa zaprojektowane wsporniki (górny (7), dolny (8)) 
służące do mocowania wałków prowadzących górnych (9), wzdłuż których 
przemieszcza się płyta wrzeciona (10). Do płyty wrzeciona (10) mocowana jest 
wiertarka ręczna pełniąca funkcję wrzeciona frezarki. 

2.2.2. Korpus tokarki 

Najważniejszy elementem korpusu tokarki jest podstawa (1) (rys.1). Do podstawy 
mocowany jest za pomocą połączenia śrubowego uchwyt konika tokarskiego (2), 
uchwyt wrzeciona (3) oraz zespół suportu wzdłużnego (4), na którym znajduje się 
zespół suportu poprzecznego (5) wraz z imakiem narzędziowym (6). W skład zespołu 
suportu wzdłużnego wchodzi: 
− układ napędowy suportu wzdłużnego,  
− zespół sani suportu wzdłużnego składającego się z 2 wałków prowadzących 

przymocowanych do zaprojektowanej oprawy łożysk (7), 
− płyta łączeniowa (8) stanowiąca mocowanie dla suportu poprzecznego. 
Suport poprzeczny wykonany jest z płyty stalowej, do której od spodu mocowane są 
łożyska liniowe w obudowach otwartych oraz nakrętka trapezowa. Od góry 
mocowany jest ceownik z nawierconymi otworami pełniący funkcję imaka 
narzędziowego.  

2.3. Napędy 

Układy napędowe frezarki (napęd stołu obróbczego, płyty osi OX, płyty wrzeciona) 
składają się z silnika krokowego, który przekazuje napęd za pomocą sprzęgła 
mieszkowego na śrubę trapezową, powodując jej obrót. Następnie śruba przechodzi 
przez nakrętkę trapezową przymocowaną na sztywno-odpowiednio do stołu 
obróbczego, płyty osi OX, płyty wrzeciona, powodując ich ruch odpowiednio 
w kierunku osi OY,OX,OZ. 
Układy napędowe tokarki (napęd suportu wzdłużnego, poprzecznego) realizowane są 
analogicznie jak dla napędów frezarki. Suport wzdłużny przemieszcza się wzdłuż osi 
OZ natomiast suport poprzeczny wzdłuż osi OX. 
Układ napędowy wrzeciona frezarki i tokarki stanowi wiertarka ręczna. 
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2.4. Sterowanie 

Obie maszyny mogą być sterowane za pomocą komputera z oprogramowaniem 
Mach3 lub poprzez sterownik dedykowany do zastosowania w tokarkach i frezarkach 
[4]. Schemat układu sterowania wraz z widokiem rzeczywistego sterownika 
przedstawiono na rys.5. Bezpośrednie polecenia sterownika w którym główną 
jednostką obliczeniową jest mikroprocesor Atmega 328p, przetwarzane są w szafie 
sterowniczej na ruchy robocze poszczególnych napędów obrabiarek. 

 

 

 

Rysunek 5. Schemat blokowy i rzeczywisty widok sterownika [źródło własne] 

 

Przedstawiony sterownik służy do sterowania maszyną. Posiada on pamieć, w której 
zapisane są parametry maszyn takie, jak: ilośc impulsów potrzebnych na 
przemieszczenie osi o 1mm, ilość osi, nazwę maszyny, itp. 

3. Podsumowanie 

W ramach zaprezentowanego w artykule projektu powstał park maszynowy (frezarka, 
tokarka) do nauki programowania CNC. Po przeprowadzeniu testów stanowiskowych 
okazało się, że możliwe jest wykonanie obróbki tylko na półfabrykacie drewnianym 
o maksymalnych gabarytach dla frezarki 310x450x175mm, tokarki średnica 
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φ=30mm, długość l=300mm. Spowodowane jest to występowaniem zbyt dużych sił 
skrawania przy obrabianiu metalu powodujących drgania wrzeciona, którym jest 
wiertarka ręczna. Podczas analizy parametrów wykonanych na obrabiarkach, detali 
okazało się, że największa dokładność, jaką udało się osiągnąć na frezarce to ±0,1mm 
natomiast na tokarce ±0,2mm. W przyszłości planuje się modernizację parku 
maszynowego polegającą na zastąpieniu wrzecion w tokarce i frezarce na układy 
oparte na silniku elektrycznym i falowniku, co umożliwi płynną regulację obrotów 
wrzeciona. Planowane jest również dołożenie układu chłodzenia detalu obrabianego, 
oraz dołączenie osłon zabezpieczających przed wyrzucanym wiórem i ruchomymi 
elementami obrabiarek. 
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BARWIONE NANOWŁÓKNA OTRZYMYWANE METODĄ 

ELEKTROPRZĘDZENIA 

Streszczenie: Celem przeprowadzonych badań było wytworzenie metodą elektroprzędzenia 
włókniny jednocześnie z dwóch różnych roztworów i odróżnienie które włókna pochodzą  
z którego roztworu. W tym celu opracowano parametry procesu elektroprzędzenia włókien  
z dodatkiem barwnika oraz przeprowadzono obserwacje mikroskopowe wytworzonych 
materiałów.  
 
Słowa kluczowe: elektroprzędzenie, polikaprolakton, barwnik, fiolet krystaliczny 

DYED NANOFIBERS PRODUCED BY ELECTROSPINNING 

METHOD 

Summary: The main aim of this study was to produce a nonwoven made of two different 
solution at the same time, using electrospinning process and differentiate which fibers derived 
from which solution. The parameters of the electrospinning process for pigment-modified fibers 
were developed and microscopic observations of the materials produced were made. 
 
Keywords: electrospinning, polycaprolactone, pigment, crystal violet 

1. INTRODUCTION 

 Electrospinning is a technology which provides a simple and versatile 
method for generating ultra-thin fibres from a huge variety of materials that includes 
polymers, composites and ceramics [1]. Electrospinning uses an electrical charge to 
draw very fine (typically on the micro or nano scale) fibres from a polymer solution  
[2]. In order to produce the nanofibers (fibres with a diameter in the range of 
nanometres) it is necessary to prepare a solution of the material that is going to be 
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electrospun and make the solution flow across the end of the syringe using an high 
voltage. An electrically charged jet of a polymer solution is ejected from a needle and 
collected on the collector in the form of nonwoven [3]. There are different parameters 
affecting the diameter of obtained fibres, for example: 
- Voltage: If it increased, the fibre diameter will decrease. 
- Flow rate: When this parameter increased, fibres get narrowed. 
- Distance between the end of the syringe and the collector: If this distance 

increased, the diameter of the fibres will decrease. 
- Rotating speed of the collector: As much as this parameter increased, the fibres 

diameter get smaller [5 - 6]. 
  
A standard electrospinning machine is made up of a syringe filled with the polymeric 
solution (spinneret), connected at its tip to a high voltage direct current power supply, 
a syringe pump, and a collector (Fig. 1).  

 

 

Figure 1. Typical electrospinning setup [9] 

 
The machine available at the Faculty of Mechanical Engineering and Computer 
Science has 2 spinneret, one in the vertical track and the other in the horizontal track 
(Fig. 2). It permits to obtain a nonwoven made of two different polymers at the same 
time. Polymer fibres from both polymer solutions are mixed in the obtained 
nonwoven. However it is impossible to differentiate which fibres came out from 
which solution. Therefore the main aim of this study was to produce a pigment-
modified fibres. The parameters of the electrospinning process for pigment-modified 
fibrous polycaprolactone nonwovens were developed and microscopic observations 
of the materials produced were made. 
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Figure 2. Electrospinning setup with two spinneret available at University  
of Bielsko-Biala (WBMiI) 

2. MATERIALS 

2.1. Materials 

All compounds were used in form they were purchased. Polycaprolactone 
(PCL) is a biodegradable and biocompatible polymer. PCL exhibits more prolonged 
mechanical strength than other bioresorbable polymeric materials [7]. 
Polycaprolactone with the molecular weight of 80 kDa (PCL, Sigma-Aldrich) was 
used in the study. Chloroform and methanol (POCH, Poland) were used as solvents. 
Crystal violet (Sigma-Aldrich) in the form of powder was used as a pigment. Crystal 
violet is a dye used as a histological stain and has antibacterial, antifungal, and 
anthelmintic properties [8].  

The experiment began with dissolving 3 g of PCL in 30 ml of 1:1 
chloroform/methanol solvent mixture. The solution was mixed overnight using 
magnetic stirrer until PCL was completely dissolved. Then the solution was divided 
into two parts (Fig 3a). The half of solution was mixed with crystal violet (PCL_viol). 
The other one was used without any additives (PCL). The both solutions were fed into 
10 ml plastic syringes fitted with a blunt needle of 0.22 mm in diameter (Fig. 3b). 
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Figure 3. Solutions prepared for electrospinning process with and without addition 
of pigment (solution PCL_viol_02) 

 
Solution preparation process was preceded by numerous attempts to select 

appropriate amount of pigment. At the beginning of our experiment approx. 0,04 g of 
crystal violet was used (PCL_viol_01). The films of PCL modified with crystal violet 
(in order to check if the amount of pigment is sufficient), were fabricated by pouring 
a polymer solution into a petri dish and evaporating the solvent (Fig. 4a).  

 

 

Figure 4. Films preparation by polymer solution casting method: (a) before and (b) 
after evaporation of the solvent 

 
When solvent was evaporated it could be clearly seen that the distribution of the 
pigment was not homogenous (Fig. 4b). The particles of pigment tend to agglomerate 
as the particles concentration in the solution was to high.  
Therefore the authors decide to decrease the amount of the pigment in the solution. 
Another solutions were prepared: (1) with addition of 0,001 g of crystal violet 
(PCL_viol_02) and (2) final solution with addition of 0.013 g of crystal violet 
(PCL_viol_03).  

 
Materials were produced using an electrospinning machine TIC 1092012 

(ATH, Bielsko-Biala). The electrospinning process was also preceded by numerous 
attempts to select appropriate process parameters and produce fibres with properties 
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suitable for further investigation. The syringes with both solutions (PCL modified 
with crystal violet and pure PCL) were placed in the mentioned device. The syringe 
with the PCL_viol solution was placed on the vertical track, meanwhile the other 
syringe with pure PCL was placed on the horizontal track (Fig. 5). 
 

 

Figure 5. Electrospinning process with two solutions (sample PCL_viol_02) 

During the electrospinning process a high voltage of 25 kV was applied. An injection 
rate was 2.5 mL/h. The fibres were collected on a collector (diameter 40 mm, rotating 
speed of the collector: 415 rpm) which was kept at a distance of 20 cm from both 
needle tips. As a result a nonwoven fabrics composed of fibres derived from both 
solutions (violet and white fibres) was obtain. All parameters are collected in Table 1. 

Table 1. Parameters of the electrospinning process 

Process parameters Sample: PCL_viol 

Collector diameter [mm] 40 

Injection rate [mL/h] 2.5 

Applied voltage  [kV] 25 

Rotating speed [rpm] 415 

Volumen of solution in syringe [ml] 10 

temperature [°C] 20 

humidity  [%] 38 

Distance between tips and collector 
[mm] 

20 
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2.2. Methods 

Light microscopy (MB 200 from OPTA-TECH company, equipped with CMOS 3 
camera and OptaViewIS software) was used to capture images of the obtained fibres 
and nonwovens. Magnifications of 40, 100, 200, 400x was used to evaluate the 
samples.  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Usually the thick layer of nanofibers has a white color. This white color is due to light 
scattering. This physical phenomenon occurs because the size of nanofibers diameters 
are in the same range of magnitude as the visible light wavelengths [4]. The aim of 
this study was to fabricate nonwovens made of two different solutions and 
differentiate which fibres derive from which solutions. Therefore in this study crystal 
violet was used as a pigment. The microstructure of crystal violet is presented in 
Figure 6. The small particles of powder as well as the bigger agglomerates are clearly 
seen.  

 

Figure 6. Microstructure of crystal violet. Magnification (a) 40x (b) 200x 

When the concentration of pigment in the solution is to high (as it was for the first 
solution) the distribution of pigment is not homogenous (Fig. 4). Therefore the authors 
decided to decrease the concentration of pigment. The addition of crystal violet to a 
new solution was 0,001 g (PCL_viol_2). Solution has a violet color presented in 
Figure 1a. However during the manufacturing process all fibres used in the process 
were white as the concentration of pigment powder in the solution was too small. 
Therefore the authors increases the amount of the crystal violet in the solution and 
new solution (PCL_viol_3) with the addition of 0.013 g of crystal violet was prepared 
(Fig. 7). It can be clearly seen that the violet color is deepened by increasing the crystal 
violet concentration in the solution. The electrospinning parameters were set as 
before.  
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Figure 7. Solution prepared for electrospinning process with addition of crystal 

violet (solution PCL_viol_03) 
 
The fibres in the form of nonwoven were successfully obtained (Fig. 8). However the 
macroscopic view of obtained nonwovens shows many defects in the nonwoven 
morphology. The electrospinning process relies on the phenomenon of the uniaxial 
stretching of a charged jet. The stretching of the charged jet is significantly affected 
by changing the concentration of the polymeric solution [5]. As it was expected, 
pigment concentration was an important factor affecting electrospinning process 
parameters. The Taylor cone during performed process was not stable and some 
elongated drops of polymer solution were ejected from needle tip and huge wet beads 
of polymer solution were formed on the collector (Fig. 8). 
 

 
Figure 6. Nonwoven obtained by electrospinning process (solution PCL_viol_03) 
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This beads were also seen on the microscopic images. The microstructure of obtained 
nonwovens is presented in Figure 9. Additionally some fibres were collected directly 
on microscopic glass during electrospinning process (Fig. 10).  

 

Figure 7. The microstructure of obtained nonwovens (magnification 40 x) 
 

It can be clearly seen from the images that the authors had successfully obtained 
nonwovens composed of two different types of fibres.  

 

 

Figure 8. The microstructure of fibres collected during the electrospinning process 
(a) 40x; (b) 100x; (c) 200x 

 
The microscopic images demonstrate that the scaffolds exhibited morphology with 
randomly orientated irregular and continuous fibres. Additionally as seen in the 
images, the crystal violet was not homogenously distributed and some agglomerates 
in the form of huge beads can be observed on the surface of samples (Fig 9a and 10a). 
However other samples which were collected directly on the microscopic glass (Fig 
10b-c) exhibits homogenous distribution of pigment along the fibres. The addition of 
crystal violet affect the morphology of the electrospun nanofibers. Other experiment 
with smaller pigment concentration in the solution should be carried out in order to 
establish manufacture process of uniform pigment distribution in the fibres. 
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4. CONCLUSION 

 The authors fabricated fibrous PCL/pigment nonwoven from two solutions 
using an electrospinning technique. One of this solution was modified with different 
concentrations of crystal violet in order to distinguish the spinneret used. The 
production process parameters were selected. It was found that by addition of crystal 
violet the morphology of the electrospun nanofibers is significantly affected. However 
by controlling crystal violet concentration, it is possible to easily fabricate electrospun 
nanofiber scaffolds from two different solution and identify which fibres derived from 
which solution.  
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ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA NAPĘDU POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

Streszczenie: Niniejsza praca prezentuje współczesne alternatywne źródła zasilania napędów 
samochodowych. Przeprowadzona analiza literatury ma za zadanie pokazać pozytywny wpływ 
omawianych metod na dobro środowiska naturalnego z punktu widzenia systemowego 
zarządzania środowiskiem oraz ochrony środowiska naturalnego. Przedstawiono zasadę 
działania silników spalinowych, wybranych hybrydowych oraz ich wpływ na minimalizację 
emisji spalin do atmosfery. 
 
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, napęd hybrydowy, emisja spalin. 

ALTERNATIVE SOURCES OF POWERING CAR DRIVES 

Summary: This work is presenting contemporary alternative sources of powering car drives. 
Conducted analysis of literature has the task of showing a positive effect of discussed methods 
for good deeds of the natural environment from a point of view of the system environmental 
management and the protection of the natural environment. A rule of operation of combustion, 
chosen engines was presented hybrid and their influence on the minimization of the exhaust 
emission to the atmosphere. 
 
Keywords: internal-combustion engine, hybrid drive, exhaust emission 

1. Wprowadzenie 

Rozwój cywilizacji oraz gwałtowny rozwój technologiczny na przestrzeni lat 
nakreślił trend zwiększonego popytu konsumenta na środki komunikacji. Samo 
pojęcie bycia w ruchu oraz potrzeby transportu dóbr uległo ewolucji, gdzie konsument 
jest świadkiem globalnej konkurencji koncernów z branży motoryzacyjnej. Jest to 
proces stymulujący wdrażanie nowych technologii, rozwiązań, które mają 
przyciągnąć nową,  większą rzeszę zainteresowanych. Współczesny klient wymaga, 
aby dostarczane mu środki transportu zmechanizowanego zapewniały mu komfort  
w postaci ergonomii w trakcie użytkowania oraz bezpieczeństwa w podróży. Mimo 
to, istnieje szeroki krąg interesantów kierujących swoją atencję na estetykę oraz 
jakość wykonania, a tym samym prestiż wynikający z posiadania pojazdu danej 
marki. Tworzy to pewne środowisko, w którym dana marka egzystuje. Otoczenie to 
jest sprzężone z daną grupą odbiorców, która będzie wykorzystywać nabyte dobro  
w sposób zgodny z własnymi potrzebami oraz przeznaczeniem danego pojazdu. 

                                                           
1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
2 Dr hab. inż. Prof. ATH, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Katedra Inżynierii Produkcji 
rdrobina@ath.bielsko.pl  



282 Mateusz SOŁTYSIK  

Owocuje to zwiększeniem nakładów na aspekt ekonomiczny, gdzie dąży się do 
obniżenia kosztów eksploatacji stosując politykę long-life oraz zabiegi 
technologiczne mające na celu między innymi obniżenie zużycia paliwa przez 
samochód. 
Ostatnim z filarów wymagań jest szeroko rozpowszechniony aspekt ekologiczny, 
stawiający przed koncernami motoryzacyjnymi, co raz to większe wyzwania 
polegające na ciągłej minimalizacji poziomu emisji spalin samochodowych do 
atmosfery. Idąc dalej tym tropem można śmiało zauważyć, iż ekologia z ekonomią 
jest ściśle powiązana pod kątem ochrony środowiska. W chwili obecnej powstają co 
raz większe restrykcje związane z wymogami co do emisji spalin. 

2. Zasada działania i budowa silnika spalinowego 

Silniki jako ogół mają za zadanie przetwarzać energię na pracę mechaniczną. 
Podążając za tym postulatem warto nakreślić zasadę działania oraz budowę silników 
spalinowych. Otóż w przypadku silników cieplnych, do jakich zalicza się silnik 
spalinowy pracę otrzymuje się w wyniku spalania paliwa czego następstwem jest 
wzrost ciśnienia w cylindrze. Znaczna część silników spalinowych to silniki tłokowe, 
które w zależności od konstrukcji posiadają tłok tradycyjny lub jak to ma miejsce  
w przypadku silnika Wankla – tłok krążący. W przypadku tradycyjnego rozwiązania 
zastosowanie pozwala na wypchnięcie tłoka w cylindrze podczas wybuchu do 
dolnego martwego położenia, gdzie następnie, za pośrednictwem korbowodu 
wymusza on obrót wału korbowego silnika. Podczas pracy silnika tłok może 
znajdować się w dwóch skrajnych położeniach, dolnym martwym położeniu (DMP) 
oraz górnym (GMP), przemieszczenie tłoka z jednego do drugiego nazywane jest 
skokiem, natomiast towarzyszący temu ruch -suwem. Stąd bierze się tzw. pojemność 
skokową, którą definiuje się jako różnicę pomiędzy pojemnością całkowitą cylindra, 
a pojemnością komory sprężania[1]. Adekwatnie do powyższego – pojemność 
całkowitą odczytujemy wówczas, gdy tłok znajduje się w dolnym martwym 
położeniu, a pojemność komory sprężania, gdy tłok jest w górnym martwym 
położeniu. Cechą wspólną wszystkich silników spalinowych jest pewien rodzaj 
elementów, podzespołów, zespołów, bez których jego funkcjonowanie nie byłoby 
możliwe. Przechodząc do wyżej wymienionego układu wału korbowego – jego 
zadaniem jest zamiana ruchu posuwisto-zwrotnego tłoków występującego  
w cylindrach na ruch obrotowy wału korbowego. Kolejnym, którego zadaniem jest 
napełnianie cylindrów mieszaniną paliwowo-powietrzną, a tym samym opróżnianiem 
ich ze spalin jest układ rozrządu. Podczas pracy silnika prócz zaopatrywania go  
w mieszaninę paliwa oraz powietrza, za co odpowiada układ zasilania, niezbędne jest 
zapewnienie odpowiedniego smarowania wewnątrz cylindra co z kolei przekłada się 
na zmniejszenie tarcia, gwarantuje to układ smarowania. W przypadku otrzymywania 
najlepszych rezultatów pod względem ekonomicznej pracy, konieczne jest 
wykorzystanie odpowiedniego układu chłodzenia, który za pośrednictwem cieczy 
bądź powietrza będzie utrzymywał silnik w optymalnej temperaturze. 

Powszechnie stosowanym rodzajem silnika jest silnik czterosuwowy, jest on 
wykorzystywany w samochodach, ciężarówkach, motocyklach posiadających 
jednostki o większej pojemności skokowej. Silniki działające w tym obiegu 
odznaczają się tym iż w ciągu całego cyklu w którym zostanie wykonana praca wał 
korbowy wykonuje dwa pełne obroty. 
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1) 2) 3) 4) 

    
Rysunek 1. Suw ssania 1), sprężania 2), pracy 3), wylotu 4) [3] 

Wymienia się [2]: 
Suw ssania (Rys. 1.1) 
Przemieszczenie tłoka z GMP do DMP powoduje powstanie podciśnienia we wnętrzu 
cylindra. W trakcie tego suwu zawór ssący pozostaje otwarty, dzięki czemu z układu 
dolotowego silnika zostaje wprowadzona mieszanka paliwowo-powietrzna.  
W momencie gdy tłok znajdzie się w dolnym martwym położeniu następuje 
zamknięcie zaworu ssącego. 
Suw sprężania (1.2) 
Kolejnym etapem jest ruch tłoka w górę cylindra w kierunku górnego martwego 
położenia. Następuje sprężanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Aby zachować 
ciągłość wzrostu ciśnienia w cylindrze oba zawory (ssący i wydechowy) pozostają 
zamknięte. Cały proces sprężania zachodzi do około jednej dziesiątej początkowej 
objętości mieszanki, jednak zanim tłok osiągnie GMP następuje zapłon. W wyniku 
spalania wewnątrz cylindra tłok zostaje odepchnięty w dół rozpoczynając kolejny 
suw. 
Suw pracy (1.3) 
Na skutek gwałtownego wzrostu ciśnienia oraz temperatury tłok zostaje 
przemieszczony z górnej części cylindra do dolnego martwego położenia. W tym 
momencie zostaje wykonana praca, a powstałe spaliny zostają rozprężone do całego 
cylindra. 
Suw wylotu (1.4) 
Ostatnim z suwów jakie mają miejsce podczas całego cyklu jest suw wylotu,  
w którym otwiera się zawór wylotowy, za pośrednictwem którego możliwe jest 
usunięcie spalin z komory cylindra. Tłok przesuwa się z dolnego do górnego 
martwego położenia. Gdy tłok znajdzie się w położeniu skrajnym górnym, ponownie 
zaczyna cykl roboczy. 

Poza silnikami niskoprężnymi powszechnie znanymi jako benzynowe, szeroką 
grupę konsumentów stanowią użytkownicy silników wysokoprężnych – Diesla. Jego 
specyficzna konstrukcja oraz rozwiązanie technologiczne nakreśla pewne różnice  
w porównaniu do silnika benzynowego. Zmiana następuje w już na samym początku 
pracy silnika [4]: 
Suw ssania (1) 
W przeciwieństwie do silnika benzynowego, gdzie następowało wprowadzenie 
mieszaniny paliwowo-powietrznej, do komory cylindra dostarczone zostaje czyste 
powietrze. 
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Suw sprężania (2) 
Kolejno, w procesie sprężania uczestniczy dalej tylko powietrze, które podczas ruchu 
tłoka z DMP do GMP oraz w następstwie tego – wzrostu ciśnienia, wzrasta 
temperatura. Ogrzewane powietrze ma od około 530°C do 730°C. Przy końcowej 
fazie tego suwu, w momencie maksymalnego sprężenia powietrza następuje 
wtryśnięcie i rozpylonenie paliwa. 
Suw pracy (3) 
W przypadku suwu pracy, po wtryśnięciu paliwa i pod wpływem wysokiej 
temperatury następuje odparowanie bardzo małych kropel paliwa, które tworzą 
łatwopalny gaz. Następnie gaz samoczynnie zapala się, przez co tłok zostaje 
wypchnięty w kierunku DMP, gdzie spalanie kończy się jeszcze w trakcie ruchu tłoka. 
Suw wylotu (4) 
Ostatni etap cyklu silnika wysokoprężnego przebiega w sposób analogiczny do silnika 
niskoprężnego. 
Dodatkowo na podstawie powyższego definiowania pracy silnika wysokoprężnego 
można zauważyć brak świec zapłonowych. W ich miejsce wkręcone są świece 
żarowe, których zadaniem jest rozgrzanie komory spalania przed startem oraz podczas 
pracy jednostki. Kolejną istotną kwestią jest stopień sprężania w obu rodzajach 
silników, mianowicie, aby doszło do zapłonu w silniku benzynowym potrzebne jest 
ciśnienie przekraczające nieco ponad 10 barów. W przypadku silników 
wysokoprężnych konieczne już jest ponad 20 barów, czyli ponad dwa razy więcej.  
Z tego punktu stopień kompresji niedoładowanego silnika diesla zawiera się  
w przedziale od 20:1 do 23:1[5] 

3. Liczba oktanowa benzyny 

Aby skupić się na koncepcji wykorzystania silnika hybrydowego w nowoczesnych 
samochodach, konieczne jest poruszenie kwestii właściwości paliwa. Otóż benzyna 
jako jeden z głównych rodzajów paliwa jest mieszaniną ciekłych węglowodorów 
alifatycznych o liczbie atomów węgla od 5 do 12. Produkowana jest w procesie 
rektyfikacji ropy naftowej, gdzie z około pięciu litrów ropy pozyskuje się litr benzyny. 
Powszechnie wzbogacona dodatkowo o węglowodory aromatyczne, etery, które mają 
za zadanie zwiększyć liczbę oktanową, określającą odporność na niekontrolowany 
samozapłon paliwa. Przechodząc do nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
silników benzynowych, należy zwrócić szczególną uwagę na znaczenie parametru 
liczby oktanowej benzyny jak czynnika decydującego o żywotności silnika. 

Koncern Forda szczyci się turbodoładowanym silnikiem niskoprężnym  
1.0 EcoBoost generującym od 100 do 140 koni mechanicznych. Swój debiut rynkowy 
miał w trakcie produkcji trzeciej generacji Forda Focusa. Na tle bardzo szerokiej 
gamy silnikowej dostępnej dla klienta wypada on na pierwszy rzut oka bardzo 
ciekawie – mała pojemność, wysoka moc, niskie koszty eksploatacji wynikające  
z niskiego zużycia paliwa. Jednakże, ten specjalny silnik, który był swego rodzaju 
innowacją wymaga specjalnej troski. Do każdego silnika, niezależnie od marki, jaka 
go reprezentuje, producent zapewnia szereg wytycznych, które muszą zostać 
spełnione, aby jednostka napędowa działała zgodnie z zaleceniami. Opierając się  
o ten szczególny przypadek, jakim jest silnik EcoBoost zostanie przedstawiony 
problem spalania stukowego. Wyposażony w 3 cylindry o wymiarach 71,9 × 82 mm 
generuje 100 koni mechanicznych przy 6000 obr/min i momencie obrotowym na 
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poziomie 170 Nm przy 1400-4500 obr/min. Jego stopień sprężania co prawda 
kształtuje się na poziomie 10:1 lecz zastosowanie technologii wytwarzającej tak dużą 
moc w stosunku do małej pojemności stwarza konieczność stosowania specjalnego 
rodzaju paliwa, ograniczającego wcześniej wspomniany samozapłon. Koncern Forda 
przewiduje benzynę o liczbie oktanowej większej niż 98. 

Otóż spalanie stukowe inaczej – spalanie detonacyjne, jest zjawiskiem, które 
dotyczy silników tłokowych o zapłonie iskrowym, jako następstwo 
nierównomiernego, nieprawidłowego spalania paliw. Podczas prawidłowej pracy 
silnika ciśnienie nad tłokiem pod koniec suwu sprężania ma wartość około  
10 barów, natomiast po wybuchu spowodowanym przez zapłon świecy ciśnienie to 
wzrasta do ponad 60 barów wypychając tłok w sposób prawidłowy w dół, aby 
jednostka wykonała pracę. Są to wartości, które w większości przypadków gwarantują 
prawidłową, równą pracę silnika. W przypadku spalania stukowego, z racji zarysu 
zjawiska, dochodzi do zaburzenia całego procesu suwu tłoka przez co słyszalny jest 
charakterystyczny dźwięk stuku. Ma to negatywny wpływ na ogół całego silnika,  
a najczęstszą przyczyną jest właśnie zbyt niska liczba oktanowa w stosowanym 
paliwie, w stosunku do stopnia sprężania silnika [6]. 

 
Rysunek 2. Skrajny przypadek następstwa spalania stukowego [7] 

Reasumując, aby dotrzymać zamysłu producenta co do poprawnej eksploatacji, 
należy stosować się do jego założeń. Zastosowanie zanieczyszczonego paliwa może 
doprowadzić do uszkodzenia wtryskiwaczy. Ma to dwojaką naturę z racji zapewniania 
o niskim spalaniu, lecz koszty użytkowania mogą okazać się o wiele większe.  
Z punktu widzenia ekologii jest to dobry zabieg obniżający emisję spalin do 
atmosfery. 

4. Napęd hybrydowy 

Chcąc sprostać wymaganiom Unii Europejskiej, a jednocześnie nakłonić klientów do 
zakupu poprzez atrakcyjne własności samochodu stworzono nowy rodzaj napędu – 
hybrydowy. 
Napęd hybrydowy to koncepcja polegająca na połączeniu dwóch typów silników – 
spalinowego oraz elektrycznego. Konstrukcja napędu pozwala na elastyczną pracę 
jednego i drugiego silnika w zależności od potrzeb konsumenta np.: w mieście 
elektryczny, za miastem spalinowy. Silnik elektryczny może występować jako 
prądnica ładująca akumulatory lub jako kondensator w wyniku napędzania silnikiem 
spalinowym jak również podczas hamowania pojazdu za pomocą silnika. Jednostki 
elektryczne oraz spalinowe są sterowane przez układ elektroniczny zapewniający jak 
najlepsze rozdysponowanie energii. 
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Pierwowzorem, produkowanym seryjnie, była Toyota Prius, mająca swój debiut 
rynkowy w 1997 roku. Jednostka hybrydowa składała się z silnika benzynowego  
o pojemności 1.5 l o mocy 58 koni mechanicznych oraz silnika elektrycznego 
podającego moc 40 koni mechanicznych do układu, całość pozwalała na osiągnięcie 
zużycia paliwa na poziomie 5,6 l/100km [8]. 

 
Rysunek 3. Toyota Prius pierwszej generacji[9] 

Japońska konstrukcja spotkała się z pozytywnym przyjęciem otrzymując w 1998 
roku, tytuł Car of the Year na terenie Japonii. Kreując ekologiczną otoczkę wokół 
tego samochodu, który na początku dostępny był tylko na rynku japońskim popyt na 
niego był umiarkowany, bowiem w pierwszym roku sprzedał się w ilości 17,6 tys. 
egzemplarzy. 

Dwa lata od utytułowania Prius został wprowadzony na rynek amerykański  
i europejski. Zabieg ten jednak nie pozwolił na zwiększenie sprzedaży, która  
w Europie wynosiła 700 pojazdów. Cała implementacja innowacyjności w postaci 
auta z napędem hybrydowym musiała przejść wieloletnią drogę. Toyota osiągnęła 
sprzedaż na poziomie 10 milionów pojazdów – stan na styczeń 2017. 

Zasada działania napędu hybrydowego pozwala na płynny przepływ energii  
w układzie. Wytworzona w procesie spalania benzyny energia napędza generator 
który z kolei zasila silnik elektryczny. Jeżeli nadarzy się sytuacja, w której wystąpi 
nadwyżka energii może ona być przekazana do akumulatorów. W ramach pozyskanej 
energii kinetycznej na przykład podczas zjeżdżania z wzniesienia może nastąpić 
rekuperacja, gdzie silnik elektryczny może stać się generatorem i przekazać energię 
akumulatorom. Zastosowana w układzie hamulcowym funkcja odzyskiwania energii 
pozwala również na doładowywanie akumulatorów[10] 

5.  Klasyfikacja układów hybrydowych ze względu na konfigurację 
napędu 

Budowa silnika hybrydowego może być różnorodna. Chcąc uporać się z wieloma 
wymaganiami postawionymi przed światowymi koncernami stworzono kilka 
wariantów [11]. 
Napęd hybrydowy równoległy charakteryzuje się tym, że silnik spalinowy  
i elektryczny są połącznone mechanicznie z kołami napędowymi. Konfiguracja ta jest 
stosowana w samochodach Hondy: Insight, Civic, Accord (Integrated Motor Assist). 
Drugi przykład to Belted Alternator/Starter (BAS Hybrid) od General Motors  



 Alternatywne źródła zasilania napędów samochodowych  287 

w modelu Chevrolet Malibu. W wielu modelach silnik spalinowy działa także jako 
generator prądu. Obecnie w użyciu komercyjnym napędy równoległe zawierają 
pełnowymiarowe silniki spalinowe i małe (max. 20 kW) silniki elektryczne oraz małe 
akumulatory. Silniki elektryczne mają jedno zadanie polegające na wspomaganiu 
głównego silnika podczas wytwarzania w zespole napędowym. Napędy te są wydajne 
podczas jazdy w mieście gdzie wykorzystuje się system start/stop. 

 
Rysunek 4. Schemat rozwiązania równoległego połączenia w silniku 

hybrydowym.[11] 

Napęd hybrydowy szeregowy napędza samochód bezpośrednio tylko silnikiem 
elektrycznym, z kolei drugi silnik – spalinowy służy do napędu generatora jako źródła 
zasilania silnika elektrycznego i do ładowania baterii. Gdy bateria się rozładowuje, 
silnik spalinowy doładowuje ją, by utrzymać poziom naładowania na optymalnym 
poziomie. Układ ten jest droższy z racji większego zestawu baterii. Napęd hybrydowy 
mieszany łączy zalety dwóch wcześniej omówionych rozwiązań – szeregowego  
i równoległego. Są najbardziej wydajne, z racji tego iż szeregowe są bardziej wydajne 
na niewielkich prędkościach, zaś równoległe przy wysokich prędkościach. Ich 
produkcja jest najdroższa ze wszystkich możliwych wariantów. Dominującym 
producentem zespołów mieszanych jest Toyota i są one stosowane  
z powodzeniem w samochodach Lexusa, Nissana, Mazdy (głównie na licencji 
Toyoty), Forda i General Motors. 
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z  

Rysunek 5. Schemat rozwiązania szeregowego połączenia w silniku 
hybrydowym.[11] 

 
Rysunek 6. Schemat rozwiązania mieszanego połączenia w silniku hybrydowym.[11] 

6.  Klasyfikacja układów hybrydowych ze względu na stopień 
hybrydyzacji 

Pełny napęd hybrydowy, samochód może czerpać energię albo tylko z silnika, albo 
tylko z baterii, albo z obu naraz. W ramach zobrazowania idei warto przytoczyć 
przykładowo: Hybrid Synergy Drive Toyoty, system hybrydowy Forda, Two-Mode 
Hybrid produkcji General Motors/Chrysler. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie 
w pojazdach może to być: Toyota Prius, Toyota Auris Hybrid, Ford Escape Hybrid. 
Auta w których zastosowano takie rozwiązanie muszą zostać bezwzględnie 
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wyposażone w wydajne akumulatory o dużej pojemności. Niestety tak jak zostało 
wspomniane samochody są bardziej skomplikowane pod względem technicznym, 
lecz mogą rozwijać lepsze właściwości pod względem dynamiki jazdy[11]. 

 
Rysunek 7. Przykład pełnej hybrydy – Audi A6[12] 

Częściowy napęd hybrydowy, rozwiązanie to stosuje się w momencie gdy silnik 
elektryczny nie ma wystarczającej mocy aby samodzielnie działać jako jednostka 
napędowa. Częściowe hybrydy korzystają tylko z niektórych rozwiązań technologii 
hybrydowej. Jeżeli chodzi o kwestię oszczędności paliwa zazwyczaj wacha się ona na 
poziomie 15% w trybie miejskim oraz 8-10% w trybie poza miejskim. Częściowa 
hybryda to samochód z rozbudowanym rozrusznikiem przez co można korzystać  
z cyklicznego wyłączania silnika spalinowego na przykład podczas zjeżdżania z góry, 
hamowania oraz, dodatkowo często jednym z zabiegów jest zastosowanie systemu 
Start/Stop pozwalającego na błyskawiczne wznowienie pracy. 

 

Rysunek 8. Przykład częściowej hybrydy BMW F10 520d wykorzystującej 
technologię EfficientDynamics[13] 

Hybryda typu Plug-in, wariant ten pozwala na ładowanie akumulatorów bezpośrednio 
z gniazdka. W przypadku najnowszych modeli czas ładowania zawiera się  
w przedziale 2-3 godzin w zależności od zastosowanego gniazdka [14]. 
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Rysunek 9. Przykład hybrydy typu Plug-In – Volvo XC90 [15] 

Najnowsze projekty zakładają dodatkowo elementy wspomagające, przyczyniające 
się do ciągłego obniżania emisji CO2. Zakłada to między innymi wykorzystanie 
nowoczesnych karoserii, obniżających opór powietrza podczas jazdy. Jako przykład 
wykorzystujący te oraz wcześniej wspomniane rozwiązania co do oszczędności 
paliwa i redukcji opory powietrza posłużyć może technologia EfficientDynamics od 
koncernu BMW[16]. 
Idea ta zakłada[16]: 

• Wtrysk Common Rail – pozwalający na lepsze rozdysponowanie paliwa 
podczas wtrysku oferując przy tym równiejszą pracę, mniejszą emisję ciepła 
oraz niższe spalanie, a co za tym idzie – mniejszą emisją CO2, 

• System Start/Stop, 
• Odzyskiwanie energii z hamowania – polega na wykorzystywaniu 

alternatora do ładowania akumulatorów, tylko wtedy gdy samochód hamuje 
lub zwalnia przez spadek obrotów silnika; 

• Kontrolę wlotów powietrza, które będą się otwierać tylko wtedy gdy będą 
potrzebne, a jeżeli nie pozycja zamkniętych będzie pozwalała na uzyskanie 
lepszej aerodynamiki, 

• Adaptacyjne wspomaganie kierownicy – gdy kierowca nie wykonuje 
manewrów kierownicą wspomaganie zostaje wyłączone do momentu gdy 
użytkownik wykona manewr. 

7. Ostateczna forma, czyli samochód elektryczny 

 Podążając dalej za koncepcją stworzoną przez twórców samochodów 
hybrydowych, niektórzy z producentów zdecydowali się na bardziej radykalne kroki 
związane z całkowitą eliminacją silnika spalinowego. Substytutem dla silnika 
cieplnego ma być samodzielny silnik elektryczny, który zgodnie z intencją inżynierów 
ma całkowicie ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Co ciekawe 
perspektywa wykorzystania energii elektrycznej jako głównego źródła zasilnia 
pojawiła się już bardzo dawno temu [17] 
Zadziwiającym jest fakt iż między rokiem 1832 a 1839 skonstruowano pierwszy 
samochód w pełni elektryczny. Autorem tego przedsięwzięcia był biznesmen Robert 
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Anderson, lecz bardziej dopracowaną formę stworzono w 1835 przez profesora 
Sibrandusa Stratingh’a. Jego projekt zakładał wykorzystanie ogniwa Volty jako 
źródła zasilania. Ze względu ograniczenia technologicznego w dziedzinie 
elektroenergetycznej, zostały one szybko wyparte przez silniki spalinowe. 
Elektryczny samochód z tamtej epoki rozwijał prędkość rzędu 30 km/h  

 
Rysunek 10.Samochód elektryczny Edisona[18] 

Mijały lata, przemysł motoryzacyjny był zdominowany przez samochody z silnikami 
spalinowymi, powstawały nowe generacje, do tych generacji setki wariantów, 
konfiguracji jednostek z nadwoziami. Powstawały pojedyncze projekty, które miały 
zrewolucjonizować nie tylko linie produkcyjne całych koncernów, ale i również 
sposób myślenia każdego użytkownika samochodu. I tak oto na przykładzie koncernu 
z Monachium, BMW zdecydowało się na wyprodukowanie prototypu. W 1991 roku 
jako odosobniony model, miał być samochodem stricte elektrycznym. Był budowany 
od podstaw jako samochód elektryczny, gdzie inżynierowie zdecydowali się na szereg 
rozwiązań stosując w pierwszej edycji między innymi akumulatory sodowo-siarkowe 
umieszczone pod tylnymi siedzeniami.  

 
Rysunek 11. BMW E1[20] 
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Pierwsze auto koncepcyjne zostało wydane bagatela 10 miesięcy od rozpoczęcia prac. 
Docelowo miało za zadnie przejechać do 265 km na jednym ładowaniu w zależności 
od stylu jazdy. Silnik generował 45 koni mechanicznych przy momencie obrotowym 
rzędu 150 Nm umieszczonego nad tylną osią. Samochód był w stanie rozwinąć 
prędkość maksymalną 125 km/h. Lecz mimo to BMW E1 zostało tylko autem 
koncepcyjnym [19]. 
Sytuacja w dzisiejszych czasach diametralnie się zmieniła. W 2003 roku powstało 
przedsiębiorstwo, które zmieniło bardzo dużo w branży samochodów elektrycznych 
– Tesla Motors obecnie figurujące jako Tesla Inc. Rewolucja polegała na 
zaimplementowaniu produkcji tylko samochodów elektrycznych, skierowanych 
głównie do zamożnej grupy odbiorców. Debiutancki 2008 rok zaowocował 
wypuszczeniem na rynek samochodu o nazwie Tesla Roadster powstałego przy 
współpracy z koncernem Lotus. Stylizowany był na modele Europa oraz Elise.  

 
Rysunek 12. Tesla Roadster[21] 

Całe przedsięwzięcie wywołało mieszane odczucia nie tylko wewnątrz firmy Elona 
Muska, ale zarówno w kręgu recenzentów. Niektórzy z nich klasyfikowali go jako 
nieudany eksperyment naukowy, inni z kolei byli zachwyceni konstrukcja oraz 
oferowanymi osiągami przez innowacyjne zespoły napędowe. Pełne naładowanie 
akumulatorów uzyskiwane jest po 3,5 godzinach co pozwala na przebycie drogi  
o dystansie ponad 300 km. W kwestii osiągów prezentuje się bardzo dobrze, oferując 
moc 250 koni mechanicznych i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 3,9 sekundy co 
bez wątpienia można sklasyfikować jako osiągi auta sportowego [22]. 
Wraz z postępem czasu Tesla Inc. wyprodukowała ponadto 3 inne modele – Tesla 
Model X (crossover), Tesla Model S (samochód osobowy klasy średniej-wyższej) 
oraz ostatni z zaprezentowanych modelów Tesla Model 3 produkowany od 29 lipca 
2017 roku. Całkowita ilość zamówionych modeli wyniosła 373000. Oferuje zasięg 
wynoszący ponad 350 kilometrów lub w przypadku wersji Long Range aż  
500 kilometrów. 
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Rysunek 13. Tesla Model 3 [23] 

8. Zalety i wady samochodów z napędem hybrydowym i elektrycznym 

 Niewątpliwą zaletą inwestycji w samochód z alternatywnym napędem 
zasilania są niższe koszty utrzymania, zwracając uwagę na koszty powiązane z jazdą. 
Szacowany koszt przejechania 100 km to około 5 zł, jest to natomiast wartość średnia 
z uwagi na drastyczny postęp technologiczny i rozbieżność w technologii wykonania.. 
W przypadku samochodów z silnikiem elektrycznym mamy do czynienia z prostszą 
konstrukcją, gdzie każde koło może być napędzane przez osobny silnik elektryczny. 
Mówiąc o jednostkach elektrycznych warto zwrócić uwagę na brak substancji 
palnych, takich jak choćby benzyna. W momencie wypadku drogowego jednocześnie 
obniżane jest ryzyko zapłonu i poprawiany jest poziom bezpieczeństwa pod tym 
względem.  
Do gamy wad można zaliczyć to, że są ciche, ma to jednak dwojaką naturę ze względu 
na to, iż obniża to poziom hałasu w miastach, lecz zwiększa ryzyko potrącenia, z racji 
tego, że pieszy który będzie chciał przejść przez jezdnię w miejscu o ograniczonej 
widoczności nie będzie słyszał nadjeżdżającego samochodu. Z uwagi na to, że 
elektryczność jest głównym źródłem zasilania, korzystanie z klimatyzacji, 
ogrzewania będzie drastycznie zmniejszać zasięg samochodu z napędem 
elektrycznym. Wcześniej wspomniana inwestycja jest długoterminową, początkowe 
koszty zakupu, są znacznie większe niż w przypadku kupna samochodu z silnikiem 
spalinowym, dodatkowo części do danego modelu mogą okazać się bardzo 
kosztowne. Oznacza to, że zakup zacznie się zwracać dopiero po kliku, a czasem 
nawet kilkunastu latach. Ostatnią z wad jest rzecz nieunikniona – obniżająca się 
sprawność akumulatorów wpływająca na obniżenie zasięgu po dłuższym okresie 
eksploatacji auta [24] 

9.  Ekologia a zanieczyszczenie spalinami – czyli jakie działania są 
podejmowane aby ograniczyć emisję spalin ? 

Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok powstaje co raz więcej przepisów unijnych 
mających na celu wyznaczenie średniego poziomu emisji CO2 z nowych samochodów 
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osobowych. Ujednolicają także wymogi techniczne w zakresie homologacji pojazdów 
silnikowych w sferze zanieczyszczeń. Wszystko to ma przyczynić się do obniżenia 
emisji spalin [25] 
Powstało wiele projektów, które następnie zostały wdrożone. Jednym z nich jest na 
przykład wprowadzenie stref niskiej emisji a także płatnych wjazdów do centrum 
miast. Ma to dwojaki efekt, mianowicie nałożone opłaty zmuszają przyszłych 
potencjalnych klientów do zapoznania się z panującym problemem oraz ma  
w zamyśle wymusić na konsumentach zakup samochodów spełniających standardy 
nałożone przez Unię Europejską. Chodzi o ekologię która ma zapobiec powstawaniu 
negatywnych skutków w postaci smogu, a także patrząc z globalnego punktu widzenia 
zmniejszyć zanieczyszczenia oraz przygotować mentalność ludzi na nowe wymogi. 
Innym zabiegiem jest opodatkowanie właścicieli samochodów starszych, z silnikiem 
wysokoprężnym, nie spełniających obecnych norm do płacenia podatku od emisji 
spalin. Niektóre z państw w postaci zachęty, stosują dofinansowania do zakupu 
samochodów wspomaganych lub napędzanych energią elektryczną. 
Kolejnym zamierzeniem jest wprowadzenie specjalnych nalepek ekologicznych, 
szczególnie dla samochodów ciężarowych, które maja za zadanie identyfikację 
czystości spalin w danym pojeździe i jednocześnie przydzielenie do odpowiedniej 
grupy typu EURO [26].  
Wyróżnia się [27]: 

• czerwoną – EURO 2 (obowiązuje od 1996 roku); 
• żółtą – EURO 3 (obowiązuje od 2000 roku); 
• zieloną – EURO 4 (obowiązuje od 2006 roku); 
• jasnoniebieską – EURO 5 (obowiązuje od 2009 roku); 
• fioletową – EURO 6 (obowiązuje od 2014 roku). 

 
Rysunek 14. Przykładowe naklejki wymagane na terenie Austrii.[27] 

W zależności od posiadanej naklejki umożliwia się wjazd do danego miasta lub jest 
on zakazany. 
Podczas analizy wpływu emisji spalin na środowisko warto zwrócić uwagę na to kto 
jest odbiorcą samochodów, zwłaszcza tych nowych. W dobie rozwoju gospodarki 
powstaje coraz więcej firm, gdzie przedsiębiorcy muszą zdecydować się na zakup 
floty pojazdów. W ofertach czołowych marek powstaje co raz więcej pozycji  
w których występują warianty właśnie z silnikami hybrydowymi. Pozwala to na zakup 
na dogodnych dla właścicieli firm warunkach leasingowych, a tym samym na 
obniżenie zużycia paliwa i obniżenie kosztów związanych z transportem. Ponadto 
istnieje możliwość zwolnienia z podatku samochodowego, pojazdów, których emisja 
spalin nie przekracza 110 g/km CO2 przez rok od czasu pierwszej rejestracji[28]. 
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Rysunek 15. BMW 740Le xDrive – bogata limuzyna z napędem hybrydowym [29] 

Podsumowanie 

Napęd hybrydowy, silnik elektryczny – te terminy kojarzyły się tylko  
z futurystyczną wizją, która w dniach dzisiejszych powoli staje się normalnością, 
czymś co jest swego rodzaju wizytówką świadczącą o statusie materialnym, 
przynależnością do danej kasty społeczeństwa. Kilka lat temu koncepcja 
wykorzystania silnika hybrydowego kojarzyła się głównie z Toyotą Prius, autem 
rodzinnym, powolnym, topornym, raczej o kiepskich właściwościach jezdnych. 
Producenci zauważyli tą zależność i na dzień dzisiejszy w ofertach można znaleźć nie 
tylko samochody rodzinne, gama zwiększyła się o samochody klasy średniej- 
wyższej, wyższej, a nawet o samochody o charakterze sportowym. Połączenie to 
owocuje lepszymi osiągami, mniejszym zużyciem paliwa. Wszystko ma swoje wady 
i zalety i należy się z tym liczyć, lecz patrząc się na to zjawisko od strony globalnej 
jest to przyszłość, która pod wpływem wymagań co do minimalizacji Unii 
Europejskiej zachęca lub w zależności od przeznaczenia wymusza na właścicielach 
zakup samochodów o takiej charakterystyce. 
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OBRÓBKA CIEPLNA CYNKOWEJ POWŁOKI ZANURZENIOWEJ 

NANOSZONEJ NA CZĘŚCI MASZYN – ANALIZA WSTĘPNA 

Streszczenie: W artykule poruszono zagadnienie obróbki cieplnej powłoki cynkowej, 
nanoszonej na stalowe i żeliwne części maszyn. Przyczyną podjęcia badań w tym kierunku jest 
dążenie do poprawy właściwości mechanicznych i użytkowych powlekanych elementów, za 
pomocą kontrolowanej obróbki termicznej. W pracy przedstawiono analizę możliwości 
badawczych, opracowaną na podstawie uzyskanych wyników badań wstępnych oraz określono 
planowany - dalszy tok postępowania. Uzyskane wyniki – badania zmiany mikrotwardości oraz 
analiza mikroskopowa warstwy powierzchniowej badanych próbek poddanych obróbce 
cieplnej w pełni uzasadniają konieczność prowadzenia dalszych badań.  
 
Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, obróbka cieplna, powłoki cynkowe 

HEAT TREATMENT OF THE HOT-DIP ZINC COATING DEPOSITED 

ON PARTS OF MACHINES – THE PRELIMINARY ANALYSIS 

Summary: The paper deals with the problem of the heat treatment of hot-dip zinc coating 
deposited on steel and cast iron parts of machines. The reason for undertaking researches is 
tendency to improve the mechanical and functional properties of the coated components by 
controlled heat treatment. In the paper an analysis of the research possibilities elaborated on the 
basis of achieved results of preliminary investigations and the planned course of the 
proceedings were presented. The achieved results – measured microhardness changes and 
microscopic analysis of surface layer of investigated samples after the heat treatment fully 
justify the need for further research.  
 
Keywords: hot-dip zinc coating, heat treatment, zinc coatings 

1. Wprowadzenie 

Powlekanie stalowych i żeliwnych wyrobów powłokami ochronnymi ma za zadanie 
zwiększenie ich odporności na zużycie ścierne czy też odseparowanie powierzchni 
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stopów od czynników mogących powodować ich korozję. Na stopy Fe - C można 
m. in. nakładać powłoki metaliczne, z metali o niższym potencjale standardowym od 
żelaza. Przemysłowo, jako metaliczny składnik materiałów powłokowych, 
najczęściej stosuje się cynk [1, 2], co wynika z faktu bardzo wysokiej trwałości 
zabezpieczeń antykorozyjnych wykonanych z zastosowaniem tego metalu (ochrona 
protektorowa) oraz z kwestii ekonomicznych (pokrywanie metalem mniej 
szlachetnym niż materiał powlekany). Proces cynkowania prowadzi się różnymi 
metodami, jak np.: poprzez platerowanie, metodą elektrolityczną, zanurzeniową 
(powszechnie znaną jako ogniową). Chociaż cynkowanie zanurzeniowe jest 
najstarszą z przemysłowych metod powlekania cynkiem wyrobów ze stopów Fe - C 
to w dalszym ciągu prowadzone są badania mające na celu poprawę uzyskiwanych 
właściwości powłoki, z uwagi na rosnące wymagania, stawiane ocynkowanym 
elementom [3, 4]. Zaletami cynkowych powłok ogniowych są: ich wysoka odporność 
korozyjna czy bardzo dobra przyczepność do podłoża, słabymi stronami natomiast 
niewielka twardość [5] i związana z tym odporność na ścieranie. 
Elementy stalowe i żeliwne, poddawane procesowi kąpielowej obróbki 
powierzchniowej w postaci cynkowania ogniowego, charakteryzuje szerokie 
spektrum zastosowań. Przykłady można odnaleźć w wielu gałęziach przemysłu, jak 
np.: budownictwo (np. elementy konstrukcyjne budowli), energetyka (elementy 
instalacji energetycznych, uziemiających czy armatury [6]), motoryzacja 
(np. karoseria samochodowa), części konstrukcyjne maszyn, etc. Konkretnym 
przykładem antykorozyjnej ochrony za pomocą cynkowania zanurzeniowego mogą 
być elementy osprzętu konstrukcji nośnych mieszadeł zanurzalnych stosowanych 
m. in. w oczyszczalniach ścieków (rys. 1a), takie jak żuraw słupowy (ZS), 
przeznaczony do opuszczania i podnoszenia mieszadeł zanurzalnych po prowadnicy 
konstrukcji nośnej oraz transportu poziomego tych mieszadeł w obrębie pola działania 
żurawia [7]. Innym przykładem mogą być: stopa żurawia (rys. 1b), kieszeń żurawia 
(rys. 1c) oraz części złączne, stosowane w różnych gałęziach przemysłu (kontrukcje 
budowlane, przemysł kotoryzacyjny czy maszynowy).  

 

Rysunek 1. 1a Konstrukcja nośna dwusłupowa typu KN-34 z żurawiem ZS 25 lub 
ZS 40, 1b Stopa żurawia, 1c Kieszeń żurawia [7] 
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1.1. Proces cynkowania zanurzeniowego 

Głównym etapem przemysłowo prowadzonego procesu cynkowania ogniowego jest 
zanurzenie powlekanego detalu w kąpieli cynkowej (stop Zn - Al z dodatkami 
stopowymi) o roboczej temperaturze ok. 445 ÷ 455 ºC, w czasie 180 ÷ 360 sekund 
[8], po którym następuje chłodzenie wyrobu oraz ewentualnie obróbka wykańczająca. 
Cynkowanie właściwe poprzedzają etapy mechanicznego i chemicznego 
przygotowania powierzchni (obróbka wstępna). Należą do nich:  

• odtłuszczanie, mające na celu pozbycie się zanieczyszczeń, 
• trawienie, pozwalające na usunięcie zgorzeliny i produktów korozji, 
• płukanie, które ma za zadanie usunąć ślady kąpieli trawiących. 

Po obróbce wstępnej następuje topnikowanie, zwiększające przyczepność cynku do 
powlekanego detalu, oraz suszenie. Cynkowanie ogniowe, podobnie jak 
aluminiowanie zanurzeniowe, można także prowadzić beztopnikowo. Jest 
to technologia bardzo zróżnicowana, zależna od rodzajów pokrywanych wyrobów 
i stawianych im wymagań.  
Wynikiem procesu cynkowania zanurzeniowego jest powłoka naniesiona na wyrób 
metalowy o grubości z przedziału 45 ÷ 150 µm. W celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony przed korozją elementów stalowych i żeliwnych czy części gwintowanych, 
stosuje się powłoki o grubości zależnej od grubości części (PN - EN ISO 1461:2011). 

1.2. Struktura powłoki cynkowej 

Powłoka cynkowa, wytworzona metodą zanurzeniową, ma budowę warstwową 
(rys. 2). Warstwę zewnętrzną stanowi praktycznie czysty cynk - faza eta, η 
(0.03 %mas. Fe w Zn) [8]. Faza ta krystalizuje podczas wynurzania wyrobu z kąpieli 
[9]. Przestrzeń pomiędzy fazą η a stalą wypełnia warstwa dyfuzyjna, złożona z faz 
międzymetalicznych (zeta, ζ; delta, δ; gamma, Г). Wynika to bezpośrednio 
z diagramu fazowego Fe - Zn (rys. 3). 

 

Rysunek 2. Budowa ogniowej powłoki cynkowej na stali niskowęglowej [11] 
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Rysunek 3. Diagram fazowy Fe - Zn [12] 

Udział masowy żelaza w poszczególnych fazach kształtuje się następująco: w fazie 
gamma (Fe3Zn10) wynosi on 23,5 ÷ 28,0 %mas., w fazie delta (FeZn10) zawiera się 
w przedziale 7,0 ÷ 11,5 %mas., a w fazie zeta (FeZn13) między 5 ÷ 6 %mas. [11].  
Powstało wiele prac naukowych na temat modeli kinetycznych wzrostu powłok 
cynkowych, podczas procesu ich nakładania metodą zanurzeniową [8, 12, 13].  
Konsekwencją powyżej przedstawionej budowy fazowej jest relatywnie niska 
twardość warstwy zewnętrznej (ok. 50 HV). W związku z tym, w pracy analizowano 
wpływ obróbki cieplnej na zmianę właściwości cynkowej powłoki zanurzeniowej, 
nanoszonej na próbki wykonane z żeliwa i stali. Przyczyną podjęcia badań w tym 
kierunku jest dążenie do poprawy właściwości mechanicznych i użytkowych 
powlekanych elementów, za pomocą kontrolowanej obróbki termicznej. 

2. Badania własne  

2.1. Metody badań 

Materiałami bazowymi do wykonania próbek były stal gat. 23MnB4  
(PN - EN 10130:2009) i żeliwo szare z grafitem płatkowym EN – GJL - 250 
(PN - EN 1561:2012). Próbki poddano ocynkowaniu metodą ogniową (w warunkach 
przemysłowych, zgodnie z PN-EN ISO 10684:2006) oraz kontrolowanej obróbce 
termicznej w elektrycznym piecu komorowym (trzy różne temperatury).  
Ocenę wpływu obróbki cieplnej na właściwości elementów stalowych i żeliwnych, 
pokrytych ogniową powłoką cynkową, określono na podstawie analizy 
mikrostruktury próbek wykonanej przy zastosowaniu mikroskopu optycznego 
(Axiovert 100A) oraz pomiaru zmian mikrotwardości na przekroju powłoki (metoda 
Vickersa HV0.025, mikrotwardościomierz EMCOTEST – DuraScan – 50 firmy 
Struers).  
Parametry techniczne procesu cynkowania zanurzeniowego były następujące: 
-topnikowanie, 
-zanurzanie w kąpieli: Zn i dodatki (Al, Bi, Ni), temperatura: 460 ºC, czas: 90 sekund, 
-chłodzenie (woda).  
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Obróbkę termiczną prowadzono w trzech różnych temperaturach z zakresu 
430 ÷ 530 ºC (T1 - T3). W pracy, analogiczne do prac innych autorów [5], celowo nie 
podano wartości stosowanych temperatur obróbki cieplnej. Czas obróbki był stały dla 
próbek stalowych, jak i żeliwnych. Wynosił 420 sekund. 
Do badań zastosowano próbki stalowe i żeliwne (Ø 25mm), ocynkowane (2.1), 
a następnie poddane obróbce termicznej w trzech różnych temperaturach (T1, T2, T3), 
co przedstawia tab. 1. 

Tabela 1. Oznaczenia próbek użytych do badań 

MATERIAŁ NUMER PRÓBKI 
TEMPERATURA OBRÓBKI 

CIEPLNEJ 

stal 
1a T1 
1b T2 
1c T3 

żeliwo 
2a T1 
2b T2 
2c T3 

2.2. Wyniki badań, ich analiza 

Badania mikrotwardości miały na celu zweryfikowanie wpływu obróbki termicznej 
na właściwości powłoki cynkowej, naniesionej metodą ogniową. Z kolei zadaniem 
badań mikroskopowych było dostarczenie informacji na temat stanu powłoki po 
obróbce cieplnej, szczególnie w jej warstwach przypowierzchniowych. 

2.2.1. Wyniki badań twardości powłoki  

Pomiary prowadzono według metody Vickersa HV0.025, dedykowanej dla cienkich 
powłok. Wykonano po 5 pomiarów dla każdej z próbek. Uśrednione wyniki zebrano 
i przedstawiono na rys. 4. 
 

 

Rysunek 4. Uśrednione wyniki pomiarów twardości powłok - metoda Vickersa 
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Z uwagi na fakt, że w zewnętrznej części powłoki znajduje się praktycznie czysty 
cynk, a jest on metalem bardziej plastycznym w porównaniu do innych metali, 
wykorzystywanych jako powłoki metaliczne na stopach Fe - C, do kąpieli 
cynkowniczej wprowadza się zazwyczaj dodatki stopowe. Dodatki te mają na celu 
m. in. zwiększenie odporności na uszkodzenia wierzchniej warstwy powłoki, jednak 
ich udział masowy nie może przekroczyć 1,5 % [wg PN - EN ISO 1461:2011]. 
Twardość powłok cynkowych waha się między 50 a 57 HV [8, 14]. Uzyskane wyniki 
badań dla powłok cynkowych, których twardość zwiększano za pomocą 
kontrolowanej obróbki cieplnej, potwierdzają podwyższenie mierzonych wartości. 
W każdym przypadku mierzone wartości wynosiły powyżej 317,2 ± 8,9 HV, co 
wskazuje na istotne podwyższenie twardości w wyniku obróbki cieplnej. Największą 
twardość zmierzono po obróbce cieplnej w temperaturze T3, zarówno dla stali jak 
i żeliwa. Przy czym twardość zewnętrznej wartwy powłoki naniesionej na 
powierzchnię stali była większa niż w przypadku żeliwa i wynosiła 366,8 ± 11,5 HV. 

2.2.2. Wyniki badań mikroskopowych 

Obserwacje prowadzono przy powiększeniach: 100 ÷ 500x. Rys. 5 prezentuje 
przykładową mikrostrukturę obserwowaną na przekroju poprzecznym powłoki, przy 
powiększeniu 500x. 
 

a) d) 

  
b) e) 
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Rysunek 5. Mikrostruktura obserwowana na przekroju poprzecznym warstwy 
powierzchniowej badanych próbek:  

a) stal oraz d) żeliwo, poddanych obróbce cieplnej w temperaturze T1,  
b) stal oraz e) żeliwo, poddanych obróbce cieplnej w temperaturze T2,  

c) stal oraz f) żeliwo, poddanych obróbce cieplnej w temperaturze T3 
 
Zarówno w przypadku powłok cynkowych na stali, jak i na żeliwie zaobserwowano 
nieciągłości w warstwie zewnętrznej w postaci pęknięć. W miarę podwyższania 
temperatury obróbki cieplnej z T1 do T3 zwiększa się zarówno ilość jak i długość 
nieciągłości w powłoce cynkowej. Dla stali obserwowane nieciągłości – pęknięcia 
obejmują niekiedy całą grubość powłoki, a dla żeliwa, zdarza się, że łączą się one 
z wydzieleniami grafitowymi, pochodzącymi z osnowy metalowej.  
W przypadku próbek stalowych powierzchnia zewnętrzna jest bardziej równomierna, 
co widać zwłaszcza dla próbek obrabianych cieplnie w temperaturach T1 i T2. Dla 
temperatury T3 obserwuje się już znaczne zróżnicowanie struktury, stopnia 
rozwinięcia powierzchni oraz zwiększenie ilości nieciągłości. Grubość powłoki jest 
jednak stabilna – dla próbek 1a, 1b wartość ta oscyluje wokół 40 µm, a dla próbki  
1c - wokół 48 µm. 
W przypadku żeliwa naniesiona warstwa cynku jest nierównomierna (w całym 
zakresie temperatur obróbki cieplnej), co jest spowodowane z jednej strony penetracją 
grafitu w głąb powłoki, z drugiej natomiast wpływem przeprowadzonej obróbki 
cieplnej. Przekłada się to na pofałdowanie powierzchni - wraz ze wzrostem 
temperatury obróbki ciepnej zróżnicowanie grubości powłoki cynkowej na żeliwie 
szarym nasila się. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach pomiarów grubości 
powłoki. O ile w przypadku powłok na próbkach stalowych zaobserwowane różnice 
w grubości naniesionej warstwy cynku wynoszą 0,4 ÷ 3,2 µm, to dla powłok na 
żeliwie grubość warstwy zmienia się w zakresie od kilkunastu ÷ kilkudziesięciu µm. 

4. Wnioski 

Przedstawione wyniki badań pozwalają stwierdzić, że kontrolowana obróbka cieplna 
stopów Fe - C powlekanych cynkiem metodą zanurzeniową wpływa korzystnie na 
zmianę twardości naniesionej powłoki. Może to przekładać się m. in. na usprawnienie 
montażu elementów cynkowanych ogniowo (brak uszkodzeń). Ponadto przewiduje 
się, że obróbka termiczna może zwiększać odporność na ścieranie cynkowej warstwy 
powierzchniowej. Z drugiej jednak strony w mikrostrukturze analizowanych powłok 

c) f) 
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zaobserwowano liczne pęknięcia i rozwarstwienia. Kluczowym wydaje się 
określenie, czy mikropęknięcia te mogą mieć negatywny wpływ na odporność 
korozyjną powlekanych elementów. By to zweryfikować należy podjąć dalsze 
badania w tym kierunku, m. in. badania w komorze solnej, metodami 
potencjodynamicznymi czy tribologiczne (rys. 6, 7). W tym zakresie, na szczególną 
uwagę zasługują testy na obiekcie badań, tj. częściach złącznych, w warunkach 
symulujących rzeczywiste warunki ich pracy za pomocą urządzenia 
SCHATZ® - ANALYSE. Urządzenie to pozwala m. in. na wyznaczenie 
współczynnika tarcia na gwincie śruby oraz pod łbem. System umożliwia badanie 
elementów złącznych zgodnie z międzynarodowymi normami (m. in.: ISO 16047, 
ISO 2320). Testy prowadzone są w realistycznych warunkach, odpowiadających 
rzeczywistym procesom montażu, w szerokim zakresie jeśli chodzi o rodzaj śrub [15]. 

 

Rysunek 6. Plan badań dla próbek cynkowanych zanurzeniowo i poddanych obróbce 
termicznej [opracowanie własne] 
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Rysunek 7. Plan badań dla obiektu badań cynkowanego zanurzeniowo i poddanego 
obróbce termicznej [opracowanie własne] 

 
Wyznaczenie optymalnych warunków obróbki cieplnej powłoki cynkowej (czas, 
temperatura) z punktu widzenia jej twardości, odporności na ścieranie, odporności na 
korozję, itp. może przyczynić się do zwiększenia trwałości i rozszerzenia 
zastosowania części cynkowanych ogniowo.  
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Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI3 

PROJEKT ROBOTA SFERYCZNEGO 

Streszczenie: W ramach niniejszej pracy opisano projekt i wykonanie robota sferycznego. 
Wykonano zarówno model bryłowy jak i dokumentację wykonawczą robota. Projekt powstał 
na potrzebę wyposażenia laboratoriów, w których przeprowadzane są zajęcia dydaktyczne. 
W ramach pracy przedstawiono wybrane obliczenia projektowe. Jeden z elementów 
składowych manipulatora poddany został analizie statycznej oraz wyboczeniowej. Obliczenia 
numeryczne zostały poddane weryfikacji za pomocą obliczeń analitycznych.  
 
Słowa kluczowe: robot sferyczny, MES, wyboczenie  

PROJECT OF THE SPHERICAL ROBOT 

Summary: In the paper the design and implementation of the spherical robot is described. Both 
the solid model and the robot's drawings were prepared. The project was built on the need of 
equipping laboratories in which teaching classes are conducted. The work included selected 
design calculations. One of the components of the manipulator was subjected to static and 
buckling analysis. Numerical results were verified by analytical calculations. 
 
Keywords: spherical robot, FEM, buckling  

1. Wprowadzenie  

Obecny rozwój technologii doprowadził do daleko idących zmian w przemyśle. 
Zmiany te wymuszone są wzrostem konkurencyjności, jakości, skróceniem czasu 
„życia” produktu oraz możliwie szybkim wprowadzeniem go do produkcji. Czynniki 
te da się ulepszyć w wyniku automatyzacji i robotyzacji procesu wytwórczego. 
Obejmuje ona zarówno CIM (Computered Intrgrated Manufacturing) czyli tzw. 
wytwarzanie zintegrowane komputerowo jaki i wprowadzanie robotów na kolejnych 
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etapach procesu wytwórczego[3]. Jednak nie tylko względy ekonomiczne, jakościowe 
i wydajnościowe decydują o wykorzystaniu robotów w przemyśle. Obecnie 
znaczącym powodem ich stosowania jest ochrona człowieka przed szkodliwymi 
warunkami pracy[14]. 
Obszar zastosowania robotów obejmuje: 
- montaż, 
- malowanie, 
- paletyzacja, 
- pakowanie, 
- szlifowanie, 
- kontrola jakości. 

Poszczególne obszary zastosowania robotów wymogły różnice w ich budowie,  
a co za tym idzie w ich kinematyce, tak aby mogły spełnić powierzone im zadania. 

2. Kinematyka robota 

Manipulator (robot) składa się z układu n członów (ramion połączonych przegubami), 
a zakończony jest chwytakiem (efektorem)[4,10]. Człony umożliwiają wykonanie 
złożonych ruchów w przestrzeni, niezbędnych do realizacji zadanych celów, tak aby 
efektor znalazł się w żądanych położeniach i wykonał określone prace. W kinematyce 
robotów i manipulatorów wyróżniamy dwie operacje umożliwiające realizację 
zadanej trajektorii[6]: 
- rotację (obrót), 
- translację (przesunięcie). 

Teoretycznie roboty są uniwersalnymi urządzeniami o bardzo szerokim zastosowaniu 
to jednak konstrukcję konfiguruję się pod określone zastosowanie[4] Wiedząc  
z jakich członów (obrotowych bądź liniowych) składa się robot wnioskować można 
o jego kinematyce. Określona kinematyka przekłada się na przestrzeń roboczą robota 
(czyli przestrzeni w której jest on zdolny do wykonania powierzonych mu funkcji)  
i stała się ona jednym z kryteriów podziału robotów. 
Budowy robotów[16]: 
- kartezjański (rys. 1a - układ kinematyczny TTT). Roboty o tych układach 

kinematycznych wyróżniają się dużą przestrzenią roboczą (zwykle posiadają 
budowę portalową) i znalazły zastosowanie w procesach paletyzacji, obróbce 
blach przez cięcie, dostarczanie przedmiotów i narzędzi w gniazdach 
wytwórczych, 

- cylindryczne (rys. 1b - układ kin. RTT) charakteryzuje się jeśli chodzi o osie 
główne jedną osią rotacyjną i dwiema osiami translacyjnymi. Obszar zastosowań 
ze względu na możliwość udźwigu dużych mas to przenoszenie półfabrykatów 
kutych i odlewanych, transport palet, załadowanie i rozładunek, 

- robot portalowy 1 - sferyczny (rys. 1c - układ kin. RRT) ze względu na to, że 
ostatni człon umożliwia ruch prostoliniowy (co przekłada się głęboką przestrzeń 
roboczą) znalazł zastosowanie w procesach zgrzewania, pracach załadowczych 
i rozładowczych, 
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- robot portalowy 2 (rys. 1d - typ SCARA) posiada dwie osie rotacyjne (poziome 
ramiona z przegubami) i jedną oś translacyjną. Obszar zastosowania podobnym 
jak dla robota portalowego 1 oraz w procesach montażu, 

- robot przegubowy (rys. 1e - układ kin. RRR) osiami głównymi są osie rotacyjne. 
Wykorzystywany przy procesach manipulacyjnych i montażowych, złożone 
zgrzewanie, lakierowanie, klejenie, zajmuje niewiele miejsca przy zachowaniu 
dużej przestrzeni roboczej. 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Rysunek 1. Modele 3D oraz układy kinematyczne robotów:  
a) kartezjański b) cylindryczny, c) sferyczny, d)SCARA e)przegubowy  

3. Projekt robota 

Projekt robota sferycznego w układzie RRT przedstawiony został na rys. 2. Układ ten 
zwany jest również portalowym pierwszego typu. Sferyczna konfiguracja jest często 
wykorzystywana w budowie małych robotów. Układ, w którym trzecia oś jest 
teleskopowa zapewnia głęboką przestrzeń roboczą. Roboty o takim układzie 
kinematycznym znalazły m. in. zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym  
w procesach zgrzewania, a także w pracach załadowczych i rozładowczych [16]. 
Model przestrzenny wykonano w środowisku Solid Edge ST8[13]. Manipulator 
składa się z dwóch osi obrotowych (RR) oraz jednej przesuwnej (T). Obroty 
realizowane są za pomocą silników krokowych. Zespół napędowy pierwszego członu 
zamocowany jest pod pokrywą, na której spoczywa robot. Obrót wału zarówno na 
pierwszym jak i na drugim członie możliwy jest za pomocą łożysk ślizgowych firmy 
IGUS. Ruch posuwisty realizowany w trzecim członie odbywa się dzięki układowi 
napędzanej przez silnik śruby pociągowej M8 osadzonej w łożyskach ślizgowych oraz 
nakrętki przymocowanej do wózka sań[12]. Czwartym członem jest efektor, który 
umożliwia równoległe ustawienie magnesu względem podłoża. Robot w całości 
został zamocowany na wózku wykonanym z profili ITEM 40x40mm. Stanowisko 
można w prosty sposób przemieszczać, gdyż posadowiono je na rolkach 
transportowych. Manipulator składa się z kilku elementów handlowych dostępnych 
na rynku oraz elementów, które zależy wytworzyć głównie metodami 

d) 

e) 



 Project of the spherical robot 311 

konwencjonalnymi (toczenie, frezowanie), dla których wykonano rysunki techniczne 
[5]. 

 
Rysunek 2. Model robota sferycznego 

4. Obliczenia 

Każdy układ konstrukcyjny winien być właściwe zaprojektowany, co jest zadaniem 
niełatwym. Nieodzownym zadaniem konstruktora podczas projektowania jest 
wykonanie obliczeń wytrzymałościowych elementów składowych urządzenia.  
W niniejszej pracy przedstawiono część obliczeń, których przedmiotem jest wał 
łączący napęd pierwszego członu z układem napędowym członu drugiego.  
Redukcja układu sił [9] czyli określenie obciążeń działających na wał wymagało 
wyznaczenia środa ciężkości oraz masy wszystkich elementów składowych 
manipulatora znajdujących się nad wałem tj. silników, przekładni, prowadnic, łożysk 
oraz od obciążenia, które ten robot będzie przenosił.  
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W ten sposób wyznaczono momenty gnące oraz siłę skupioną, które działają 
bezpośrednio na wał. Podpory zostały wprowadzone w miejscach, w których znajdują 
się łożyska ślizgowe. Na rys. 3 przedstawiony został model dyskretny, który posłużył 
do przeprowadzenia obliczeń numerycznych. 
 

 

Rysunek 3. Model dyskretny obliczanego wału 

Model dyskretny stworzony został w programie FEMAP [15]. Wał dyskretyzowano 
elementami jednowymiarowymi typu beam z odpowiednimi warunkami podparcia  
i obciążenia. Przyjęto przekrój wału o średnicy odpowiednio ∅20 i ∅25mm – rys. 3a). 
Widok modelu dyskretnego z aktywnym widokiem siatki elementów skończonych 
przedstawiony został na rys. 3b).  

4.1. Analiza strukturalna 

Wał obciążony został dwoma momentami My oraz Mz oraz siła ściskającą F. Moment 
wypadkowy oznaczony Mg działa w płaszczyźnie XY’, a jego wartość wynosi  
13,15 Nm, siła ściskającą F wynosi 100 N. Poniżej przedstawiono obliczenia 
analityczne oraz numeryczne naprężeń i ugięć obciążonej belki.  

Dane: 

l1= 72 mm 
l2= 312 mm 
My= 11,8 Nm 
Mz= 5,8 Nm 
Fx=100 N 

NmMMM zyg 15,138,58,11 2222 =+=+=  (1) 

Na rys. 4 przedstawiony został wał w postaci podpartej belki, który został obciążony 
momentem gnącym Mg. 
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Rysunek 4. Schemat belki z wykresem momentu gnącego  

Największe naprężenia gnące równe 16,74 MPa powstają w płaszczyźnie XY’  
w miejscu łożyskowania (średnica ∅20 mm). 
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Naprężenia normalne od siły ściskającej powstają wyłącznie w przedziale o średnicy 
∅25mm tj. pomiędzy obciążeniem, a podporą B, którego wartość wynosi 0,2MPa.  
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Rysunek 5. Kontur naprężeń normalnych wału  
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Wyniki obliczeń numerycznych naprężeń normalnych przeprowadzone 
z wykorzystaniem MES (rys.5) pokrywają się z wynikami obliczeń analitycznych  
i wynoszą 16,74 MPa.  
W urządzeniach, w których wymagana jest dokładność i powtarzalność istotna jest 
sztywność układu. W wyznaczeniu największych ugięć (punkt C) pominięto 
przemieszczenia od siły ściskającej, uwzględniając tylko obciążenie od momentu 
gnącego. Do obliczeń ugięć wykorzystano metodę Maxwella-Mohra [8,11]. Na rys. 6 
przedstawiony został schemat wału obciążonego momentem gnącym Mg oraz siłą 
jednostkową pod wpływem, której powstaje moment gnący mg. 

 

Rysunek 6. Schemat belki z wykresem momentów gnących 

Wymiary geometryczne wału: 4
1 98,7853 mmI = , 4
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Wartość ugięcia wału wyznaczona metodą M-M wynosi 0,219 mm. Na rys. 7 
przedstawiony został kontur przemieszczeń, wyznaczony za pomocą obliczeń 
numerycznych. 
 

 

Rysunek 7. Kontur przemieszczeń wału  

Wartość ugięcia wyznaczona w obliczeniach numerycznych wynosi  
0,222 mm. Zatem błąd względny obliczeń numerycznych wynosi 1,37%.  
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W pierwszym podejściu analizie poddany został element o pełnym przekroju. 
Zważywszy na niskie wartości naprężeń gnących oraz ugięć dokonano zmiany 
półfabrykatu. Poniżej przedstawione zostały wyniki drugiego podejścia,  
w którym element w przekroju jest wałem drążonym. Jako półfabrykat do obróbki 
takiego elementu wykorzystać należy rurę grubościenną o średnicy ∅25 mm  
i grubości ścianki 4,5 mm. 
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Rysunek 8. Kontur naprężeń normalnych wału drążonego  

W wale o zmienionym przekroju obciążonym w taki sam sposób jak wcześniej 
powstają naprężenia na poziomie 28,36MPa, co przedstawione zostało na rys.8.  
 

 

Rysunek 9. Kontur przemieszczeń wału drążonego  

Na rys. 9 przedstawiony został kontur przemieszczeń rury grubościennej, której 
wartość wynosi 0,305 mm.  

4.2. Wyboczenie 

Wyboczenie jest przykładem utraty stateczności układu sprężystego[1]. Dla prętów 
krótkich wymiary przekroju poprzecznego dobiera się tylko z warunku 
wytrzymałościowego na ściskanie. W przypadku prętów dłuższych (o dużym 
stosunku długości do wymiarów przekroju poprzecznego) może nastąpić ich 
zniszczenie nie wskutek przekroczenia jego wytrzymałości na ściskanie, ale wskutek 
utraty stateczności[2, 7]. Jeżeli obciążenie konstrukcji jest mniejsze od obciążenia 
krytycznego to znajduje się ona w stanie równowagi statecznej. Wzrost obciążenia 
powyżej wartości krytycznej prowadzi do utraty stateczności (przyjęcia nowego 
położenia równowagi). Zatem konstrukcja zaprojektowana poprawnie musi spełniać 
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zarówno warunek wytrzymałości jak i stateczności. Na rys. 10 przedstawione zostały 
wyniki analizy wyboczeniowej przeprowadzonej w programie FEMAP.  
 

 

Rysunek 10. Postać wyboczenia 

Wynik analizy wyboczeniowej podawany jest jako wartość współczynnika, który 
należy rozumieć jako współczynnik bezpieczeństwa (krotność o jaką można 
zwiększyć obciążenia zachowując stateczność obciążanego elementu). Istotne jest, 
aby wartość ta była większa od 1. W rozpatrywanym przypadku wartość 
współczynnika bezpieczeństwa wynosi 481,8. Świadczy to o tym, że rozpatrywanemu 
elementowi konstrukcyjnemu podczas eksploatacji nie grozi wyboczenie. 

5. Podsumowanie i wnioski 

W niniejszym artykule przedstawiony został projekt robota sferycznego oraz 
obliczenia wału łączącego poszczególne człony łańcucha kinematycznego. 
Przeprowadzona została redukcja układu sił zewnętrznych, za pomocą której 
wyznaczono obciążenia działające na wał oraz przygotowano odpowiedni model 
dyskretny. Wyniki obliczeń numerycznych zweryfikowano za pomocą obliczeń 
analitycznych, których zbieżność wynosi ok. 1,5%. W pierwszym podejściu przyjęto 
wał wykonany o litym przekroju, jednakże wyniki naprężeń nie przekraczały 17 MPa, 
a maksymalne przemieszczenia wynosiły 0,222 mm. Takie wyniki pozwoliły na 
podjęcie próby zastosowania rury grubościennej o średnicy wewnętrznej 16 mm. 
Przyjęcie takiego przekroju zmniejsza koszty produkcji i redukuje masę gotowego 
wyrobu, a w efekcie masę całego manipulatora. Po modyfikacji przekroju 
przeprowadzono powtórną analizę strukturalną wału. Wyniki naprężeń po zmianie 
przekroju nie przekraczają 40 MPa, a największe przemieszczenia wyniosły ok.  
0,3 mm. Wały o dużym stosunku długości do średnicy narażone są na zniszczenie  
w skutek utraty stateczności, dlatego przeprowadzona została analiza wyboczeniowa. 
Wyniki tych obliczeń wykazują, że wartość współczynnika bezpieczeństwa jest 
większa od 1, czyli badanemu elementowi konstrukcyjnemu nie grozi utrata 
stateczności.  
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INDUSTRIAL ROBOT TESTING WITH THE RENISHAW 

BALLBAR QC20-W: VERIFYING THE EFFECT OF 

PROGRAM’S PARAMETER ON THE MEASUREMENT DURATION 

Abstract: The paper presents the method of measurement by the Renishaw Ballbar applied on 
the industrial robot Fanuc LR Mate 200iC. This method can be used to diagnose a change in 
selected performance criteria of the industrial robot. Regular performance of such measurement 
is important in applications requiring high repeatability and accuracy. The conducted 
experiments focus on assessing the influence of the control program‘s motion command 
parameter value on the measurement time. The reason for this is the fact that the measurement 
time is essential requirement for periodic inspection of the industrial robot’s technical 
condition, performed in real conditions of the production process. 
 
Keywords: Renishaw Ballbar, Industrial robot, CNT parameter, Measurement duration 

TESTOWANIE ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO ZA POMOCĄ SYSTEMU 

BALLBAR QC20-W: WERYFIKACJA WPŁYWU PARAMETRÓW 

PROGRAMU NA CZAS POMIARÓW 

Streszczenie: W artykule opisano metodę przeprowadzania pomiarów za pomocą 
komercyjnego systemu Renishaw Ballbar. Pomiary przeprowadzono dla robota 
przemysłowego typu: Fanuc LR Mate 200iC. Omawiana metoda może być stosowana do 
diagnozowania robota przemysłowego w wybranych trybach pracy (dla zmiennych kryteriów). 
Regularne przeprowadzanie takich pomiarów jest ważna dla zapewnienia wysokiej 
powtarzalności oraz precyzji/dokładności pracy robota. Przeprowadzone eksperymenty 
dotyczyły oceny wpływu wartości parametrów sterowania ruchem na czas pomiarów. 
Powodem tychże analiz jest to, iż czas pomiarów jest istotny dla przeprowadzania okresowych 
inspekcji stanu technicznego robotów przemysłowych – przeprowadzanych w warunkach 
trwającego procesu produkcyjnego (a zatem w warunkach przemysłowych). 
 
Słowa kluczowe: system Renishaw Ballbar, robot przemysłowy, parametry eksploatacyjne, 
czas pomiarów 
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1. Introduction 

At present, industrial robots are increasingly used in applications requiring high 
repeatability. These are precise assembly tasks or pre-machining application. At the 
same time, there is an increasing pressure on the reduction of cycle times in CNC 
machine tools. In addition to optimizing the machining process itself, it is possible to 
reduce this time by moving the final measurement operations outside the machine. 
The role of measurement can then be taken over by an industrial robot. [1] In such 
applications, it is very important to carry out periodic measurements of the industrial 
robot to check its technical condition. The long-term monitoring of the industrial 
robot’s condition may facilitate planning of its maintenance or maintenance 
shutdown. This can easily prevents occurrence of collisions, malfunction of the robot, 
or production of defective products resulting from the deterioration  
of the performance criteria. [2] 
The performance criteria of an industrial robot are defined by the ISO 9283 standard. 
However, this standard has several shortcomings, including the missing specification 
of the measuring device for testing the individual performance criteria. Measurement 
of performance criteria is a complex task with a number of methods and different 
approaches to measurement requirements [3, 4]. Several measurement methods and 
devices have been presented in the field-specific papers, such as digital indicator  
[5,6], laser interferometer [7,8], laser tracker [9,10], and camera systems [11,12]. 
Another method is based on measuring the change in the radius of a circular path, 
using a ballbar device [13,14]. This device is used as the standard tool for measuring 
the performance criteria of CNC machine tools. Its main advantage is that it can 
perform fast and simple measurements. The obtained data are processed in the Ballbar 
20 software and used to calculate the total machine accuracy value in accordance with 
effective international standards. [2, 15] However, its use on an industrial robot 
requires special approach to measurement and data analysis. This stems from the fact 
that the circular motion of the machine tool is generated by simultaneous movement 
of two perpendicular linear axes, which is not possible for industrial robots with serial 
or parallel kinematics. Because a modification of the measurement methodology for 
use on an industrial robot is necessary, the amount of information thus obtained is not 
the same as with the CNC machine tools. Nevertheless, we can easily and quickly 
monitor the technical condition of industrial robots with such measurements. 
This article presents a measurement application using Renishaw Ballbar on an 
industrial robot Fanuc LR Mate 200iC. This is an industrial robot of standard design 
with six controlled axes, located in the laboratory at the Department of Automation 
and Production Systems, University of Žilina. The conducted experiments focus on 
assessing the effect of the change in the motion command parameter (in the Fanuc 
robot control program) on the measurement time. The result is determination  
of a suitable value of the above-mentioned parameter, at which the performance  
of measurement is recommended and the conclusions derived therefrom are the basis 
for carrying out further tests. 

2. Method of measurement 

The measuring assembly was made up of the aforementioned industrial robot Fanuc 
LR Mate 200iC and the Renishaw Ballbar QC20W diagnostic system, the base  
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of which is a precise linear sensor with precise steel ball on the ends. They fit into 
magnetic mounts, one located on a magnetic center pivot clamped onto the table. The 
second magnetic mounts (magnetic tool cup) was clamped at the end of robot's arm 
by means of an extension attachment. Unlocked magnetic center pivot have three 
degrees of freedom what allows simple aligning of mounts with setting ball in order 
to precisely set center of measuring circle. [4] The magnetic center pivot represents a 
fixed point of rotation when circular paths are completed. Using various extension 
attachments, measurements can be performed on radii from 50 to 600 mm. [2] In our 
case, a single radius of 100mm was used and the measurement was performed in the 
XY plane with respect to the World Coordinate System (WCS) of the robot. The end 
of robot's arm was loaded with 360g (7.2% of the robot's total load capacity) during 
the measurement. 
 

 

Figure 1. Measuring assembly 

The Ballbar measurement is based on the measurement of the radius deviations 
between the programmed and the actual radius of the circular path of the robot‘s end 
segment. In the Fanuc's programming environment, the circular path can only be 
created using two semicircles. During the execution of the path thus created, the TCP 
point of the robot stops at its end point after describing the first semicircle. It then re-
starts to describe the second semicircle. A smooth path can be achieved by using the 
endpoint circumvention function, but in this case, the circular path is deformed to an 
elliptical one. The circular path made up of two semicircles is therefore inappropriate 
for Ballbar measurement. 
In previous experiments performed on a CNC machine tool, two circular paths were 
compared, generated by two methods. The first circle was created using standard 
circular interpolation commands. 

Y X 

Z 

WCS 

magnetic center pivot magnetic tool cup 

precise linear sensor 
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Figure 2. The circular path created in Fanuc programing environment 

The second circular path was formed by 512 points joined by lines. By comparing the 
measurement results of both these path, showed negligible difference similar to the 
deviation between two consecutive identical measurements. Measurement with the 
circular path created in the same manner was also performed on the Fanuc LR Mate 
200iC robot and the results are published in paper [2]. The same paper also describes 
polygonal pseudo circular path experiments, with the polygon representing the most 
accurate approximation of the circle required for Ballbar measurement. The polygon 
used consists of 512 points, the maximum length of the line between two adjacent 
points being 1.2281 mm. 
Measurements were performed to verify the effect of the CNT parameter change on 
the measurement results. The CNT (Continuous Termination Type) is part of the 
motion command in the robot control program, which defines the circumvention size 
of the programmed point (Figure ). This parameter can assume values from 0 to 100. 
The CNT100 stands for the largest circumvention and vice versa when defining  
a motion command with CNT0, the TCP point of the robot will stop at individual 
points [2]. 

 

Figure 3. Method of circumvention a programmed point using CNT function 

Conducted laboratory tests consisted of five series of measurements, each series 
performed at a different CNT parameter (CNT100; CNT75; CNT50; CNT25 and 
CNT5 respectively). At the same time, five reps were performed in each series. In all 
measurements in each series, the maximum linear velocity, which is 4000 mm / s for 
this robot model, was defined. The measurements were made on a radius of 100 mm 
and the center of the circle was at the coordinates {X = 200; Y = 500; Z = -179}. 

3. Measurement results 

The main parameter in the tests performed was time. The time was measured using 
the function entered directly in the Fanuc robot control program, which eliminated the 

ve
lo

ci
ty

time
P1 P2 P3 P4 P1



 Industrial robot testing with the Renishaw Ballbar QC20-W … 323 

operator's influence on the values obtained and also minimized further delays.  
The measured time represents the time required to complete two circular paths in one 
direction. In Table , two effects of CNT reduction can be observed. 

Table 1. The time required to complete two circular paths in one direction 

Measurement 
number 

Time [s] 

CNT100 CNT75 CNT50 CNT25 CNT5 

1 16.77 49.54 95.84 167.77 249.86 

2 16.77 49.54 95.87 167.66 249.81 

3 16.77 49.54 95.92 167.70 249.70 

4 16.77 49.55 95.87 167.61 249.85 

5 16.77 49.54 95.93 167.78 249.70 

 
The lower the CNT value, the more time was needed to complete two circular paths 
in one direction. At the same time, with the CNT100, the time for all five repeated 
measurements remained unchanged. With CNT75, there was only one change in the 
value, which could be attributed to the measurement error, but starting from CNT50, 
the measured time values became scattered. In our opinion, this phenomenon is due 
to the fact that the lower the point circumvention, the closer is the TCP point proximity 
to the programmed point, thus requiring the reduction of speed and repeated 
acceleration. With such a large number of points (512) used, the rate of velocity 
change is very high, resulting in not only an increase in time, but also oscillation of 
the end of robot's arm. The vibrations indeed constitute another observed 
manifestation of low CNT values. They can also be the cause of scattering of 
measured values at CNT50 to CNT5. In addition, the open kinematic chain of robot 
also contributes to generation of vibrations. 
Another finding is the significant difference between the actual velocity of the TCP 
point of the robot and the velocity specified in the control program. As already 
mentioned, the maximum linear velocity was defined for each series. Table  shows 
that the lower the CNT value, the lower the measured velocity values.  

Table 2. The effect of the CNT value change on the velocity of the robot's TCP 

Measurement 
number 

Velocity [mm/min] 

CNT100 CNT75 CNT50 CNT25 CNT5 

1 4659.4 1542.0 790.7 451.2 302.7 

2 4655.9 1541.0 791.7 451.7 302.6 

3 4657.7 1541.0 791.5 451.2 302.7 

4 4657.7 1540.5 791.2 451.5 302.7 

5 4655.9 1541.5 791.2 451.2 302.6 

 
The velocity values given were obtained from Renishaw's Ballbar 20 software for the 
analysis of measured data. The increasing time required to complete two circular paths 
directly affects the velocity at which the TCP point of the robot moves. This confirms 
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our hypothesis that the stated maximum velocity is only the theoretical velocity 
obtained from the robot’s mathematical model and from the maximum angular 
velocities of the individual robot joints. 
The Ballbar 20 software provides several diagnostic values based on the analysis of 
the obtained chart and measured data. For industrial robot tests, in order to monitor 
their status in the long term, the value of the circularity is of interest from the 
diagnosed values. This value represents the difference between the largest and 
smallest radius recorded by the ballbar when completing the circular path. This value 
is related to the accuracy of the machine in terms of the higher the circle value, the 
worse the machine accuracy. The circularity value obtained from regular 
measurements done on the same positions of industrial robots can tell whether the 
accuracy of the robot, as well as its repeatability, is deteriorating. The reason is that 
the repeatability is expressed as the ability of the robot to repeatedly acquire the same 
TCP point position. 
In Figure , it is possible to see the development of the circularity value in repeated 
measurements and change of the CNT parameter. Unlike the time value, which the 
shortening of the CNT impacted in a major way, it is not possible to see any certain 
trend in development of circularity resulting from the change in CNT. Based on this, 
it can be said that changing the CNT parameter does not have a significant effect on 
the circularity value. 

 

Figure 4. The effect of the CNT value change on the circularity value 

4. Conclusion 

This paper presents the method of measuring the performance criteria of the Fanuc 
LR Mate 200iC industrial robot using the diagnostic system Renishaw Ballbar QC20-
W. The said method is based on a polygonal pseudo circular path that represents the 
most accurate approximation of a circle required for a Ballbar measurement. This 
procedure allows not only making measurements on Fanuc robots, but can also be a 
universal method applicable to industrial robots of other manufacturers. At the same 
time, due to the Ballbar high accuracy and the limited measuring range (± 1 mm), it 
may not be possible for this device to perform measurements on less precise, larger 
types of robots. In such cases, the presented method offers the possibility to modify 
the control program so that measurements can be performed. This modification lies in 
decomposition of the measured profile by Fourier transformation and is further 
described in our paper [2]. 

680

690

700

710

720

730

740

1 2 3 4 5

C
ir

cu
la

ri
ty

[µ
m

]

CNT100 CNT75 CNT50 CNT25 CNT5



 Industrial robot testing with the Renishaw Ballbar QC20-W … 325 

The conducted experiments showed a significant influence of the change in the motion 
command parameter on the time of measurement and the velocity of the TCP point of 
the robot completing the circular path. Where time is concerned, at CNT100, it took 
16.77 seconds to complete two circular paths in one direction. Gradual reductions in 
the parameter value result in considerable increase in time to as many as  
249.78 seconds for CNT5. This considerable influence of the CNT parameter on the 
time of measurement can be seen in Figure . We also observed the same effect 
concerning the robot TCP point velocity. Conversely, in case of the circularity value, 
which is one of the diagnostic values analysed by the Ballbar 20 software, the change 
therein has no effect on the CNT parameter. 
Based on the presented results, it is possible to recommend further measurements to 
be done with the CNT100 parameter value, i.e. its maximum. Because lowering this 
value will not increase the accuracy of the measurement, on the contrary, the 
measurement time will be considerably longer and the results may be affected by any 
vibrations we observed at low CNT values. Moreover, in order to practically use the 
proposed methodology for the long-term monitoring of the condition of an industrial 
robot, it must meet two basic criteria, namely simplicity and speed. Subsequently, 
performance of regular tests and collection of sufficient amount of data will facilitate 
making predictions regarding change in the observed characteristics of the industrial 
robot and thereby bring financial savings in terms of its maintenance. 
 

 

Figure 5. The effect of the CNT value change on the measurement time 
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WPŁYW TEMPERATURY PANELA FOTOWOLTAICZNEGO NA ILOŚĆ 

WYTWARZANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Streszczenie: Obecnie możemy zauważyć rosnące zainteresowanie zasobami odnawialnymi na 
całym świecie. Jednym z najbardziej znaczących zasobów energii odnawialnej są panele 
fotowoltaiczne. Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez panel fotowoltaiczny zależy od 
napromieniowania słonecznego i temperatury ogniwa fotowoltaicznego. Dlatego też głównym 
celem tego artykułu jest zbadanie wpływu temperatury panelu fotowoltaicznego na ilość 
wytwarzanej energii elektrycznej. W celu przeprowadzenia potrzebnych symulacji, powstały 
matematyczne modele panelu fotowoltaicznego z zastosowaniem schematu substytucji 
jednopodstawowej i maksymalnego śledzenia punktów mocy. 
 
Słowa kluczowe: panel fotowoltaiczny, symulacja, wpływ temperatury, produkcja energii 
elektrycznej. 

THE INFLUENCE OF PHOTOVOLTAIC PANEL TEMPERATURE 

ON THE AMOUNT OF PRODUCED ELECTRICITY 

Summary: Nowadays we can notice the increasing interest in renewable resources around the 
world. One of the most significant renewable power resource are photovoltaic panels. The 
amount of electricity produced by photovoltaic panel depends on solar irradiance and 
temperature of the photovoltaic cell. Therefore, the main goal of this article is to investigate the 
influence of the temperature of the photovoltaic panel on the amount of produced electricity. In 
order to carry out needed simulations, the mathematical models of photovoltaic panel using 
one-diode substitution scheme and maximal power point tracker was created. 
 
Keywords: photovoltaic panel, simulation, temperature influence, electricity production. 

1. Introduction 

The share of electricity produced by renewable resources around the world 
increases every day. One of the most significant renewable power resources are 
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photovoltaic (PV) panels. There are also placed questions how to improve their 
efficiency. There are many ways how to improve their efficiency. For example we can 
improve their manufacturing processes, improve maximal power point (MPP) trackers 
or we can cool their temperature down during its operation. 
In this article we will take a closer look at their dependence on temperature. 

2. The aim of paper 

The main aim of this paper is to investigate the influence of the temperature of the 
photovoltaic panel on the amount of produced electricity. 

The next goal of this paper is to create the computer simulation model, which 
consists of models of PV panel and MPP tracker. This model can be also used in 
further research. 

3. Testing model 

Using the software Matlab Simulink, a computer simulation model (Fig. 1) was 
created. Function blocks from Simulink libraries Simscape/SimPowerSystems were 
used. 

The model consists of photovoltaic panel (1), maximum power point tracker (2) 
and measuring block (3). 

Simulations ran in continuous mode and were compiled by ode45 integrated 
compiler in Matlab Simulink. 
 

 

Figure 1. PC model in environment of Matlab Simulink software 
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3.1. Photovoltaic panel 
 
The PV panel is based on single diode equivalent circuit (Fig. 2). It consists of 

diode, a series resistor, a current source and a shunt resistance. From equivalent circuit 
in Fig. 2 we can determine current I by following equation: [1] 

 
Where: 
 
IPH – Current generated by PV cell [A], 
IS – Saturation current [A], 
q – Electrical charge [1,6.10-19 C], 
k – Boltzman constant [1,38.10-23 J.K-1], 
T – Operating temperature [K], 
A – Quality factor [-]. 

 

Figure 2. Equivalent circuit of single diode PV cell [1] 

 
PV panel is based on the real panel, which parameters are shown in Tab. 1 below. 

The panel X21-345 from SunPower Corporation was chosen. 
 
Table 1. Technical parameters of photovoltaic panel SunPower X21-345 

Nominal power 345 W 
Power tolerance +5/-0 % 

Avg. pan. efficiency 21,5 % 
Rated voltage 57,3 V 
Rated current 6,02 A 

Open-circuit voltage 68,2 V 
Short-circuit current 6,39 A 

Power temp coef. -0,29 % / ℃ 
Voltage temp coef. -167,4 mV / ℃ 
Current temp coef. -2,9 mA / ℃ 
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3.2. Maximum power point tracker 
 

The amount of solar irradiance is not a constant value; it changes randomly in time 
for various reasons such as clouds, water vapor, panel pollution and other factors. 
When we want to generate maximum amount of electric power every time, we need 
to implement the maximal power point technology (MPPT). PV system without such 
technology would be not able to deliver maximal power in every time. [2] 

We have implemented incremental conductance method for determining maximal 
power point in our simulation. This algorithm compares incremental conductance to 
the instantaneous conductance in PV system. Depending on the result, it increases or 
decreases the voltage until the maximum power point is reached. [2] 

4. Simulation 

The needed simulations were executed using solar irradiance data measured on 
our department (Fig. 3). To find out the dependency of amount of produced electricity 
on temperature, only the temperature of PV panel was changed. 

 

Figure 3. Solar irradiance measured at our department from date 01.07.2015 

5. Results 

In Fig. 4 we can see marginal impact of temperature on maximal electrical current 
produced by photovoltaic panel. 

 
In Fig. 5 we can see marginal impact of temperature on maximal electrical power 

produced by photovoltaic panel. 
 
In Table 2, the amount of produced electricity at various temperatures is shown. 
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Table 2. Amount of produced electricity at various temperatures 

 Avg. solar irradiancy 
[W.m-2] 

Avg. temperature 
[℃] 

Produced electricity 
[kWh] 

1 283,1 1,85 2,96 

2 283,1 18,55 2,29 

3 283,1 20,83 2,22 

4 283,1 27,83 2 

5 283,1 33,38 1,77 

 

Figure 4. Output current dependence char. on the voltage at different temperatures 
 

 

Figure 5. Output power dependence char. on the voltage at different temperatures 
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6. Conclusion 

 
In Tab.2 we can see that with increase of average temperature, the amount of 

produced electricity is lower. In Fig 4. and Fig.5 we can see that at higher temperature, 
the maximal current and thus the power produced by PV panel is lower. With increase 
of material temperature, its resistivity increases as well. So we can conclude 
significant impact of photovoltaic cell temperature on amount of produced electricity. 

To improve the efficiency of electricity production from PV panels we could cool 
them, for example with help of water pipes routed under panel. They could cool them 
down and simultaneously warm some water for further use. 
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METODA REGULACJI DRGAŃ SKRĘTNYCH UKŁADÓW 

MECHANICZNYCH W PRZYPADKU LOSOWEGO ZAKŁÓCENIA ICH 

DZIAŁANIA 

Streszczenie: Jednym z zagadnień, którym zajmują się autorzy referatu w swojej pracy 
naukowo-badawczej, są badania i projektowanie dynamicznych pneumatycznych tłumików 
drgań skrętnych, mających zdolność automatycznego dostrajania się do aktualnych (bieżących) 
częstości drgań rozważanego układu mechanicznego, a przez to skutecznej eliminacji jego 
stanów rezonansowych. W pracy została zaprezentowana metoda regulacji częstości drgań 
skrętnych wybranego układu w postaci sprężarki tłokowej w przypadku wystąpienia losowego 
zakłócenia jego działania, którym jest nagłe wyłączenie z ruchu jednego z cylindrów. 
 
Słowa kluczowe: drganie skrętne, układ regulacji, wewnętrzne zjawisko przypadkowe 

PRINCIPLE OF TORSIONAL VIBRATION CONTROL ON 

MECHANICAL SYSTEM AT INNER ACCIDENTAL EVENT 

OCCURRENCE 

Summary: At our department we deal with continuous tuning of torsionally oscillating 
mechanical systems during their operation mainly in terms of torsional vibration size, whereby we 
use pneumatic torsional oscillation tuners – pneumatic flexible shaft couplings. This paper 
presents the operational principles of extremal control on a mechanical system, which operates at 
inner accidental event occurrence, namely at piston compressor cylinder falling out of operation. 
 
Keywords: torsional vibration, continuous tuning, extremal control, inner accidental event. 

1. Introduction 

In the laboratory of our workplace, we attend to a tuning of torsionally oscillating 
mechanical systems (TOMS) and mainly we focus on continuous tuning of TOMS 
during their operation, i.a. publications [1- 10] mainly in terms of torsional vibration 
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magnitude (but also in terms of magnitude of rectilinear vibration or noise arising 
from torsional vibration). As means of this continuous tuning we use pneumatic 
flexible shaft couplings (pneumatic torsional vibrations tuners, hereafter „pneumatic 
tuners“) developed by us. The torsional stiffness of given pneumatic tuners and so the 
natural frequencies of torsional systems can be changed by adjusting the gaseous 
media pressure in their pneumatic flexible elements (most commonly air). 

The application of extremal control – experimental optimization is one of the 
methods of continuous tuning. The extremal control gives us the possibility to 
minimize a magnitude of dangerous torsional vibration in torsionally oscillating 
mechanical systems during their operation directly by adapting the dynamic properties 
of TOMS to actual operating parameters and failures. The main advantage of the 
extremal control is that we don’t need to know exact mathematical model of 
mechanical system. We only have to know that the objective function of mechanical 
system has an extreme i.a. [3 - 10] and [1]. 

2. The aim of paper 

The aim of this paper is to present the operational principles of extremal control 
on a mechanical system of piston compressor drive (Fig.1) [9]. The mechanical 
system operates at inner accidental event occurrence, namely at piston compressor 
cylinder falling out of operation. 

3. The experimental torsional oscillating mechanical system 

In Fig.1 we can see that the TOMS is made up of 3-phase asynchronous electromotor 
Siemens 1LE10011DB234AF4-Z (11 kW, 1470 RPM) (1). Rotation speed of  

 

Figure 1. The experimental torsional oscillating mechanical system 
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this electromotor is continuously vector-controlled by the frequency converter 
Sinamics (FC). Electromotor drives a 3-cylinder piston compressor ORLIK 3JSK-75 
(2) through a gearbox with gear ratio 1:1 (3) and through a pneumatic coupling – 
pneumatic tuner of type 4-1/70-T-C (4). Compressed air from the compressor streams 
into air pressure tank (6) with volume of 300 l. Throttling valve (7) controls the air 
pressure in the tank and thereby also the output load of TOMS. Maximum air 
overpressure in the pressure tank is 800 kPa and its value we can see on the manometer 
(8). Through the rotation supply (5) is realized the supply of the compressed air into 
the pneumatic tuner. We used a torque sensor (9) (type 7934, producer MOM 
Kalibergyár with measuring range 0 ÷ 500 N.m) for the measurement of torsional 
oscillation magnitude. We used a pressure sensor (PS) (type MBS 3000, producer 
Danfoss with measuring range of overpressure 0 ÷ 1 MPa) for the measurement of air 
overpressure ppS in compression space of the pneumatic tuner. Signals from both the 
sensors are amplified and processed by universal 8-channel measuring device MX840 
from producer HBM and the data is subsequently sending to PC. 

4. Resonant curves of the mechanical system at piston compressor 
cylinder fall-out 

We measured the resonance curves of the mechanical system (in our case the 
dependences of the effective value RMS of dynamic component of load torque Mk on 
the rotation speed) at one cylinder fall-out operation (Fig.2) at constant values of 
ppS = 200 ÷ 800 kPa with step 50 kPa and at rotation speed 300 ÷ 1200 RPM with step 
50 RPM and nearby the resonance peaks with step 10 RPM in order to accurate 
determination of their position. The constant compressor output air overpressure value 
was 400 kPa. 

 

Figure 2. Resonant curves of the mechanical system at various air overpressure ppS 
in the pneumatic tuner 
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When compressor valve(s) is out of action or it works strongly unequally 
compared to the others, resonances from multiple individual harmonic components of 
torsional oscillation excitation can appear in the operational speed range In our case, 
the resonance peaks in Fig.2 arise from coincidence of the 3rd and 2nd harmonic 
component of the excitation (this fact is also verified by the frequency analysis) with 
the 1st natural frequencies of the mechanical system, according to Campbell´s diagram 
of the mechanical system shown in Fig.3. 

Considering various other realized measurements, we can say that at current 
conditions the dynamic torsional stiffness kdyn of the pneumatic tuner depends very 
lightly on the static component, amplitude and frequency of the transmitted load 
torque. For that reason, the natural frequencies of the mechanical system are shown 
as horizontal lines in the Campbell’s diagram. In terms of torsional dynamics the 
given mechanical system can be considered as a dual mass TOMS, because each 2nd 
natural frequency of the TOMS is coincident only with higher harmonic components 
of compressor excitation in the examined operation speed range (their magnitude is 
negligible). 

 

Figure 3. The Campbell’s diagram of the mechanical system 

 
In Fig.2 we can see that the result of piston compressor cylinder fall-out is the 

increase of effective value RMS of the dynamic component of load torque Mk (which 
is transmitted by the pneumatic tuner) in higher operational speed range, in case that 
the mechanical system was before in higher operational speed range well-tuned in 
consideration of the main (in our case 3rd) harmonic component. Therefore, the piston 
machine cylinder(s) fall-out is able to cause serious failure of the device. 
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In our case, we used an unloader (Fig.4 below) for the piston compressor 
cylinder(s) fall-out execution. Using this unloader, we opened permanently the intake 
plate valve of compressor cylinder so that the piston treads out the in-sucked air back 
into the intake piping (Fig.4 above). 

 

 

 

The compressor cylinder(s) fall-out 
(cylinder without compression – 
inner accidental event) can occur by 
the following ways in practice: 

- regulation of piston compressor, 
i.e. targeted reduction of compressed 
air amount, 
- as the piston compressor inner 
failure because of various reasons, 
i.e. unwished state. 

Figure 4. Cylinder unloader 

5. Objective functions of the mechanical system at piston compressor 
cylinder fall-out 

When we use data from the measured resonant curves (Fig.2) and plot the 
dependences of the RMS Mk on the ppS in the pneumatic tuner at various stable states 
of operation of the mechanical system, we get the objective functions of the 
mechanical system (Fig.5). 

 

Figure 5. The objective functions at various stable operating states of the system 



338 Matej URBANSKÝ, Jaroslav HOMIŠIN  

In our case, the stable operating state of given mechanical system will be 
characterized at constant rotation speed, compressor delivery pressure and disturbing 
variables values. 

In paper [10] we could see that the objective functions at failure-free operation 
were in the whole ppS range monotonic, concave or convex. The function of our 
electronic system ESLER in case of failure-free mechanical system operation is 
described in detail in [10] as well. 

The objective functions at cylinder fall-out operation (Fig.5), however, can be 
more complex with more local minima and maxima [9], as it is shown in Fig.5 using 
bold lines. 

6. The extremal control algorithm “COMPLEX” operational principle 

The extremal control function in the case of various failure-free stable states of the 
mechanical system is in detail described in [10]. More complex objective function 
shapes require the use of appropriate algorithm of extremal control - EC COMPLEX 
algorithm. The result of our extremal control should be finding the global minimum 
of objective function at certain stable state of mechanical system operation, as soon 
as possible. It is very important that the extremal control can find not only the 
objective function local minimum, but also the objective function global minimum. 

 
The operational principle of our EC COMPLEX algorithm is shown in Fig.6. We 

can see that a general shaped objective function was chosen for the explanation. The 
regulated parameter could be the magnitude of torsional vibration (for instance, 
expressed as effective value RMS of load torque dynamic component), or also the 
magnitude of rectilinear vibration or noise arising from torsional vibration, etc. 

For example, the operation of a mechanical system begins in the point “A”. The 
Extremal control should begin its work with 1st phase – objective function shape 
scanning. In this phase, actuating variable ppS increases step by step with defined 
constant step ΔpV through the points “B”, “C”, “D”, “E”, “F” up to the point “G”. 
Subsequently, the ppS value should be set to point “H=C”, because in this point of 
given objective function is the lowest until then measured value of regulated 
parameter. 

After finishing the 1st phase, the 2nd phase of objective function global extreme 
searching should begin. It is called “fine tuning”. This 2nd phase is executed by 
extremal control method. ppS value increases step by step with defined constant step 
ΔpS until the value of regulated parameter increases by the defined constant value Δ 
over the until then lowest measured value of regulated parameter of given objective 
function, or until defined number of steps (in our case 3) will be executed, or until one 
of points scanned in the 1st phase (in our case “A”÷“G”) will be reached. 
Subsequently, the extremal control sets the ppS value to 2nd phase starting point 
“H=C”. Subsequently, the ppS value decreases step by step with step ΔpS, until the 
value of regulated parameter increases by the value Δ over the until then lowest 
measured regulated parameter value of given objective function (since the last setting 
the ppS value to point “H=C), or until defined number of steps will be executed, or 
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until one of points scanned in the 1st phase will be reached. Because it is searched the 
global minimum of the objective function, the ppS value will be finally set to point “I”. 
 

 

Figure 6. The operational principle of EC COMPLEX algorithm 

7. Conclusion 

When a cylinder(s) fall-out or another failure causes that the shape of the objective 
functions will be more complex with more local minima and maxima [9], searching 
of the objective function global extreme must be realized according to appropriate 
algorithm. This algorithm operates with various ppS step width due to short time of 
extreme searching process and nowadays we are focused on its development and 
testing. 
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WYKORZYSTANIE WODORU W UKŁADACH NAPĘDOWYCH 

SAMOCHODÓW 

Streszczenie: W artykule przedstawiono wykorzystanie wodoru w nowoczesnych jednostkach 
napędowych. Przedstawiono możliwości wykorzystania wodoru jako paliwa w układach 
napędowych samochodów osobowych. Stwierdzono, że wykorzystanie alternatywnych źródeł 
zasilania stanowi przyszłość współczesnej motoryzacji.  
 
Słowa kluczowe: wodór, silnik, układ napędowy 

HYDROGEN IN DRIVING SYSTEMS OF CARS 

Summary: In the article the use of hydrogen was described in modern driving individuals. 
Possibilities of the use of hydrogen were presented as fuels in driving systems of passenger 
cars. They stated that using alternative power sources constituted the future of the contemporary 
motorization. 
 
Keywords: hydrogen, engine, driving system 

1. Wprowadzenie 

Aspekt ochrony środowiska i minimalizacja emitowanych zanieczyszczeń obejmuje 
wszystkie dziedziny życia i gospodarki. Szczególnie dużą uwagę poświęca się 
motoryzacji ze względu na rozmiar skutków, środowiskowych jak i zdrowotnych, 
spowodowanych dynamicznym rozwojem transportu samochodowego i ciągłego 
wzrostu liczby pojazdów. 
Zanieczyszczenia, takie jak benzen, emitowane podczas spalania paliw kopalnych, 
stanowią jedną z głównych przyczyn rozwoju komórek rakowych. Zanieczyszczenia 
zawarte w spalinach stanowią nawet 70% całkowitego ryzyka zachorowania na raka 
z powodu związków zawartych w powietrzu [1]. 
Kolejnym równie problematycznym skutkiem coraz szerszego zastosowania silników 
spalinowych jest smog. Powoduje on podrażnienia skóry oraz oczu, duszności. Na 
skutek smogu, opady zanieczyszczone zostają przez kwas siarkowy, który niszczy 
rośliny oraz wzmaga korozję. 
                                                           
1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
2 Dr hab. inż. Prof. ATH, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Katedra Inżynierii Produkcji 
rdrobina@ath.bielsko.pl  
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Tabela 1. Emisja zanieczyszczeń [1] 

Rodzaj zanieczyszczeń Emisja w tonach w 2003r. 
Dwutlenek węgla 28989 
Metan 4,2 
Podtlenek azotu 1,94 
Tlenek Węgla 609,3 
Niemetanowe lotne związki organiczne 111,1 
Tlenki azotu 234,5 
Cząstki stałe 14,94 
Dwutlenek siarki 2,52 
Ołów 0,021 

 
Emisja gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla poza skutkami 
zdrowotnymi wpływa znacząco na klimat, z raportów WWF wynika ze w przez 
ostatnie 100 lat średnia temperatura powietrza wzrosła o 0,7 ⁰C [1]. Dalszy wzrost 
średniej temperatury może spowodować roztop lodowców Grenlandii co z kolei 
doprowadzi do zatopienia miedzy innymi obszarów Holandii czy fragmentów 
polskiego wybrzeża. Biorąc pod uwagę taki rozwój wydarzeń, organy europejskie 
prowadzą szereg działań mających na celu możliwie jak najwyższe ograniczenie 
zanieczyszczenia spalin. Głównym standardem są europejskie normy emisji spalin 
opracowywane od 1992 roku, obecna norma EURO 6 obowiązuje od 2014 roku [2]. 
Pomimo zastosowania coraz to bardziej rygorystycznych norm i prac producentów 
nad technologiami ograniczającymi spalanie i emisje, zasoby paliw kopalnych ciągle 
się kurczą. Szacuje się ze obecne zasoby wystarcza na około 50 lat przy obecnym 
standardzie rozwoju wydobycia. Decyzje i ustalenia krajów członkowskich OPEC 
(Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) w znacznym stopniu wpływają 
na cenę ropy na światowych rynkach, powoduje to dużą niepewność oraz znaczące 
zmiany cen kluczowego obecnie paliwa. Ropa naftowa poza wytwarzaniem benzyny 
i oleju napędowego ma również szereg innych i równie ważnych zastosowań takich 
jak: 

-tworzywa sztuczne, 
-smary, 
-kauczuk syntetyczny, 
-parafina, 
-produkcja leków. 

2. Właściwości wodoru  

Za sprawą tych argumentów inżynierowie największych koncernów motoryzacyjnych 
rozpoczęli prace nad alternatywną metodą pozyskiwania paliw i konstrukcją układów 
napędowych. Sukces technologii hybrydowej dał początek pracom nad ogniwami 
wodorowymi. Wodór stał się obiektem badań ze względu na kilka właściwości [3]. 
Po pierwsze jest to najczęściej występujący w przyrodzie pierwiastek. Na ziemi 
występuje w skałach gdzie jego zawartość może przekraczać 60 %(granit) oraz  
w połączeniu z tlenem, jako woda w trzech stanach skupienia. Poza dostępnością 
wodór ma również szereg właściwości, które sprawiają, że jest doskonałym źródłem 
energii w silnikach spalinowych jak i ogniwach wodorowych. Wodór ma najwyższy 
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stosunek wartości opałowej do masy ze wszystkich paliw. Kolejną własnością jest 
szeroka granica zapłonu, która mieści się w przedziale 4-75%, oznacza to, że jeżeli 
udział gazu palnego w mieszaninie mieści się w zadeklarowanym przedziale to po 
wystąpieniu czynnika inicjującego zapłon, wystąpi on, poza tymi granicami nie. 
Jednocześnie wadą i zaletą jest niska energia zapłonu, która wynosi 0,02 MJ, ta sama 
charakterystyka dla benzyny wynosi 0,24 MJ, oznacza to, że do zapłonu wodoru 
wystarczy ponad 12 razy mniej energii niż w przypadku benzyny. Taka cecha pozwala 
na zapłon nawet bardzo ubogich mieszanek oraz zastosowanie wodoru np., jako 
domieszki do paliwa w silniku benzynowym co ogranicza spalanie benzyny. Jednak 
prowadzi to do przedwczesnego zapłonu, co prowadzi z kolei do spalania stukowego, 
skutkuje to przedwczesnym zużyciem układu napędowego. Typowe usterki 
spowodowane spalaniem stukowym to wypalenie denek tłoków, uszkodzenie 
panewek tłoków oraz uszkodzenia świec i przegrzanie silnika. Współczynnik dyfuzji 
na poziomie 0,63 cm2/s, dla porównania dla benzyny jest to 0,08 cm2/s, powoduje, że 
mieszanka jest bardziej jednorodna w całej objętości komory spalania. Ze względu na 
wysoką temperaturę samozapłonu wynoszącą 858 K, zastosowanie mieszanki 
wodorowo-powietrznej najefektywniejsze jest w silnikach z zapłonem iskrowym, 
natomiast w przypadku silników o zapłonie samoistnym konieczna jest domieszka 
oleju napędowego. Traktując wodór, jako paliwo przyszłości ważna jest jednak inna 
jego właściwość, w tym przypadku nie tylko jego ale również pierwiastka tlenu. 
Energia wiązania atomów H i O w cząsteczce H2O jest mniejsza niż łączna energia 
H2 i O2. Taka cecha pozwala wykorzystać różnice energii występującą podczas 
łączenia i podziału atomów tlenu i wodoru. 

3. Historia zastosowania wodoru w przemyśle 

Koncepcja zastosowania wodoru ze względu na jego właściwości nie jest 
najnowszym pomysłem. Historia ma już niestety swój epizod w którym człowiek 
przekonał się o bardzo jak bardzo niebezpieczny jest wodoru. Sterowiec LZ- 129 
Hindenburg, wypełniony 200 tys. m3 wodoru, wykonywał regularne loty nad 
Atlantykiem z ponad setką osób na pokładzie. 6 maja 1937 roku sterowiec spłoną 
podczas lądowania w USA [4]. Spowodowane to było nieszczelnością poszycia  
i kontaktem wodoru z elektryzującą się wilgotną liną. Zginęło 35 osób, to zdarzenie 
przesądziło o zaniechaniu rozwoju tej technologii. Własności wodoru nie umknęły 
również uwadze wojska, u schyłku II wojny światowej, amerykanie rozpoczęli prace 
nad bronią jądrową, która zwoją siłę uzyskuje z rozszczepiania jąder atomów ciężkich 
pierwiastków. Jednak po serii prób i dokonaniu obliczeń stwierdzono, że jeszcze 
większą energię można uzyskać z łączenia ze sobą atomów. Najlepszym do tego celu 
pierwiastkiem okazał się wodór, za wzór wzięto naturalne reakcje termojądrowe 
występujące we wnętrzu gwiazd, jaką jest słońce. Pod wpływem ciśnienia dwa atomy 
lekkiego pierwiastka łączone są w jeden ciężki, energia wyzwalana podczas tego 
zjawiska powoduje, że broń termojądrowa staje się kilkanaście razy silniejsza. 
Obrazując to w liczbach, bomba zrzucona na Hiroszimę miała moc ok 15 kiloton, 
natomiast bomy skonstruowane do testów w USA czy równolegle w ZSRR, w okresie 
zimnej wojny, osiągały siłę 120 kiloton.  
Zdając sobie sprawę z mocy, jaka kryje się w najlżejszym pierwiastku, można 
powrócić do głównego tematu jakim jest wykorzystanie wodoru do konstrukcji 
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układów napędowych. W 1816 roku szkot Robert Stirling wynalazł i opatentował 
silnik, w którym nie występuje proces wewnętrznego spalania. 

 
Ryunek 1. Schemat silnika Stirling’a [5] 

W komorze silnika znajduje się gaz o dużym cieple właściwym. Jak wynika z zasad 
termodynamiki, wzrost temperatury gazu powoduje jego rozprężenie, co z kolei 
prowadzi do ruchu koła zamachowego, gaz zostaje przemieszczony do komory 
chłodzącej gdzie z kolei spręża się na skutek obniżenia temperatury. Konieczność 
zastosowania dużej chłodnicy spowodowała, że nie znalazł on zastosowania  
w samochodach. 
  Trzy lata wcześniej, szwajcarski wynalazca, Francois Isaac de Rivaz 
zaprezentował projekt pierwszego silnika dwusuwowego. Pojazd poruszany tymże 
silnikiem ważył blisko tonę i miał około 6 metrów wysokości. Konstrukcja składała 
się z rury, na jej spodzie umieszczona została zasuwa, zaś od góry wpasowany został 
odlany z brązu tłok[6]. Tłok połączony jest tłoczyskiem z zębatką która za sprawą 
zapadki otwiera zasuwę co umożliwia wypełnienie komory spalania gazem,  
a dokładniej mieszaniną wodoru i tlenu, oraz usunięcie spalin. Za inicjację spalania 
odpowiadały dwa druciki połączone z biegunami ogniwa Volty. Istotna wadą tej 
konstrukcji były przybliżone wcześniej rozmiary oraz podatność na usterki, 
spowodowane głównie niska jakością materiałów, które były nieodporne na 
temperatury podczas spalania. 

 
Rysunek 2. Pierwszy silnik dwusuwowy [6] 
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4. Spalanie wodoru w silniku czterosuwowym 

Celem konstruktorów układów napędowych, przy współpracy m.in. z Unią 
Europejską, jest rezygnacja z paliw kopalnych. Jako tymczasowe rozwiązanie 
przyjęto koncepcje HICE, czyli silniki wodorowe wewnętrznego spalania. Szerokie 
granice palności wodoru zwiększają sprawność silnika nawet do 50 %, natomiast ze 
względu na małą gęstość moc silnika może spaść do 75-80% mocy uzyskiwanej 
podczas spalania mieszanki paliwowo-benzynowej. Wodór wypełnia około 30% 
komory spalania, podczas gdy benzyna zaledwie 2-4%, jednak ze względu na wysoką 
sprawność nawet zwiększenie pojemności pozwala uzyskać wydajniejszy efekt. 
Kluczem do wystąpienia procesu spalania w silnikach gdzie do komory spalania 
doprowadza się mieszaninę paliwowo-powietrzną jest zachowanie właściwego 
współczynnika stechiometrycznego, czyli odpowiedniego stosunku masy powietrza 
do masy paliwa. Idealną proporcją dla silnika benzynowego jest stosunek 14,7 kg 
powietrza na 1 kg benzyny. Skład mieszanki wodorowo-powietrznej jest zbliżony do 
stechiometrycznego a duża szybkość spalania sprawia ze spalanie przebiega w niemal 
stałej objętości. Istotna wadą jest występowanie spalania stukowego, które może 
powoduję przedwczesne zużycie elementów silnika takich jak świece, wał 
korbowy[7].  

 

*Fuel volume (Ang.)- objętość paliwa, *Fuel vapour (Ang.)- rozpylone paliwo, *Air 
volume (Ang.)- objętość powietrza, *Calorific value of mixture (Ang.)- kaloryczność 

mieszanki, *gasoline (Ang.)- benzyna, *charged (Ang.) - doładowany 

Rysunek 3. Porównanie silników benzynowych z wodorowymi [8] 

Kluczowym problemem całego układu jest utrzymanie wodoru w stanie ciekłym. Aby 
wodór nie ulotnił się konieczna jest bardzo duża ilość energii do utrzymania 
temperatury -273⁰C. W tym celu stosuje się zbiorniki wykonane z aluminium 
pokrytego z zewnątrz kompozytem. W wyniku spalania wodoru do atmosfery 
emitowane są jedynie nieznaczne ilości tlenków azotu oraz tlenków węgla, te jednak 
występują ze względu na spalanie oleju silnikowego zgromadzonego w rysach 
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powstałych w procesie honowania. Dla przykładu kilkanaście samochodów, 
wyposażonych w dwunastocylindrowy silnik spalinowy zasilany wodorem, 
poruszających się z prędkością 150 km/h produkuje tyle zanieczyszczeń co jeden 
samochód o pojemności jednego litra jadący 50km/h [9]. 

 

Rysunek 4. Zbiornik na ciekły wodór [9] 

Pierwszym seryjnie produkowanym samochodem napędzanym silnikiem tego typu 
jest BMW Hydrogen 7. Ford już wcześniej opracował takie jednostki napędowe, 
jednak nie zbudował jeszcze pojazdu napędzanego tymi konstrukcjami. Niżej 
zaprezentowany samochód, w klasycznej stylistyce bawarskiej marki, pod maską 
skrywa 12- cylindrową jednostkę o mocy 260 KM. 8 litrów ciekłego wodoru zapewnia 
zasięg około 700 km. 

 

Rysunek 5. BMW Hydrogen 7 [10] 

5. Elektroliza wody 

 Jedną z metod redukcji spalania jest zastosowanie mieszkanki powietrza, 
benzyny i wodoru w komorze spalania. System HHO składa się ze zbiornika na wodę 
destylowaną. Ta z kolei dostarczana jest do generatora, w którym znajduje się 
elektrolit. Na skutek dostarczenia energii do generatora na anodzie i katodzie 
dochodzi do rozbicia cząsteczki wody na 2H i 1/2O. Uzyskany wodór w stanie 
gazowym trafia do kolektora ssącego a następnie do komory spalania. W efekcie 
można ograniczyć zużycie benzyny od 25% do 40%. Istotną cechą tego rozwiązania, 
które pozwala na sprawniejsze spalanie, jest zastosowanie zimnej pary wodnej. Gaz 
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trafiając do gorącego cylindra gwałtownie się rozszerza co powoduje wzrost ciśnienia 
to z kolei pozwala na ograniczenie ilości paliwa. Jednak ze względu na wzrost stopnia 
sprężenia rozwiązanie to sprawdza się głównie w starszych silnikach. Nowoczesne 
konstrukcje często skonstruowane są w ten sposób aby z jak najmniejszej pojemności 
uzyskać maksymalną moc. Dalsze zwiększanie ciśnienia w komorze mogłoby 
doprowadzić do jej uszkodzenia. Natomiast starsze modele zestrojone są często w ten 
sposób, że nawet wzrost stopnia sprężenia nie spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych parametrów wytrzymałości. [11]. 

 

Rysunek 6. Schemat systemu HHO [12] 

6. Ogniwa Paliwowe 

Najnowszą oraz najbardziej nowatorską koncepcją związaną z alternatywną energią 
wykorzystywaną w samochodach zdecydowanie są ogniwa paliwowe. O ile wcześniej 
przedstawione rozwiązania wpływały na parametry działania klasycznych napędów, 
o tyle ten pomysł wprowadza do konstrukcji samochodu całkiem nowe rozwiązania, 
które mają wiele istotnych zalet. Zasada działania jest bardzo prosta, podobna do 
reakcji galwanicznych jakie zachodzą w baterii czy akumulatorze. Wyróżnia się dwa 
podstawowe typy ogniw paliwowych: 

• -wysokotemperaturowe, 
• -niskotemperaturowe. 

W przypadku ogniw wysokotemperaturowych ich szczególną zaletą jest wysoka 
wydajność, jednak ze względu na fakt że nie mogą być one nagle uruchomione, 
tworzyłoby to konieczność montażu alternatywnego napędu, który poruszałby pojazd 
do momentu kiedy uruchomione zostałby ogniwa. Ogniwa niskotemperaturowe w 
swojej budowie mogą zawierać elektrolit w postaci wodorotlenku potasu lub kwasu 
fosforowego [9]. Temperatura pracy wyżej wymienionych typów ogniw to od 65⁰C 
do około 200⁰C są to relatywnie niskie temperatury biorą pod uwagę, że ogniwa 
wysokotemperaturowe pracują przy około 600⁰C. Jednak istotna ich wadą jest 
problem z korozją oraz odprowadzaniem wody z układu. Z tych względów okazało 
się że w ogniwach paliwowego wykorzystywanych w motoryzacji, rolę elektrolitu 
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najlepiej odegra membrana, wykonana z polimeru, pokryta teflonem. Jest to jeden  
z najdroższych i najtrudniejszych do wyprodukowania elementów układu. 

 

Rysunek 7. Układ napędowy w Hondzie FCX Concept [9] 

Przy produkcji konieczne jest użycie platyny co właśnie jest powodem wzrostu 
kosztów produkcji. Istotne jest aby membrana bardzo dobrze przewodziła protony  
a nie przewodziła elektronów. W innym przypadku uzyskanie siły elektromotorycznej 
byłoby niemożliwe. Do anody dostarczany jest ciekły wodór protony H+ zostają 
przepuszczone przez membranę i przedostają się do katody. Elektrony natomiast 
przemieszczają się zewnętrznym obwodem, wykonują tam pracę, która zamieniona 
zostaje na energie elektromotoryczną. W anodzie protony H+ i elektrony e- łączą się  
z tlenem. W wyniku tej reakcji powstaje para wodna, po której skropleniu 
otrzymujemy wodę destylowana. Na otrzymanie nadmiaru energii, który można 
wykorzystać do napędzenia samochodu, wpływa taka zależność, że łączna energia 
wiązania cząsteczki H2O jest mniejsza niż energia wiązania H2 oraz O2. 

 

Rysunek 8. Schemat ogniwa wodorowego [13] 

Siła elektromotoryczna trafia do baterii. Baterie zasilają silnik elektryczny, który 
cechuje się zdecydowanie lepszą sprawnością aniżeli silnik spalinowy, czyli stosunek 
mocy użytecznej do mocy pobranej z baterii jest większy niż ten stosunek do pracy 
wytworzonej w silniku w procesie spalania paliwa o danej kaloryczności. Jak można 
zauważyć w ogniwach paliwowych nie wstępują elementy ruchome, natomiast  
w silniku elektrycznym, zwłaszcza nowoczesnej generacji ich występowanie 
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ograniczone jest do minimum. Pozwala to na uzyskanie wysokiej żywotności  
i bezawaryjności takiej konstrukcji. Podobnie jak w przypadku silników spalinowych 
na wodór tak i w przypadku ogniw paliwowych pojawia się problem przetrzymywania 
wodoru w zbiornikach. Ze względu na właściwości wodoru szczególnym problemem 
było opracowanie systemu zapewniającego bezpieczne rozszczelnienie się  
w momencie zderzenia. We wnętrzu zbiornika panuje ciśnienie około 35 MPa. 
Wysokie ciśnienie pozwala utrzymać wodór w stanie ciekłym. Ogniwo zużywa od  
0,9 do 1,6 litra wodoru na 100 km. Przy pojemności zbiornika do około 170 litrów 
pozwala to uzyskać duży zasięg. Napełnienie zbiornika do pełna zajmuje około  
2-3 minut w zależności od pojemności zbiornika[9]. 

 

Rysunek 9. Pistolet służący do tankowania wodoru [14] 

Producenci pracują nad rozwojem tej technologii. W 2014 roku w Japonii powstał 
pierwszy produkowany seryjnie samochód napędzany ogniwami. Toyota Mirai, 
kosztuje około 350 tys. złotych. 154 KM rozpędzają samochód do prędkości 178km/h. 
Samochód jest dystrybuowany głównie na rynki skandynawskie, Niemiec i Dani ze 
względu na najlepiej rozwiniętą sieć stacji tankowania wodoru. Toyota nie zwalnia 
tempa i informuje o nowym modelu FCHV-adv, znacznie większym, bo 
przypominającym Land Cruser’a, w którym poprawiono wydajność i żywotność 
ogniw oraz zmniejszono zużycie paliwa. 

 

Rysunek 10. Toyota Mirai [15] 
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Kolejnym producentem, który podjął temat wodoru, jest Honda ze swoim modelem 
FCX Clarity. Ten model sprzedawany jest od 2015 roku, głównie w Stanach 
Zjednoczonych, do Europy trafiły zaledwie 2 modele. Poza nowatorskim napędem 
zadbano również o bezpieczeństwo. Samochód wyposażony jest w szeroki system 
czujników i systemów awaryjnych na wypadek np. wycieku wodoru. 

 

Ryunek. 11. Honda FCX Clarity [16] 

Istotnym ograniczeniem, które na pewno spowalnia rozpowszechnienie tego typu 
pojazdów, jest niezbyt rozbudowana sieć stacji wodorowych. O ile w krajach takich 
jak Niemcy, Dania, Belgia czy Holandia można poruszać się samochodem 
wodorowym bez obaw, że paliwa nie wystarczy by dojechać do najbliższej stacji, to 
w Europie wschodniej, w tym również w Polsce podróż byłaby raczej niemożliwa. 
Poniższa mapa przedstawia obecną sieć stacji w Europie.  

 

Rys. 12. Obecne i planowane stacje wodorowe w Europie [17] 
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Kolorem zielonym oznaczono czynne stacje a kolorem żółtym zaplanowane 
inwestycje na najbliższe kilka lat. Według planów Instytutu Transportu 
Samochodowego do 2030 roku w naszym kraju ma powstać 30 stacji wodorowych. 
To pozwalałoby już na użytkowanie takiego pojazdu bez większych ograniczeń, 
oczywiście dla mieszkańców większych miast gdzie planowania jest budowa 
pierwszych stacji. Szacuje się, że po stworzeniu takiej sieci co roku w Polsce 
przybywać będzie około 15 tys. samochodów napędzanych ogniwami wodorowymi. 
Poza granicami rozwój technologii wygląda jeszcze bardziej obiecująco. Program 
HyFive, w który uczestniczą BMW, Honda, Toyota, Hyundai  
i Daimler zakłada wprowadzenie kilkuset testowych samochodów na drogi w celu 
rozwoju i promocji programu a także współpracę w dziedzinach inżynierii. Drugim 
ważnym aspektem jest budowa 35 nowych stacji w całej Europie. Organy Unijne 
wspierają tego typu projekty, dofinansowania sięgają 1,4 mld euro a do współpracy 
zaangażowanych zostało ponad 1000 osób reprezentujących uczelnie, 
przedsiębiorstwa branży Automotive oraz jednostki badawcze. 

7. Pozyskiwanie wodoru do celów przemysłowych 

Niestety na obecną chwilę pozyskiwanie czystego wodoru, mimo jego 
powszechności, jest bardzo drogie. Najprostszą metodą otrzymywania wodoru jest 
przetwarzanie paliw kopalnych. Jednak z samej definicji wynika ze to nie może ona 
być traktowana, jako koncepcja przyszłości. Reforming benzyny polega na rozbiciu 
węglowodoru na skutek czego otrzymuje się czysty wodór ale i tlenek węgla i 
dwutlenek węgla. 
 Reformingowi poddać można również metan otrzymany z biogazowni. 
Najodpowiedniejsze wydaje się otrzymywanie wodoru za pomocą elektrolizy. 
Założenia działania tej metody są podobne do działania systemu HHO. Zgodnie z tym 
co zostało powiedziane przy okazji ogniw paliwowych, gdzie wykorzystuje się 
nadmiar energii wynikający z różnicy energii wiązań atomów tlenu i wodoru, w tym 
przypadku należy dostarczyć brakujące elektrony potrzebne do rozbicia cząsteczki 
wody na wodór i tlen. W tym procesie konieczne jest źródło prądu. W tym celu można 
wykorzystać ogniwo słoneczne lub turbinę wiatrową. Takie rozwiązanie pozwala na 
otrzymanie całkowicie ekologicznego i odnawialnego źródła paliwa [18]. 

8. Podsumowanie 

Wykorzystanie wodoru nie jest najnowszym pomysłem, jego właściwości i potencjał 
jest wykorzystywany, bardziej lub mniej, skutecznie od wielu lat. Bez wątpienia 
najnowsze pomysły związane z ogniwami paliwowymi stanowią przełom w historii 
motoryzacji, oraz mają potencjał aby stać się jej przyszłością. Rozwój przyśpiesza 
program założony przez japońskie ministerstwo gospodarki, który dzięki współpracy 
koncernów motoryzacyjnych z kalifornijskim instytutem zajmującym się 
technologiom wodorową, pozwala rozwiązać istotne ograniczenia. Program ten 
zaowocował miedzy innymi ograniczeniem zużycia wodoru o 25%, rozwojem 
konstrukcji pozwalającym na uruchamianie ogniwa nawet przy temperaturze -30⁰C. 
Taki rozwój sytuacji oczywiście nie sprzyja koncernom paliwowym i wydaje się że 
nie ułatwią one rozwoju tej technologii. Jednak inżynierowie zdając sobie sprawę 
rozwoju i prognoz na te najbliższe lata jak i następne pokolenia, niemal zmuszeni są 
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do prac na alternatywnym metodami pozyskiwania energii, nie tylko 
wykorzystywanych w transporcie. Czy wodór okaże się być podstawą rozwoju, czy 
może opracowany zostaną inne równie lub bardziej innowacyjne, dowiemy się  
w przeciągu kilku bądź kilkunastu najbliższych lat. 
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ALGORYTM DETEKCJI WAD W POŁĄCZENIACH ZGRZEWANYCH 

NA PODSTAWIE ANALIZY SYGNAŁÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH 

Streszczenie: W artykule opisano zaprojektowany algorytm automatycznego wykrywania wad 
w połączeniach wykonywanych metodą zgrzewania oporowego, na podstawie analizy 
sygnałów ultradźwiękowych rejestrowanych przy użyciu skaningowego mikroskopu 
akustycznego. Scharakteryzowano rodzaje sygnałów możliwe do zarejestrowania przy użyciu 
mikroskopu akustycznego oraz zwrócono uwagę na cechy determinujące identyfikację 
nieciągłości materiałowych w obszarze zgrzeiny. Następnie omówiono zastosowaną metodę 
czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów, dekompozycję falkową przy użyciu 
ortonormalnych baz falkowych Daubechies. Na końcu opisano wykorzystanie sztucznych sieci 
neuronowych do identyfikacji wad w zgrzeinach na podstawie zdekomponowanych 
przebiegów sygnału fali ultradźwiękowej odbitej, rejestrowanej za pomocą mikroskopu 
akustycznego   
 
Słowa kluczowe: zgrzewanie oporowe, mikroskopia akustyczna, dekompozycja falkowa, falki 
Daubechies, sztuczne sieci neuronowe 

ALGORITHM OF DEFECTS DETECTION IN SPOT WELDING 

JOINTS BASING ON ANALYSIS OF ULTRASONIC SIGNALS 

Summary: In this paper, designed algorithm of automatic defect detection in resistance spot 
welding joints basing on analysis of ultrasonic signals, obtained with the scanning acoustic 
microscope was presented. Signal and images possible to acquire with scanning acoustic 
microscope was characterized and main factors determining the identification of internal 
discontinuities were pointed out. Afterwards, the time-frequency analysis method, 
decomposition of non-stationary signals using Daubechies orthonormal wavelet bases, used in 
the algorithm was presented. Lastly, the usage of artificial neural networks to defects 
identification in spot welding joints basing on decomposed signals of reflected ultrasonic wave, 
acquired with scanning acoustic microscope was described. 
 
Keywords: resistance spot welding, acoustic microscopy, discrete wavelet decomposition, 
Daubechies wavelet, artificial neural networks 

1. Wprowadzenie 

Metody diagnostyczne w oparciu o techniki badań nieniszczących odgrywają istotną 
rolę w nowoczesnych systemach wytwórczych. W ocenie jakości połączeń 
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wykonanych metodą zgrzewania oporowego (szczególnie zgrzein punktowych), 
powszechnie stosuje się techniki mikroskopii ultradźwiękowej, umożliwiające analizę 
przebiegu fali akustycznej w materiale, w obszarze połączenia [1]. Pozwala ona na 
wykrywanie wad połączeń w postaci pęcherzy powietrza oraz pustek. W większości 
systemów diagnostycznych, jakość połączenia jest dokonywana poprzez interpretację 
wyników skanowania w postaci przebiegów amplitudy fali dźwiękowej. Dążąc do 
automatyzacji procesu, buduje się różnorodne algorytmy wykrywania wad  
w połączeniach zgrzewanych, przy użyciu różnorodnych metod przetwarzania  
i porównywania sygnałów i obrazów [2]. W niniejszym artykule przedstawiono 
algorytm automatycznej detekcji wad w zgrzeinach punktowych, wykorzystujący 
metody czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów oraz sztuczne sieci 
neuronowe. 

2.  Rejestracja sygnałów przy użyciu skaningowego mikroskopu 
akustycznego 

W skaningowych mikroskopach akustycznych, wykorzystuje się zjawisko odbicia fali 
dźwiękowej na granicy ośrodków o różnej impedancji akustycznej. Szczegółowy opis 
budowy i zasady działania mikroskopu akustycznego można znaleźć w [3,4].  
W trakcie skanowania, głowica mikroskopu przemieszcza się od punktu do punktu  
w zadanym obszarze skanowania, po osiach prostopadłych do kierunku rozchodzenia 
się fali. Odległości między punktami są zdeterminowane przez rozdzielczość 
skanowania. W każdym punkcie emitowany jest krótki sygnał ultradźwiękowy. Fala 
akustyczna, odbita na granicy ośrodków, jest rejestrowana przez detektor  
i przetwarzana na sygnał napięciowy, wysyłany do układu pomiarowego. Jako 
generatory sygnałów ultradźwiękowych najczęściej stosuje się przetworniki 
piezoelektryczne. Przy czym, w przypadku mikroskopów skaningowych, ten sam 
przetwornik pełni również funkcję detektora. Uzyskany w wyniku przetworzenia 
sygnału napięciowego, przebieg amplitudy fali odbitej w czasie dla pojedynczego 
punktu pomiarowego nosi nazwę A-Skanu [1]. Najczęściej jednak analizuje się zbiory 
A-Skanów zebrane wzdłuż określonej płaszczyzny przekroju. Przedstawiając wartość 
amplitudy zarejestrowanej fali w skali szarości dla kolejnych punktów wzdłuż 
płaszczyzny przekroju, uzyskuje się dwuwymiarową mapę, w której jedna z osi 
odpowiada przesunięciu w osi prostopadłej do kierunku fali, druga natomiast 
odpowiada czasowi rozchodzenia się fali. Tak uzyskana mapa określana jest mianem 
B-skanu. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy B-Skan zarejestrowany wzdłuż 
płaszczyzny przekroju dwóch blach połączonych przez zgrzewanie punktowe  
i A-Skan dla pojedynczego punktu pomiarowego. 
Możliwa jest również reprezentacja wyników skanowania w postaci mapy 
pokazującej wartość amplitudy sygnału odbitego w określonej chwili czasu, bądź też 
jej wartości średniej lub maksymalnej w zadanym przedziale czasu (czyli na 
określonej głębokości) w punktach z obszaru skanowania – tzw. C-Skanu. Odcień  
w skali szarości odpowiada wartości amplitudy sygnału. Przykładowy C-Skan 
zarejestrowany w obszarze zgrzeiny punktowej w płaszczyźnie styku łączonych 
elementów wraz z B-Skanem zarejestrowanym wzdłuż określonego przekroju 
pokazano na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Przykładowy B-Skan zarejestrowany wzdłuż płaszczyzny przekroju 
zgrzeiny punktowej oraz A-Skan dla pojedynczego punktu pomiarowego 

 

Rysunek 3. Przykładowy C-Skan zarejestrowany dla zgrzeiny punktowej w 
płaszczyźnie styku łączonych blach wraz z B-Skanem zarejestrowanym wzdłuż 

zaznaczonej płaszczyzny przekroju 

Analiza B-Skanów zarejestrowanych dla płaszczyzn przekroju w obszarze zgrzeiny 
oraz C-Skanów wykonanych w płaszczyźnie styku, umożliwia wykrycie nieciągłości 
materiałowych w występujących w połączeniu. W przypadku obecności pęcherzy 
powietrza lub pustek, fala akustyczna ulega odbiciu na granicy metal-powietrze,  
z uwagi na znaczną różnicę impedancji akustycznych i na detektorze rejestrowany jest 
sygnał odbicia. Analogiczny sygnał odbierany jest poza obszarem zgrzeiny 
punktowej, gdzie występuje szczelina powietrzna między łączonymi elementami.  
W prawidłowo wykonanym połączeniu, w obszarze zgrzeiny, rejestrowane jest 
odbicie fali jedynie od powierzchni zewnętrznej próbki, nie powinno natomiast 
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występować odbicie w płaszczyźnie styku łączonych elementów. Występowanie 
takiegoż, świadczyłoby o nieciągłości materiałowej w obszarze połączenia. B-Skan 
przedstawiony na rysunku 1 został wykonany dla poprawnie wykonanej zgrzeiny. 
Natomiast na C-Skanie i B-Skanie na rysunku 2, zarejestrowane zostało drugie 
odbicie w obszarze zgrzeiny, świadczące o wadliwości połączenia. 
Analiza jakości połączeń w postaci zgrzein punktowych, opiera się zatem na analizie 
fragmentów B-Skanów zebranych wzdłuż płaszczyzn przekrojów z obszaru zgrzeiny, 
odpowiadających płaszczyźnie styku łączonych elementów lub C-Skanów 
wykonanych w tej płaszczyźnie. W opracowanym algorytmie dokonywana jest 
analiza przebiegu maksimum amplitudy drugiego odbicia na B-Skanie, w celu 
identyfikacji skokowych jej zmian w obszarze zgrzeiny. By zapewnić maksymalną 
automatyczność procesu identyfikacji wad, postanowiono w algorytmie wykorzystać 
sztuczną sieć neuronową, umożliwiająca ocenę jakości połączenia jedynie na 
podstawie zmienności sygnału drugiego odbicia w obszarze zgrzeiny. W celu 
uwydatnienia cech determinujących identyfikację (skokowych zmian amplitudy) 
i tym samym zwiększenia dokładności identyfikacji wad przy użyciu sieci 
neuronowej, wykorzystano metody czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów, 
konkretnie dekompozycji falkowej przy użyciu ortonormalnych baz falkowych. 

3.  Wykorzystanie dekompozycji falkowiej sygnałów przy użyciu 
ortonormalnych baz falkowych Daubechies  

Falkami określa się funkcje Ψ1,P ∈ na(ℝ) takie, że rodzina (1) tworzy bazę 
przestrzeni na(ℝ). 

 Ψ1,P = |�|CeaΨ q� − �� r ,    �, � ∈ ℤ (1) 

W utworzonym algorytmie zastosowano dekompozycję falkową przy użyciu falek 
ortonormalnych, czyli takich, dla których rodzina (1) tworzy bazę ortonormalną 
przestrzeni na(ℝ). Podczas konstrukcji falek ortonormalnych wprowadza się 
dodatkowo funkcje Φu,P ∈ na(ℝ) takie, że rodziny (2) stanowią bazy ortonormalne 
odpowiednich podprzestrzeni vk < na(ℝ), tworzących wstępujący ciąg zbiorów 
nazwany analizą wieloskalową, spełniający kilka istotnych warunków 
(wymienionych w [5] i [6]). 

 x2kaΦ(2k� − �)yP∈ℤ (2) 

Funkcje te określa się mianem funkcji skalujących. Obszerniejsze informacje na temat 
konstrukcji analizy wieloskalowej oraz funkcji skalujących i wynikających z niej 
konsekwencji zawarto w [5] i [6]. Warto w tym miejscu jedynie nadmienić, że z uwagi 
na to, że podprzestrzenie vk tworzą ciąg wstępujący, zΦk,P{k,P∈ℤ nie tworzy bazy 

przestrzeni na(ℝ). Tworzy ją jednak układ (3). 
 zΨkP{|}~,|∈ℤ�∈ℤ ∪ �ΦuP�P∈ℤ (3) 

Niech � ∈ na(ℝ) będzie dowolnym sygnałem. Sygnał � poddano dyskretyzacji 
z okresem próbkowania ��, otrzymując sygnał dyskretny w postaci skończonego 

ciągu próbek Q������V4�^
�Ce

. Korzystając z tego, że układ (3) tworzy bazę 

ortonormalną na(ℝ), można � rozwinąć w szereg falkowy według wzoru (4). 
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 ������ = � � 
k,P
P∈ℤ

Ψk,P(���
b�

k�u
) + � �u,PΦu,P(���)

P∈ℤ
 (4) 

Współczynniki 
k,P nazywane są detalami �-tego poziomu, natomiast współczynniki �u,P aproksymacją �-tego poziomu. Kolejne poziomy � detali odpowiadają wyższym 
częstotliwością składowych sygnału �. Wartości tych współczynników można 
wyznaczyć korzystając z wzorów (5) i (6). 

 
k,P = 2ka � ������Ψ(2k(��� − �))�Ce

4�^
  (� ≥ �) (5) 

 �u,P = 2ua � ������Φ(2u(��� − �))�Ce

4�^
 (6) 

Sumy po prawej we wzorach (5) i (6) wyrażają sploty dyskretne analizowanego 
sygnału � z sygnałami uzyskanymi przez odwrócenie kolejności próbek w ciągach (Ψk,P(���))4�^�Ce  i (Φu,P(���))4�^�Ce, dla których przyjmuje się oznaczenia ΨkP i ΦuP 
oraz określa się jako falki analizujące i funkcje skalujące analizujące. 
Wynika stąd, że falki analizujące i funkcje skalujące analizujące można interpretować 
jako filtry. Ponieważ współczynniki stojące przy falkach odpowiadają składowym 
wysokoczęstotliwościowym, falki analizujące powinny mieć cechy filtrów 
górnoprzepustowych. Analogicznie, funkcje skalujące analizujące powinny mieć 
cechę filtrów dolnoprzepustowych [7,8]. 
Kolejną istotną własnością falek i funkcji skalujących ortonormalnych jest możliwość 
wyznaczania współczynników detali i aproksymacji kolejnych, niższych poziomów 
poprzez decymację splotu współczynników poziomu wyższego z filtrem odpowiednio 
falkowym lub funkcji skalujących według wzorów (7) i (8) (�Ce oznacza operator 
decymacji, w praktyce usuwający co drugą próbkę sygnału dyskretnego). 

 
k,P = �Ce��(kbe),P ∗ Ψk,P� (7) 
 �k,P = �Ce(�(kbe),P ∗ Φk,P) (8) 

Wyprowadzenie powyższych wzorów zawarto w [6]. 
Pierwszą opisaną w literaturze falką tworzącą bazę ortonormalną na(ℝ) była falka 
Haara zadana wzorem (9).  

 

�(�) =
��
�
�� 1     dla � ∈ �0, 12r

−1   dla � ∈ �12 , 1�
 0            poza tym

 (9) 

Falka Haara pomimo bardzo dobrej lokalizacji czasowej, wynikającej z jej szybkiego 
zanikania [7], jako funkcja nieciągła nie stanowi dobrego narzędzia do analizy funkcji 
ciągłych, czy tym bardziej gładkich [7,8], dlatego też dążono do konstrukcji falek, 
które podobnie jak falka Haara będą odpowiednio szybko zanikały, lecz będą 
funkcjami gładkimi. Konstrukcję takich falek jako pierwsza zaproponowała I. 
Daubechies i od jej nazwiska zostały one nazwane falkami Daubechies [8]. Falka 
Haara stanowi szczególny przypadek falki Daubechies - nazywana jest również falką 
Daubechies pierwszego rzędu (falki wyższych rzędów konstruowane są tak by 
zapewnić zanikanie kolejnych ich momentów) – i jako jedyna daje się przedstawić  
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w postaci jawnego wzoru. Pozostałe reprezentowane są jedynie przez związane z nimi 
filtry [8].   
Możliwość interpretacji falek i funkcji skalujących jako filtrów w przypadku 
ortonormalnych baz falkowych oraz stosunkowa łatwość wyznaczania 
współczynników detali kolejnych poziomów (wzory (7) i (8)), umożliwił 
zaprojektowanie efektywnego algorytmu dekompozycji sygnałów. Na rysunku 3 
przedstawiono schemat blokowy tego algorytmu. 

 
Rysunek 4. Schemat blokowy zaprojektowanego algorytmu dekompozycji sygnału  

z wykorzystaniem ortonormalnej bazy falkowej generowanej przez falki Daubechies 

4.  Wykorzystanie algorytmu dekompozycji sygnałów w identyfikacji 
wad w zgrzeinach punktowych 

Jak wspomniano w punkcie 2, istotne informacje na temat wadliwości połączenia 
zgrzewanego niesie sygnał drugiego odbicia w obszarze zgrzeiny. Analizowano 
zatem przebieg maksimum amplitudy sygnału napięciowego detektora w przedziale 
czasu odpowiadającym potencjalnemu drugiemu odbiciu od nieciągłości 
materiałowych. W przypadku połączeń wykonanych poprawnie, amplituda sygnału  
w tym przedziale czasu, powinna wynosić zero, co przedstawiono na rysunku 4.  
Dla zgrzein wadliwych, w których występują nieciągłości materiałowe, amplituda 
sygnału drugiego odbicia jest niezerowa, co widać na przebiegu dla zgrzeiny wadliwej 
przedstawionym na rysunku 5. 
Ortonormalne falki Daubechies rzędu wyższego niż 2, jako funkcje ciągłe i gładkie, 
są szczególnie czułe na skokowe zmiany amplitudy sygnału. Z tego powodu, można 
identyfikować obecność zmian amplitudy sygnału w obszarze zgrzeiny poprzez 
analizę wartości współczynników detali odpowiednio wysokiego poziomu, które 
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przyjmują wartości niezerowe jedynie w punktach, w których następuje gwałtowna 
zmiana wartości sygnału. 

 

Rysunek 5. Przebieg maksimum amplitudy drugiego odbicia uzyskany z B-Skanu 
wykonanego w płaszczyźnie przekroju zgrzeiny punktowej prawidłowo wykonanej 

 

Rysunek 6. Przebieg maksimum amplitudy drugiego odbicia uzyskany z B-Skanu 
wykonanego w płaszczyźnie przekroju zgrzeiny punktowej z występującą w obszarze 

połączenia nieciągłością materiałową 

Dla przyjętej metody analizy przebiegu maksimum amplitudy drugiego odbicia  
w określonym przedziale czasu, dekomponowany sygnał ulega często gwałtownym 
zmianom w obszarze poza zgrzeiną – co widać na rysunkach 4 i 5. Powoduje to 
przyjmowanie przez współczynniki detali niezerowych wartości w obszarze poza 
zgrzeiną, co negatywnie wpływa na identyfikację wad przy użyciu sztucznej sieci 
neuronowej. Postanowiono ograniczyć wartości współczynników detali poza 
obszarem połączenia, poprzez filtrację amplitudową sygnału. W celu zachowania 
oryginalnego przebiegu w obszarze połączenia, postanowiono zastosować filtrację 
opierającą się na analizie średniej kroczącej, wyznaczanej dla 10-punktowego 
otoczenia każdej próbki. Jeżeli średnia wartość maksimum amplitudy dla tego 
otoczenia przekraczała wartość średnią dla wszystkich niezerowych wartości 
amplitudy w przebiegu, przyjmowano, że maksimum amplitudy w tym punkcie 
przyjmuje najwyższą możliwą wartość – dla stosowanego przetwornika 8-bitowego: 
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255. Zastosowanie takiej filtracji, umożliwiło wygładzenie przebiegów drugiego 
odbicia w obszarze poza zgrzeiną, powodując zerowanie się współczynników detali 
wysokiego poziomu, nie wpływając jednocześnie na skokowe zmiany amplitudy 
powodowane przez odbicie fali na nieciągłościach materiałowych. Dodatkowo, by 
wyeliminować obecne w przebiegu szumy, zastosowano progowanie sygnału. Tak 
przetworzony sygnał poddawano dekompozycji falkowej przy użyciu 
zaprojektowanego algorytmu. W dalszej części wystarczyła jedynie przebiegi 
współczynników detali ostatniego poziomu, dla każdego B-Skanu z obszaru zgrzeiny. 
Przykładowe wyniki dekompozycji przetworzonych przebiegów maksimum 
amplitudy drugiego odbicia z rysunków 4 i 5 przedstawiono na rysunku 6. W tym 
przypadku użyto filtrów związanych z falkami Daubechies 4 rzędu oraz dobrano 
liczbę poziomów dekompozycji wynoszącą 3 (poziomy od 0 do 2). 

 

Rysunek 7. Wyniki dekompozycji przetworzonych sygnałów z rysunków: 4 (dla 
zgrzeiny wykonanej poprawnie) – po lewej oraz 5 (dla zgrzeiny wadliwej) – po 
prawej. Na wykresach współczynników aproksymacji i detali zaznaczono tylko 

punkty o wartościach niezerowych 

Jak widać na przebiegach z rysunku 6, niezerowe współczynniki detali 2 rzędu 
występują jedynie na brzegach zgrzeiny, gdzie sygnał drugiego odbicia nagle zanika 
oraz na brzegach nieciągłości materiałowych. Możliwa jest zatem nie tylko 
identyfikacja samej wady połączenia lecz również precyzyjne określenia miejsca jej 
występowania, jak również ocena rozmiarów samej zgrzeiny punktowej.  
W opracowanym algorytmie skupiono się jedynie na samej ocenie jakości połączenia, 
dlatego kwestię określania lokalizacji nieciągłości materiałowych pominięto. 
Możliwe jest jednak rozwinięcie algorytmu, uwzględniające precyzyjne 
lokalizowanie wad. 



 Algorytm detekcji wad w połączeniach zgrzewanych … 361 

Współczynniki detali 2 poziomu były następnie analizowane przez sieć neuronową 
w celu identyfikacji wad w obszarze połączenia. Wykorzystano w tym przypadku sieć 
neuronową jednokierunkową, dwuwarstwową o unipolarnych, ciągłych funkcjach 
aktywacji (odpowiedź każdego z neuronów zawierała się w przedziale [0,1]). 
Pierwsza warstwa zawierała 50 neuronów. Liczba neuronów w wyjściowej warstwie 
sieci wynosiła 3. Zatem wektor wyjściowy sieci był wymiaru 3. Klasyfikacja 
połączenia odbywała się poprzez analizę współrzędnych wektora wyjściowego sieci �a = ��, �, �,   �, �,  ∈ �0,1�. Jeżeli wartość współrzędnej � była większa od 
wartości pozostałych współrzędnych, to oznaczało, że amplituda sygnału drugiego 
odbicia jest w obszarze zgrzeiny stale równa 0. Jeżeli wartość � była większa od 
pozostałych, to oznaczało, że w obszarze połączenia wykryto niezerowy 
współczynnik detali 2 rzędu, czyli połączenie było wadliwe. Największa wartość 
współrzędnej  oznaczała całkowity brak połączenia (brak niezerowych 
współczynników detali na brzegu zgrzeiny). 
Do zapewnienia poprawności identyfikacji, niezbędne jest poddanie sieci neuronowej 
procesowi uczenia nadzorowanego (ang. supervised learning), w którym na wejście 
sieci podaje się wektor wzorcowy wraz z oczekiwaną wartością na wyjściu sieci. 
Podczas uczenia, dostosowywane są wagi połączeń między neuronami sieci, tak by 
uzyskiwać oczekiwane odpowiedzi dla wektorów wejściowych zbliżonych do 
wzorcowych [9]. Do uzyskania wymaganej dokładności działania sieci, konieczne jest 
uczenie przy użyciu zbioru wektorów uczących o dużej liczności, która jest 
uzależniona od liczby neuronów w sieci. Istnieje wiele algorytmów uczenia sieci 
neuronowych. Dla wykorzystywanej sieci, utworzonej w pakiecie MATLAB, 
zastosowano algorytm oparty na  metodzie propagacji wstecznej błędu (ang. cross 
entropy), w którym proces uczenia polegający na dostosowywaniu wag połączeń 
między neuronami, trwa do momentu ustabilizowania się funkcji błędu, czyli 
przyjęcia przez nią minimum lokalnego. W przypadku jednak, gdy pomimo 
osiągnięcia minimum, całkowity udział wektorów wzorcowych źle 
zaklasyfikowanych po procesie uczenia przekracza dopuszczalną, przyjętą wartość, 
powtarza się go tak długo aż to kryterium zostanie spełnione. 
Warto nadmienić, że wykorzystanie sieci neuronowej umożliwia porównywanie 
jedynie sygnałów tej samej długości, co oznacza konieczność akwizycji B-Skanów 
o identycznej liczbie punktów pomiarowych (punktów rejestracji A-Skanów).  
Opracowany algorytm został przetestowany na zbiorze różnych zgrzein punktowych, 
wykonanych na próbkach w postaci dwóch blach ze stali dwufazowej DP800  
o grubości 0,8 mm, metodą zgrzewania oporowego. Uprzednio sieć neuronowa 
poddawana była uczeniu na zbiorze 60 wektorów w postaci ciągów współczynników 
detali 2 rzędu, uzyskanych przez dekompozycję falkową przy użyciu falek 
Daubechies 4 rzędu, przetworzonych przebiegów maksimum drugiego odbicia, 
uzyskanych z B-Skanów zarejestrowanych dla różnych zgrzein punktowych  
w różnych płaszczyznach przekroju, wśród których były zarówno wykonane 
poprawnie, jak również z występującymi w obszarze połączenia nieciągłościami oraz 
B-Skany zarejestrowane poza obszarem zgrzeiny. Uczenie było przeprowadzane do 
momentu uzyskania udziału procentowego wektorów źle sklasyfikowanych poniżej 
5%. Następnie algorytm przetestowano na zbiorach B-Skanów zarejestrowanych dla 
16 innych zgrzein. Dokładność klasyfikacji na tym zbiorze wyniosła 88%. 
(poprawność klasyfikacji dla 14 na 16 zgrzein). Co świadczy o poprawności 
algorytmu. 
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5. Podsumowanie 

Zaprojektowany algorytm umożliwił wykrywanie wad w zgrzeinach punktowych na 
stosunkowo wysokim poziomie dokładności. Zastosowanie dekompozycji falkowej 
przy użyciu ortonormalnych baz falkowych Daubechies do analizy przebiegów 
maksimum amplitudy drugiego odbicia umożliwiło otrzymanie przebiegów w postaci 
współczynników detali wyższego rzędu, umożliwiających efektywną identyfikację 
nieciągłości materiałowych z wykorzystaniem sieci neuronowej. Zastosowany 
algorytm dekompozycji sygnałów oraz wykorzystane metody obróbki sygnału do 
analizy, cechuje wyjątkowa prostota i niewielka złożoność obliczeniowa. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że do oceny jakości połączenia wymagana jest analiza  
B-Skanów zebranych wzdłuż płaszczyzn przekroju w obrębie całej zgrzeiny, co 
znacząco zwiększa czasochłonność metody. Dodatkowo identyfikacja wad za pomocą 
sieci neuronowej wymaga analizy sygnałów o jednakowej długości, czyli wymagane 
jest więc ustalenie dla wszystkich badanych zgrzein jednakowej rozdzielczości  
i obszaru skanowania. W przypadku zmiany długości analizowanych sygnałów, 
konieczne byłoby ponowne uczenie sztucznej sieci neuronowej. Algorytm ten może 
więc znaleźć zastosowanie głównie do automatycznej diagnostyki połączeń 
wykonywanych seryjnie. Możliwa jest również rozbudowa algorytmu o możliwość 
pomiaru rozmiaru wykonanej zgrzeiny, o czym wspomniano w punkcie 4. 
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WPŁYW TEMPERATURY EKSTRUZJI KOPOLIMERU 

AKRYLONITRYLO-BUTADIENO-STYRENOWEGO NA 

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE CZĘŚCI WYKONANYCH 

TECHNOLOGIĄ FFF 

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu temperatury 
ekstruzji kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS) na wytrzymałość na 
rozciąganie Rm oraz wydłużenie względne A5 próbek wykonanych przyrostową metodą druku 
3D – FFF (ang. Fused Filament Fabrication). Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają 
stwierdzić, że najkorzystniejsza temperatura ekstruzji ABS-u mieści się w przedziale 200 -
230°C. W tym zakresie temperatur wytrzymałość na rozciąganie Rm wynosi 33 MPa, 
wydłużenie względne A5 mieści się w granicach 3-5 %, zachowana pozostaje również 
dokładność kształtowo-wymiarowa wydrukowanej próbki. 
 
Słowa kluczowe: druk 3D, ekstruzja tworzyw sztucznych, ABS, wytrzymałość na rozciąganie, 
wydłużenie 

TEMPERATURE INFLUENCE OF ACRYLONITRILE-
BUTADIENE-STYRENE COPOLYMER EXTRUSION ON 

MECHANICAL PROPERTIES OF PARTS PRODUCED IN FFF 

TECHNOLOGY 

Summary: The article presents results of the investigations concerning influence  
of acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS) extrusion temperature on the tensile 
strength Rm and elongation A5 of samples produced in FFF (Fused Filament Fabrication) – 3D 
printing additive technology. Results of conducted research enables assume most advantageous 
extrusion temperature of ABS is within the range of 200-230°C. Where the material obtains 
tensile strength Rm at level 33 MPa, elongation A5 is included within limits 3-5%, also  
the shape-dimensional accuracy of the printed sample is maintained. 
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1. Wstęp 

Współcześnie większość z wytwarzanych części maszyn jest produkowana seryjnie. 
Produkcja masowa oparta na technologiach takich jak odlewnictwo, obróbka 
plastyczna czy ubytkowa pozwala na znaczące obniżenie kosztów wytwarzania 
elementu, jednak wymaga dużych nakładów na etapie jej wdrażania. Z tego powodu 
na przestrzeni ostatnich 30 lat prężnie rozwijano technologie przyrostowe, 
pozwalające na obniżanie kosztów produkcji jednostkowej oraz na etapie 
wykonywania prototypu [8]. Przełomowym momentem w branży technologii druku 
3D było ostatnie dziesięciolecie, kiedy firma STRATASYS zrezygnowała 
z wygasających praw patentowych, dotyczących technologii Fused Material 
Deposition (FDM). To działanie pociągnęło za sobą powstanie popularnego na całym 
świecie projektu RepRap, który spopularyzował technikę druku przestrzennego, 
dzięki wolnemu dostępowi do schematów konstrukcji urządzeń oraz oprogramowania 
[11]. Wiele ze współcześnie istniejących firm produkujących drukarki 3D m.in. 
MakerBot, Zortrax, Ultimaker czy 3DBot, powstało na bazie projektu RepRap. 

2. Technologia przyrostowa FFF 

Technologia FFF (ang. Fused Filament Fabrication), to przyrostowa metoda druku 
3D, która powstała na bazie technologii FDM. W tej technologii materiał bazowy  
w postaci drutu (filamentu), wprowadzany jest za pomocą ekstrudera do głowicy 
drukującej. Filament najczęściej wykonywany jest z materiału termoplastycznego 
(np. ABS, PLA) o średnicy d = 1,75 lub d = 3 mm. Po doprowadzeniu tworzywa do 
głowicy jest ono podgrzewane i w półpłynnej postaci nakładane kolejno warstwa po 
warstwie, aż do wydrukowania całego elementu [7]. Na rysunku 1 przedstawiono 
schemat działania drukarki 3D pracującej w technologii FFF. 
 

 

Rysunek 1. Schemat działania drukarki 3D pracującej w technologii FFF [9] 
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Części wykonywane w technologii FFF, ze względu na swoją warstwową budowę 
różnią się parametrami wytrzymałościowymi, a także chropowatością powierzchni od 
części uzyskiwanych technologią wtrysku. Z tego względu na przestrzeni ostatnich 
kilku lat były prowadzone próby mające na celu podwyższenie ich wytrzymałości 
oraz poprawy jakości wydruku [1-6]. Próby te obejmowały wprowadzanie 
dodatkowych materiałów wypełniających przestrzeń między włóknami [1], 
określenie wpływu warunków temperaturowych na własności mechaniczne materiału 
PEEK [2], wpływu orientacji włókien na własności wytrzymałościowe wydruków 
[3,4] oraz zachowania dokładności kształtowo-wymiarowej [5,6]. 
Druk 3D jest procesem skomplikowanym. Z tego powodu czołowi producenci 
urządzeń starają się maksymalnie uprościć dobór parametrów wydruku. Takie 
postępowanie spowodowało znaczące ograniczenie lub całkowity brak dostępu 
użytkownika do większości parametrów wydruku (tj. temperatura ekstruzji materiału, 
prędkość wydruku, temperatura stołu roboczego itp.), stąd możliwości prowadzenia 
badań w zakresie ich doboru na komercyjnych drukarkach 3D są ograniczone. Z tego 
względu badania przeprowadzono na drukarce 3D własnej konstrukcji, gdzie możliwa 
jest zmiana parametrów wydruku. Badania dotyczyły określenia wpływu temperatury 
ekstruzji ABS-u na wytrzymałość na rozciąganie Rm, wydłużenie względne A5 oraz 
zachowanie dokładności kształtowo-wymiarowej wydrukowanych próbek.  

3. Metody badań  

Trójwymiarowy model próbki do badania wytrzymałości na rozciąganie Rm 
i wydłużenia względnego A5 przygotowano zgodnie z normą PN-EN ISO 527-2:2012. 
Wymiary próbki zostały przedstawione na rysunku 2. 
 

 

Rysunek 2. Próbka do badań wytrzymałościowych [10]  

Na podstawie modelu geometrycznego próbki wygenerowano plik STL 
(ang. stereolitography). Następnie próbkę podzielono na 20 warstw (każda o grubości 
ap = 0,2 mm). Na rysunku 3 przedstawiono rozmieszczenie próbek 
wytrzymałościowych na stole roboczym drukarki 3D. 



366 Kamil WYROBEK, Aleksandra JARCO  

 

Rysunek 3. Rozmieszczenie próbek wytrzymałościowych w przestrzeni roboczej 
drukarki 3D 

Próbki do badań zostały wykonane na drukarce 3D (rys.4), której konstrukcja  
i wykonanie jest opracowaniem własnym Autora referatu. Oprogramowanie tego 
urządzenia pozwala na łatwy dostęp do wszystkich parametrów wydruku m.in. 
szybkości wydruku, ruchów roboczych, temperatury ekstrudera oraz stołu, a także 
ilości dozowanego filamentu, itp. 
 

 

Rysunek 4. Eksperymentalna drukarka 3D 
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Zastosowane parametry druku próbek do badań (4 szt. dla każdej temperatury 
ekstruzji) oraz dane dotyczące wykorzystanego materiału zostały zestawione 
w tabeli 1. W trakcie badań zmiennym parametrem była temperatura ekstruzji 
ABS–u (przyjmująca wartości: 180, 190, 200, 220, 230, 240, 260, 270, 300, 330 °C). 

Tabela 2. Zastosowane parametry wydruku próbek 

Parametr Wartość Jednostka 
Wysokość warstwy 0,2 mm 
Ilość warstw 20  
Wypełnienie 100%  
Kierunek wypełnienia 45° do osi X  
Prędkość druku ścianek zewnętrznych 100 mm/s 
Prędkość druku wypełnienia 120 mm/s 
Kierunek wydruku wzdłuż osi Y  
Średnica dysza drukarki 0,3 mm 
Szerokość nakładanych włókien 0,25 mm 
Temperatura stołu roboczego 100 °C 
Zakres temperatur ekstruzji 180 - 330 °C 
Typ materiału ABSi  
Wytrzymałość na rozciąganie 37 MPa 
Średnica filamentu 3 mm 

4. Opis uzyskanych wyników 

Statyczna próba rozciągania została wykonana na maszynie wytrzymałościowej 
ZD-20. Uzyskane, uśrednione, wartości wytrzymałości na rozciąganie Rm 
i wydłużenia względnego A5 przedstawiono na wykresach (rysunek 5 i 6). 

 
Rysunek 5. Wytrzymałość na rozciąganie Rm badanych próbek dla różnych 

temperatur ekstruzji 
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Rysunek 6. Wydłużenie względne A5 badanych próbek dla różnych temperatur 

ekstruzji 
 

Wykresy zarejestrowane w trakcie przeprowadzania statycznej próby rozciągania 
zestawiono dla wybranych temperatur ekstruzji ABS-u na rysunku 7. 
  

 
Rysunek 7. Krzywe zarejestrowane podczas statycznej próby rozciągania dla 

różnych temperatur ekstruzji materiału 
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Na rysunku 8 przedstawiono uśrednione wartości początkowego pola przekroju 
poprzecznego odcinka pomiarowego próbki le = 50 mm dla poszczególnych 
temperatur ekstruzji.  
 

 
Rysunek 8. Zachowanie dokładności kształtowo-wymiarowej przekroju badanej 

próbki  

5. Podsumowanie 

Otrzymane wyniki badań, dotyczące wpływu temperatury ekstruzji ABS-u na 
właściwości wytrzymałościowe wydrukowanych próbek pozwalają stwierdzić, że 
istnieje zależność pomiędzy temperaturą wyciskanego materiału, a wytrzymałością 
na rozciąganie Rm, wydłużeniem względnym A5 oraz zachowaniem dokładności 
kształtowo-wymiarowej części. 
Najwyższą wytrzymałość na rozciąganie Rm, (33 MPa), uzyskały próbki wykonane  
w technologii FFF dla temperatury ekstruzji 190 – 220 °C. Wraz ze wzrostem 
temperatury ekstruzji wyraźnie wzrastają właściwości plastyczne wydrukowanego 
elementu. W temperaturze 270 – 330 °C wydłużenie względne materiału mieści się  
w zakresie A5 = 17 – 20 %.  
Wzrost temperatury ekstruzji materiału niekorzystnie wpływa na zachowanie 
dokładności wymiarowo-kształtowej drukowanej części. Po przekroczeniu 
temperatury 240°C pole przekroju poprzecznego wykracza poza dopuszczalny zakres. 
Analizując uzyskane wyniki badań stwierdzono, że najkorzystniejsza temperatura 
ekstruzji materiału z uwagi na jego wytrzymałość na rozciąganie  0 i wydłużenie 
względne ¡D, mieści się w przedziale od 200 do 230 °C. W komercyjnie 
produkowanych urządzeniach ta temperatura wynosi odpowiednio od 240 do 260 °C, 
co obniża wytrzymałość na rozciąganie Rm wydrukowanej części o około 10 %. 
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ANALIZA PRZYSTOSOWANIA WYCIĄGÓW Z NAPĘDEM CIERNYM 

DO WIĘKSZYCH GŁĘBOKOŚCI 

Streszczenie: W pracy przedstawiono podział wyciągów górniczych, jak również opisano 
problemy związane z zastosowaniem wyciągów ciernych dla większych głębokości ciągnienia 
urobku, takie jak ich niewystarczająca wydajność oraz problem z trwałością stosowanych 
w nich lin. Przeprowadzono analizę od czego zależne są oba te parametry i jakie są możliwości 
ich poprawy. Skupiono się przede wszystkim na zmianie współczynnika bezpieczeństwa oraz 
zastosowaniu nowoczesnych lin kompozytowych i aramidowych.  
 
Słowa kluczowe: wyciągi z napędem ciernym, górnictwo, nowoczesne liny, kompozyty 

ANALYSIS OF ADJUSTING LIFTS WITH FRICTION DRIVE TO A 

HIGHER DEPTH  

Summary: The research presents the division of mining lift systems  
and describes issues associated with using of Koepe winders at larger depths, such as low efficiency 
and low durability of ropes. Also made an analysis of possibility  
to improve values of those parameters. An article is concerned on changing of the safety factor and 
use of modern composite and aramid ropes.  
 
Keywords: lifts witch friction drive, mining, modern ropes, composites 

1. Wprowadzenie 

Stosowane obecnie wyciągi górnicze można podzielić na: 
- wyciągi cierne z kołem Koepe (rysunek 1)  
- wyciągi bębnowe zwykłe i Blaira (rysunek 2) 
Wyciągi z napędem ciernym cechują się dużym udźwigiem oraz bardziej 
ekonomiczną pracą niż wyciągi bębnowe, ze względu na mniejszy pobór energii. 
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Dzieje się tak dzięki wyrównoważeniu momentu statycznego na pędni linowej, przy 
wykorzystaniu lin wyrównawczych oraz za sprawą stosunkowo małych wymiarów 
maszyn z kołem pędnym w porównaniu do maszyn bębnowych. Tak więc  
z ekonomicznego punktu widzenia, wyciągi z kołem Koepe są korzystniejsze od 
wyciągów bębnowych. 

  a)     b) 

 

Rysunek 1. Schematy wyciągów z napędem ciernym: a) z kołem Koepe na wieży  
b) z kołem Koepe na gruncie [5] 

 a)     b) 

 

Rysunek 2. Schematy wyciągów bębnowych: a) równoległy wyciąg bębnowy  
b) dwubębnowy wyciąg Blaira [5] 

Jednak jak pokazuje praktyka, dla większych głębokości szybu sięgających od 1500 
do 2000 metrów, trwałość zmęczeniowa lin nośnych tych wyciągów jest bardzo mała. 
Zwiększyć trwałość można stosując wyższe współczynniki bezpieczeństwa dla lin, co 
jednak skutkuje znaczącym zmniejszeniem się ich nośności. Ta zaś przekłada się na 
niewielką ładowność skipu, która ma bardzo duży wpływ na wydajność wyciągu 
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górniczego. Wąskim gardłem całego procesu wydobywczego urobku w kopalni jest 
właśnie jego transport spod powierzchni ziemi, poprzez szyb, aż na powierzchnię. 
Dlatego wydajność wyciągu jest głównym czynnikiem ograniczającym wydobycie.  
Z technicznego punktu widzenia byłoby możliwe wykorzystanie wyciągów  
z napędem ciernym dla szybów do głębokości sięgających aż 2000 metrów, jest to 
jednak na chwilę obecną zupełnie nieopłacalne ekonomicznie. 
Dla większych głębokości wykorzystuje się dwubębnowy wyciąg Blaira. Liny nośne 
tych wyciągów posiadają korzystniejszy rozkład naprężeń w splotkach i drutach, 
ponieważ nie przenoszą one obciążeń powstałych w wyniku kręcenia się lin, co jest 
specyfiką napędu ciernego. Co więcej, są narażone w mniejszym stopniu na zmienne 
obciążenia, niż liny nośne wyciągów ciernych, pracują więc w lżejszych warunkach. 
Dlatego też możliwe jest zastosowanie dla nich mniejszych współczynników 
bezpieczeństwa oraz są mniej narażone na zużycie zmęczeniowe. W rezultacie dla 
bardzo dużych głębokości ciągnienia urobku bębnowe wyciągi typu Blaira posiadają 
większy udźwig w porównaniu do wyciągów z kołem pędnym oraz ich liny nośne 
cechują się wyższą trwałością.  
Ze względu na swoją konstrukcję, wyciągi z napędem ciernym są bardziej opłacalne 
pod względem ekonomicznym niż wyciągi bębnowe, dlatego są stosowane 
z powodzeniem do głębokości 1500 metrów. Z drugiej strony posiadają jednak 
większe ograniczenia, przez co ustępują one miejsca wyciągom bębnowym przy 
większych głębokościach ciągnienia. W dalszej części artykułu zostaną 
przedstawione możliwe rozwiązania, które pozwolą na przystosowanie wyciągów  
z napędem ciernym do większych głębokości. 

2. Zwiększenie trwałości lin nośnych 

Analizując wydajność wyciągu górniczego w dłuższym okresie czasu istotna staje się 
żywotność i niezawodność jego elementów. Wszelakie przerwy pracy wyciągu 
spowodowane jego awarią lub też koniecznością wymiany zużytych elementów są 
kosztowne dla kopalni. Bardzo istotna jest więc duża trwałość elementów najbardziej 
podatnych na zużycie, głównie lin i wykładziny koła ciernego, których wymiana jest 
czasochłonna. Jak wcześniej wspomniano, przy głębokościach szybu sięgających od 
1500 do 2000 metrów trwałość zmęczeniowa lin w wyciągach z napędem ciernym 
jest bardzo mała. Analizy uszkodzeń pokazują, że główną przyczyną zerwania drutów 
liny na skutek zmęczenia jest zmienne obciążenie lin występujące podczas cyklu. 
Wzór na trwałość liny wyciągu z kołem pędnym [1] jest skomplikowany, dlatego też 
w celu przedstawienia zależności trwałości lin od głębokości ciągnienia, posłużono 
się rysunkiem 3, gdzie do obliczeń przyjęto obowiązujący w Polsce współczynnik 
bezpieczeństwa. 
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Rysunek 3. Trwałość lin w wyciągach z kołem pędnym w zależności od głębokości 
ciągnienia  

Jak widać na powyższym wykresie, trwałość lin nośnych wyciągów z kołem pędnym 
bardzo gwałtownie spada wraz z głębokością szybu. Już przy głębokości 1400 m ich 
trwałość wynosi niecałe 100 tys. cykli, a przy 2000 metrów tylko  
58 tysięcy. Przyglądając się wzorowi na trwałość liny [1], można zauważyć, że jest 
on zależny od przyjętego współczynnika bezpieczeństwa. Tu właśnie tkwi klucz do 
poradzenia sobie z tym problemem. Aby zwiększyć żywotność lin, należy zwiększyć 
przyjęty współczynnik bezpieczeństwa.  
Chcąc dobrać współczynnik bezpieczeństwa tak, żeby zapewnić linie 
satysfakcjonującą trwałość rzędu 100000 cykli, zakres obciążeń liny powinien 
wynosić 15,1% wartości jej siły zrywającej. Przyjmując takie założenie, otrzymamy 
zależność współczynnika n bezpieczeństwa od głębokości ciągnienia L [1]: 

L
Ln

−
=

5123

20358
)(  (1) 

Na rysunku 4 przedstawiono porównanie otrzymanych wartości współczynnika 
bezpieczeństwa z obowiązującym w Polsce. 
Uzyskanie zadowalającej ilości 100 000 cykli dla większych głębokości wymaga 
zastosowania dużych współczynników bezpieczeństwa, co z kolei znacznie zmniejszy 
wydajność wyciągu. Aby to zilustrować, wykonano obliczenia ładowności skipu dla 
obu wspomnianych wyżej współczynników bezpieczeństwa, a wyniki 
zaprezentowano na rysunku 5. Do obliczeń przyjęto linę typu Notorplast Ø54 oraz 
standardowe skipy. 
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Rysunek 4. Porównanie wartości współczynnika bezpieczeństwa w Polsce oraz jego 
wartości dla której lina uzyska trwałość 100 000 cykli 

 

 

Rysunek 5. Ładowność skipu w zależności od przyjętego współczynnika 
bezpieczeństwa i głębokości szybu 

Wydłużenie trwałości lin nośnych, poprzez zwiększenie współczynnika 
bezpieczeństwa, znacząco zmniejsza ładowność skipu dla większych głębokości, 
która jest już tak i dość niska. Jest to jedna z przyczyn, dla której wyciągi tego typu 
nie są stosowane do tak dużych głębokości przy ówczesnym stanie techniki. 
Rozwiązaniem powyższego problemu, byłoby wykorzystanie nowoczesnych lin,  
o lepszych parametrach wytrzymałościowych od tych stosowanych obecnie. 
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3. Zastosowanie nowoczesnych lin nośnych 

Właściwości liny użytej w wyciągu szybowym w bardzo dużym stopniu wpływają na 
możliwą do uzyskania ładowność skipu, co z kolei bezpośrednio wpływa na jego 
całkowitą wydajność. Przy większych głębokościach ciągnienia, znaczna część 
nośności liny jest tracona do przeniesienia jej własnego ciężaru, a do przeniesienia 
ciężaru skipu i urobku, możemy wykorzystać tylko pozostałą jej część. 
Im głębszy więc szyb, tym mniej możemy zawiesić na końcu liny, przez co uzyskuje 
się coraz niższą wydajność, aż przy pewnej głębokości przestaje ona być opłacalna 
finansowo. Można więc wysnuć wniosek, że zwiększenie stosunku wytrzymałości 
liny do jej masy jednostkowej poskutkuje wzrostem wydajności wyciągu. Dzięki temu 
rozwiązaniu, wydobywanie surowców z dużych głębokości będzie bardziej opłacalne. 
Istnieją dwa sposoby na poprawę takiej relacji, dla lin nośnych o tej samej średnicy 
(oraz ich kombinacje): 
- zastosowanie lżejszych lin, przy zachowaniu siły zrywającej 
- zastosowanie wytrzymalszych lin, przy zachowaniu masy jednostkowej 
Wspomniany stosunek dobrze odwzorowuje długość charakterystyczna, czyli długość 
przy której lina zerwie się pod własnym ciężarem. Dla lin stalowych wynosi obecnie 
około 19 kilometrów. 
Wzór na masę użyteczną, czyli inaczej ładowność skipu wyraża się wzorem [1]: 
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gdzie: Fmin – minimalna siła zrywająca linę [N] 
 q – masa jednostkowa liny [kg/m] 
 L – głębokość ciągnienia urobku [m] 
 n – współczynnik bezpieczeństwa [-] 
 fskip – współczynnik ładowności skipu [-] 

 
Aby zobrazować jak duży wpływ na ładowność skipu mają parametry liny, wykonano 
obliczenia na podstawie powyższego wzoru, dla liny Notorplast (Fmin=2113 kN, 
q=12,06 kg/m), lekkich skipów (fskip=0,7) oraz współczynnika bezpieczeństwa 
zapewniającego trwałość liny na poziomie 100 000 cykli, o którym była mowa w 
poprzednim rozdziale: 

L
Ln

−
=

5123

20358
)(   (3)

 

Uzyskane wyniki obliczeń wpływu zwiększenia siły zrywającej oraz redukcji masy 
lin nośnych, zaprezentowano na poniższych wykresach: 
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Rysunek 6 .Ładowność skipu w zależności od głębokości ciągnienia i redukcji masy 
liny 

 

Rysunek 7. Ładowność skipu w zależności od głębokości szybu i zwiększenia 
wytrzymałości liny 

Tak znaczący wzrost nośności użytecznej wyciągu górniczego, możliwy do uzyskania 
dzięki zredukowaniu masy lin nośnych lub też zwiększeniu ich wytrzymałości, 
mógłby mieć bardzo duży wpływ na przyszłe projekty głębokich kopalń, jak również 
na modernizację tych dotychczas istniejących. Istnieje więc wyzwanie techniczne dla 
producentów lin, jak uzyskać wspomniany wzrost stosunku wytrzymałości liny do jej 
masy jednostkowej. Najbardziej obiecujące koncepcje nowoczesnych lin, zostały 
pokrótce opisane poniżej. 
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Jak już wcześniej wspomniano, długość charakterystyczna dla lin stalowych wynosi 
około 19 kilometrów, chcąc więc poprawić parametry lin, dobrym pomysłem jest 
zainteresowanie się innymi materiałami. 

Tabela 1. Właściwości mechaniczne wybranych materiałów [1] 

Materiał Gęstość 
(kg/m3) 

Moduł 
sprężystości 

(GPa) 

Wytrzymałość 
(MPa) 

Długość 
charakterystyczna 

(km) 
Lina stalowa - ~120 - ~19 
Pręt stalowy 7850 207 1960 25 

Włókno węglowe 1770 300 3400 196 
Włókna Technora 1390 73 3400 249 
Włókna Kevlaru 1440 125 3600 255 
Włókna Spectra 970 113 3000 315 

Nanorurki węglowe 1400 400 50000 3641 
 
Jednym z pomysłów na zwiększenie długości charakterystycznej liny jest stworzenie 
konstrukcji kompozytowej, w której stalowy rdzeń zostałby zastąpiony włóknami o 
bardzo dużej wytrzymałości i module sprężystości takimi jak Kevlar czy Spectra. 
Obecnie badania nad takimi linami prowadzi m.in. firma Casar, skuszona ich 
ogromnymi potencjalnymi zaletami. 

 

Rysunek 8. Kompozytowa lina stalowa z Kevlarowym rdzeniem [1] 

Jednym z problemów tego typu konstrukcji jest występowanie różnicy wartości 
modułów sprężystości pomiędzy rdzeniem włókiennym, a stalowymi splotkami co 
sprawia, że rdzeń nie przenosi obciążeń proporcjonalnie do swojego przekroju, a to 
skutkuje przeciążeniem splotek zewnętrznych. Kolejnym wyzwaniem jest 
opracowanie odpowiedniej metody badań nieniszczących dla tego typu lin. 
Tradycyjne metody z wykorzystaniem głowicy magnetycznej są skuteczne do badania 
drutów stalowych lecz nie sprawdzają się przy badaniu wspomnianych włókien. 
Innym, dającym potencjalnie jeszcze większe korzyści rozwiązaniem jest produkcja 
lin wykonanych w całości z syntetycznych włókien. Liny te konstrukcją przypominały 
by swych stalowych odpowiedników. W przeciwieństwie do lin kompozytowych, nie 
występuje tu problem, polegający na nierównomiernym rozkładzie obciążeń w 
różnych materiałach. Testy wykazały że materiałem, który ma duży potencjał na 
wykorzystanie do konstrukcji tego typu lin jest kopolimer aramidowy Technora [1], 
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ze względu na stosunkowo dużą odporność na ścieranie oraz olbrzymią wytrzymałość 
zmęczeniową. Do głównych zalet lin wykonanych w całości z włókien Technora 
należą: 
- bardzo duża wytrzymałość w połączeniu z małą masą, znacznie zwiększy 

ładowność skipów oraz wydajność głębokich wyciągów górniczych, 
- bardzo mała masa liny zmniejszy zużycie energii elektrycznej wyciągu, 
- odporność na korozję i działanie różnych substancji chemicznych, 
- olbrzymia wytrzymałość zmęczeniowa. 
Z kolei głównymi wadami są: 
- trudność z badaniem lin, konieczność wynalezienia nowych metod 

nieniszczących, 
- duża podatność na wzrost temperatury, w przypadku pożaru łatwo o jej 

zerwanie, 
- podatność na zabrudzenia oraz uszkodzenia czynnikami zewnętrznymi, 
- duże wydłużenia liny, za sprawą małego modułu sprężystości, 
- konieczność przeprowadzenia dalszych badań. 
W celu pokazania korzyści potencjalnego zastosowania wyżej wymienionych lin, 
przeprowadzono obliczenia dla wyciągu ciernego. Przyjęto czterolinowy wyciąg  
z kołem pędnym zamontowanym na wieży, wyposażonym w dwa naczynia 
wydobywcze. Technologiczna głębokość ciągnienia urobku H = 2000 m. Przyjęto 
wysoką prędkość naczynia v = 20 m/s a także zastosowano aluminiowe skipy  
(fskip = 0,7). Do obliczeń wykorzystano współczynnik bezpieczeństwa lin, 
pozwalający na uzyskanie trwałości wynoszącej 100 000 cykli, który według 
wcześniej opisanego wzoru, wynosi n = 6,52 dla głębokości 2000 metrów. 
Obliczenia te wykonano dla trzech rodzajów lin: 
- stalowa, typu Notorplast 
- kompozytowa, o konstrukcji Turboplast 
- aramidowa, o konstrukcji 6x36WS 

Tabela 2. Parametry lin użytych do obliczeń oraz parametry wyciągu, które dla nich 
uzyskano 

 

Oznaczenie Parametr Lina 
stalowa  

Lina 
kompozytowa 

Lina 
aramidowa 

d Średnica [mm] 60 50 32 
Fmin Min. siła zrywająca [kN] 2641 2576 1612 

q Masa jednostkowa liny [kg/m] 14,96 8,55 0,82 
qln Masa jednostkowa 4 lin [kg/m] 59,84 34,2 3,28 
mln Masa 4 lin [tony] 125,6 71,6 6,8 

dla których uzyskano: 
mu Ładowność skipu [tony] 20,5 48,8 48,9 
N Szacowana trwałość [cykle] 100 000 100 000 >1 000 000 
D Średnica koła pędnego [m] 6,0 5,0 3,2 

Wg Wydajność godzinowa [tony/h] 417,5 871,9 873,6 
 

 
Dla założonego przypadku, przy wykorzystaniu lin stalowych ładowność skipu 
wynosi zaledwie 20,5 tony i to dla lin Ø60 mm. Wartość tę co prawda można by 
zwiększyć stosując jeszcze większe liny, jednak wiązałoby się to ze zwiększeniem 
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średnicy koła pędnego do znacznych rozmiarów oraz ich masy własnej, która już teraz 
wynosi około 125 ton. Należ pamiętać, że masa ta musi być jeszcze wyrównoważona 
za pomocą lin wyrównawczych o tej samej masie. To prowadziło by do konieczności 
zastosowania napędów o bardzo dużej mocy. Można więc zauważyć, że 
wykorzystanie lin stalowych w założonym powyżej przypadku jest niezwykle mało 
efektywne.  
Założoną ładowność udało się za to uzyskać zarówno przy użyciu lin kompozytowych 
oraz aramidowych, gdzie w tym drugim przypadku masa zredukowana układu będzie 
o wiele mniejsza, co pozwoli na bardziej ekonomiczną pracę. 

4. Podsumowanie 

Wyciągi z napędem ciernym są obecnie z powodzeniem wykorzystywane do 
głębokości sięgających 1500 m. Jednak przy większych głębokościach, uzyskiwana 
ładowność skipu oraz trwałość lin nośnych jest bardzo niewielka, co sprawia, że nie 
są one opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. W powyższym artykule, 
zaprezentowano sposób na poprawienie tych parametrów poprzez zastosowanie 
nowoczesnych lin, co pozwoli przystosować tego typu wyciągi do głębokości 
sięgających 2000 m. Konstrukcja takich lin opiera się na zastosowaniu włókien o 
wysokiej wytrzymałości i małej masie jednostkowej. Dla lin kompozytowych, wokół 
rdzenia wykonanego z takich włókien zwite są splotki stalowe, które zabezpieczają 
go przed uszkodzeniami zewnętrznymi. Inną koncepcją są liny, które w całości 
wykonane są z tego rodzaju włókien. Jak wykazały badanie, w roli takich włókien 
najlepiej sprawdzają się aramidy Technora. Liny aramidowe cechują się wyjątkowo 
dużą trwałością zmęczeniową. Nowoczesne liny cechowałyby się niezwykle 
korzystnymi parametrami wytrzymałościowymi, pozwalając tym samym na znaczne 
zwiększenie ładowności skipu dla większych głębokości, rewolucjonizując dzięki 
temu górnictwo. Ciągle są jednak w fazie testów i obecnie nie są dostępne na rynku, 
jednak zapewniają bardzo obiecującą perspektywę. 
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MAPOWANIE I ZRZĄDZENIE STRUMIENIEM WARTOŚCI 

Streszczenie: Niniejszy artykuł jest prezentacją metody Mapowania i Zarządzania 
Strumieniem Wartości. Na początku, krótko została omówiona koncepcja, rodzaje strat, 
niezbędne narzędzia i zasady w trakcie, których przedstawione zostały wskazówki pomocne 
przy mapowaniu. W dalszej części została opisany proces Zarządzania Strumieniem Wartości 
oraz zastosowanie w procesach nieprodukcyjnych. 
Przedstawiona w tym tekście problematyka jest aktualnym odzwierciedleniem jednego z wielu 
wyzwań dotyczących optymalizacji, stojących przed przedsiębiorstwami różnych branż. 
 
Słowa kluczowe: strumień wartości, mapa strumienia wartości, stan obecny, stan przyszły, 
Mapowania Strumienia Wartości (VSM), Lean Manufacturing 

MANAGE AND MAPPING VALUE STREAM 

Summary: This article is a presentation of Value Stream Mapping method. First was described 
an idea of VSM, kinds of waste, tools, principles and tips useful during mapping process. Later 
was depicted process of Managing Value Stream, and how to use this tool for nonproduction 
process. 
The paper describes issue, which is the actual reflection of one from many challenges 
concerning optimization, which companies have to face.  
 
Keywords: value stream, value stream map, current state, future state, Value Stream Mapping 
(VSM), Lean Manufacturing 

1. Wprowadzenie  

Mapowanie Strumienia Wartości oraz zarządzanie nim pełni niezwykle istotną 
funkcję w tworzeniu kultury ciągłego doskonalenia i wdrażania podejścia Lean 
Manufacturing. 
Mapowanie Strumienia Wartości jest narzędziem pozwalającym na wizualizację 
przebiegu procesu wytwarzania i przepływu informacji (od wejścia do wyjścia) dla 
wybranej rodziny produktów. VSM może służyć jako punkt startowy, aby pomóc 
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zarządowi, inżynierom, dostawcom oraz klientom rozpoznać marnotrawstwo  
i zidentyfikować przyczyny ich powstawania. Proces obejmuje mapowanie „stanu 
obecnego”, jednocześnie koncentrując się na pytaniu jak strumień ma wyglądać  
w przyszłości tj. mapowanie „stanu przyszłego”. VSM może służyć jako podstawa 
dla wdrażania innych strategii/narzędzi doskonalenia organizacji. Strumień wartości 
obejmuje wszystkie operacje niezbędne do wyprodukowania wyrobu z surowców  
i przekazaniu go klientowi. Mapowanie strumienia wartości oznacza pracę na całości 
strumienia, a nie tylko na poszczególnych procesach czy też optymalizacji części 
procesu. W ramach procesu produkcyjnego, przepływ materiału przez fabrykę jest 
płynny, ale równie ważny jest przepływ informacji, który informuje każdy proces co 
ma robić w następnej kolejności. Trzeba zobrazować i pracować nad oboma tymi 
aspektami. Mapowanie strumienia wartości może służyć jako narzędzie komunikacji, 
narzędzie planowania biznesu oraz narzędziem do zarządzania procesem zmian.  
W pierwszym kroku tworzymy obrazu stanu aktualnego, który odbywa się poprzez 
zbieranie informacji na hali. Dzięki temu otrzymujemy również informacje potrzebne 
do mapowania stanu przyszłego. Ostatnim krokiem jest przygotowanie i opracowanie 
planu wdrożenia, który opisuje działania niezbędne do osiągnięcia stanu 
przyszłego.[1] 
Mike Rother i John Shook opisują w książce „Eliminacja marnotrawstwa przez 
Mapowanie Strumienia Wartości” dokładnie sposób użycia opisywanej metody: 
odwzorowania przepływu materiału i informacji, wybór rodziny produktów, wybór 
Menagera Strumienia Wartości oraz sposób wykonania mapy stanu obecnego  
i przyszłego. Opisują symbole, które zostały użyte do wykonania tych map wraz  
z istotnymi pojęciami, które są niezbędne aby posługiwać się wspólnym językiem.[2] 
Pomimo, iż wspomniana pozycja bardzo dobrze opisuje metodę oraz możemy spotkać 
wiele innych publikacji opisujących metodę VSM to często w praktyce, nawet  
w firmach, które od lat doskonalą podejście Lean, wyroby czy usługi nie chcą płynąć 
zgodnie ze strumieniami wartości lub strumienie wytworzyły własne „koryta”, 
dalekie od szczupłego podejścia. 
W artykule zostanie opisana metoda VSM (zarówno mapowanie jaki i zarządzanie), 
problemy, które można spotkać przy jej stosowaniu, jak również sposoby na 
unikniecie tych problemów. Zostaną przedstawione wskazówki, które mogą pomóc 
efektywnie wykorzystać to narzędzie w walce z marnotrawstwem 

2. VSM – straty, zasady i wskazówki 

Na początek zostanie wymienionych siedem zjawisk obniżających wartość według 
Taiichi Ohno. Oto one:  

1. Nadprodukcja – często nazywana matką strat ze względu na fakt, że generuje 
ona pozostałe rodzaje strat. 

2. Wysokie stany magazynowe. 
3. Wady produktów. 
4. Oczekiwanie. 
5. Zbędny transport. 
6. Nadmierny ruch . 
7. Nadmierna obróbka. 
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Amerykanie dodali jeszcze ósmą – Niewykorzystanie potencjału pracowników.  
W przypadku, gdy określimy strumień wartości dla danego produktu/rodziny 
produktów to często okazuje się, że poprawa procesu w jednym fragmencie 
strumienia powoduje powstawanie strat w innej części strumienia. Eliminacja strat w 
całym strumieniu oraz optymalne użycie maszyn i urządzeń jest możliwe przez 
poprawę całego strumienia.[3] 
Pierwszą rzeczą, jaka powinna zostać szczegółowo omówiona z personelem i kadrą 
zarządzającą w trakcie wdrażania VSM, są zasady Lean. Są to następujące zasady:  
 
1. Wartość powinna być określona z perspektywy końcowego użytkownika –  
w praktyce często wygląda to tak, jakby ta zasada wyrażona była tylko w słowie 
wartość, zapominając o kliencie, często jest to klient wewnętrzny, którego potrzeby 
nie są dostatecznie rozumiane i to powoduje zakłócenia w całym strumieniu. Podobną 
sytuacje można zaobserwować czasami w podejściu Six Sigma, lecz tam metodologia 
dostarcza nam pewne narzędzia, które powodują lepsze zrozumienie naszego klienta 
takie jak VOC (Voice of Customer), CTQ (Qritical to Quality) czy model Kano.  
Zalecane jest aby mapując proces dokładnie poznać co dla naszego klienta jest 
wartością i w jaki sposób możemy oddzielić ją od marnotrawstwa. 
 
2.  Należy określić strumień wartości dla każdej kategorii produktów – można tu 
rozpatrzyć kilka przypadków. 
- Jeżeli rozpatrujemy środowisko, gdzie kultura Lean jest rozwinięta, to możemy 
spodziewać się, że strumienie zostały już zaprojektowane we właściwy sposób a duża 
cześć marnotrawstwa wyeliminowana na etapie projektu. Jednak i tu czasami spotyka 
się tak „odchudzone” procesy, że przestój jednej stacji, często powoduje przestój 
całego strumienia. Rozwiązaniem wydaje się tu być takie projektowanie strumienia, 
które w początkowej fazie produkcji pozwoli na doskonalenie i nie będzie przyczyną 
poważnych strat (praca z udziałem supermarketu – czyli miejsca, w którym są 
składowane zapasy, którymi się zarządza, a proces następny może pobierać to co w 
danej chwili wymaga klient), a w późniejszej fazie pozwoli na wdrożenie ciągłego 
przepływu – najbardziej optymalnego sposobu produkcji, lecz wymagającego niskiej 
zmienności, bezawaryjności, zabezpieczeń przed przedostawaniem się błędów oraz 
innych ważnych czynników. 
- Jeżeli analizujemy już działające procesy to często strumienie są poprzecinane, 
przepływ zakłócony, a rodziny produktów nie łatwe do zidentyfikowania. Wskazane 
jest użycie tabeli, która pomoże wyodrębnić rodziny produktów. Podział produktów, 
który ma na celu wyodrębnienie rodzin, należy rozpatrzyć z uwagi na klientów, którzy 
znajdują się na końcu strumienia. Jako rodzinę produktów rozumiemy produkty, które 
przechodzą przez te same lub podobne procesy produkcyjne, które wykorzystują tę 
samą grupę maszyn. Należy zapisać rodzaje rodzin jakie zostały wyodrębnione, z ilu 
wyrobów końcowych się składają oraz jak często zamawia je klient.[2] 
Kolejnym narzędziem, które w prosty sposób wizualizuje zakłócenia w przepływie 
jest Diagram Spaghetti, który umożliwia poprawne zaprojektowanie przepływu, a 
przede wszystkim pozwala zaobserwować stratę związaną ze zbędnym transportem. 
- Najtrudniejsza sytuacja zachodzi wówczas, gdy chcemy przekształcić zakład, który 
produkuje wypychając swoje produkty (metoda push) a świadomość Lean jest niska. 
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W tym przypadku wskazane jest zastosowanie podejścia, które przedstawia Ian 
Glenday w książce „Przejdź na logikę przepływu” [4], że zaledwie 6% typów 
wyrobów/usług asortymentu, który posiada dana firma stanowi 50 % obrotów, które 
pokazuje jak odnaleźć te wyroby używając narzędzia zwanego sitem oraz tłumaczy 
jak przejść z produkcji opartej na partiach na produkcję o ciągłym przepływie. 
 
3. Kolejne etapy dodawania wartości muszą być połączone, aby osiągnąć płynny 
przepływ produktu. Aby zapewnić przepływ należy tak zaprojektować fabrykę, 
rozmieszczenie poszczególnych maszyn i obiektów aby przepływ został zapewniony 
– bardzo pomocne mogą tu być warsztaty Lean Plant Design lub metoda Simplified 
Systematic Layout Planning. Znawcy Lean mówią: „zobacz przepływ a zobaczysz 
marnotrawstwo”. Ten cytat najlepiej oddaje tę zasadę oraz podkreśla ważność 
przepływu w procesie eliminacji strat. 
 
4. Klienci powinni mieć możliwość uzyskania tego, czego oczekują. System ssący 
– wydaje się być najważniejszym a zarazem najtrudniejszym elementem szczupłego 
podejścia. Aby go wdrożyć należy wcześniej skupić uwagę na kulturze Lean oraz 
takich elementach jak: praktyki 5S, SMED – czyli metoda, która pomaga wykonywać 
szybkie przezbrojenia – kluczowa dla poprawnego wdrożenia systemu typu pull. 
Jeżeli mówimy tu o tym systemie to zostało napisane wiele książek, które dokładnie 
omawiają tę metodę np. „Poziomowany system ssący” z Lean Enterprise Institute. 
Jednak zanim przejdziemy do wdrażania systemu, np. Kanban, należy upewnić się, że 
inne szczupłe praktyki, o których powyżej wspomniano działają poprawnie, a kultura 
Lean jest rozumiana i wspierana przez najwyższe kierownictwo. 
 
5. Zarządzanie musi być ukierunkowane na osiągnięcie perfekcji – wszystkie 
działania i użyte środki mają tworzyć wartość. Ciągłe doskonalenie, z którym 
spotykamy się wielokrotnie, zarówno w podejściu projakościowym jaki 
i w różnego rodzaju praktykach np. 5S, pomimo częstego używania tego terminu, 
dostarcza pewnych trudności. Odpowiednie planowanie oraz strategia pozwala lepiej 
stosować tę zasadę w codziennym życiu produkcyjnym pełnym dynamicznych 
zdarzeń. [3] 
Podsumowując krótkie przypomnienie zasad wraz z wskazówkami widzimy, że 
tworzenie mapy stanu obecnego wymaga wiedzy i doświadczenia na wszystkich 
poziomach organizacji. Przy tworzeniu stanu przyszłego wymagana jest świadomość 
Lean, wizja oraz determinacja aby wdrożyć kulturę Lean, odpowiednio użyć narzędzi 
takich jak SMED oraz dążyć do zbudowania najbardziej efektywnego systemu 
ssącego. 
Kolejna ważna rzecz to kolejność wdrażania. Wspomniano o niej powyżej pisząc  
o zasadach Lean. Poza wdrażaniem odpowiednich narzędzi, takich jak 5S, SMED, 
metodologii TPM, poka-yoke i innych, bardzo ważne jest budowanie świadomości 
wśród całego personelu. Niezwykle ważne wydają się tu warsztaty, na których poza 
treściami teoretycznymi zostają użyte omawiane narzędzia i zastosowane w praktyce. 
Następna kluczowa rzecz to odpowiedzialność za proces wdrożenia. W „The Lean 
Pocket Guide” [6] czytamy, że ktoś z najwyższego kierownictwa powinien odgrywać 
rolę przywódczą. Również w książce „Naucz się widzieć – Eliminacja marnotrawstwa 
przez Mapowanie Strumienia” podkreślono, że Menedżer Strumienia Wartości będzie 
musiał przełamać granice organizacyjne, które istnieją w przedsiębiorstwie.  
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Poniżej przedstawiono wskazówki jak Zarządzać Strumieniem Wartości:  
1. Zaangażować kierownictwo – bez zaangażowania nie uda się uzyskać 

odpowiednich zasobów, usunąć barier międzywydziałowych, dostarczyć 
odpowiednich szkoleń aby zbudować kulturę Lean itp. Powinien on również 
brać udział w spotkaniach, dawać wsparcie oraz odwiedzać strumień 
wartości być świadomy postępu prac. 

2. Wybrać strumień wartości – zdefiniować operacje, które dodają wartość oraz 
te, które ich nie dodają, użyć narzędzia, które pomoże zdefiniować rodzinę 
produktów, wybrać jeden strumień, który nie jest zbyt skomplikowany, ani 
zbyt prosty. 

3. Szkolić personel – wszyscy muszą dobrze rozumieć koncepcję Lean, należy 
informować wszystkich o wdrożeniu, oceniać wiedzę członków zespołu, 
szkolić w trakcie – odpowiednio do powstałych potrzeb, obserwować, mieć 
harmonogram szkoleń, oceniać ich skuteczność. 

4. Narysować mapę stanu obecnego. Uwzględnić przepływ informacji  
i materiału, używać jasnych rysunków, standardowych ikon, ujawniać źródła 
strat, nie wprowadzać zbyt dużego stopnia skomplikowania. 

5. Wybrać wskaźniki, które pomogą osiągnąć cel. Lead time – czas przejścia 
przez cały strumień, % wartości dodanej, % złomu, itp. 

6. Narysować mapę stanu przyszłego. Pamiętać o 3S – Stability, 
Standardization, Simplification (stabilności, standaryzacji, uproszczeniu). 
Mapa stanu przyszłego powinna opierać się na trzech etapach skupionych na 
zapotrzebowaniu klienta, przepływie – odpowiednich produktów  
w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości i poziomowaniu – czyli 
systemowi ssącemu, który jest w stanie dostarczać małe ilości bez posiadania 
dużych zapasów międzyoperacyjnych. 

7. Stworzyć i wdrażać plan poprawy – akcje powinny pochodzić z mapy, która 
została opisana powyżej w punkcie 6. Działania powinny być 
zwizualizowane i przeglądane przez management. [4] 

VSM ma także zastosowanie w procesach usługowych czy biurowych. Pomaga nie 
tylko w określeniu i wyeliminowaniu marnotrawstwo, lecz również pomaga lepiej 
zrozumieć proces i powody marnotrawstwa. 
Przy tworzeniu mapy stanu obecnego i przyszłego przepływu produktu lub usługi 
należy zwizualizować przejścia, które tworzą wartość, zoptymalizować je oraz 
wyeliminować lub maksymalnie skrócić te, które jej nie dodają. 
Rzeczywista i wiarygodna mapa stanu obecnego jest podstawą do optymalizacji 
całego procesu. Narzędzie to ma również szczególną właściwość: bardzo dobrze 
sprawdza się w symulacji dając precyzyjne wyniki oraz doprowadzając do redukcji 
czasu przejścia (lead time) nawet o 90 %.  
 
Ogólnie istnieje kilka przepływów do zmapowania: 

1. Przepływ czynności, dokumentów, plików przy realizacji usługi: 
- oczekiwanie na rozpoczęcie, 
- przepływ w procesie, 
- poprawne i ukończone zadania, 
- ponowne rozpatrywanie, poprawki. 
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2. Przepływy informacji: 
- informacje potrzebne do rozpoczęcia działania, 
- sygnał do rozpoczęcia działania. 

3. Przepływ osób: 
- standardowe działania, 
- dostępny czas dla procesu. 

4. Przepływ danych, systemy IT 
- drukarki, PC, serwery, skanery, 
- bazy danych i ich rodzaje, rodzaje programów, sposoby archiwizacji, 
- zapisy jakościowe, specyfikacje. 

 
W Mapowaniu Strumienia Wartości ważne jest aby zidentyfikować takie 
charakterystyki jak:  

- Lead time – całkowity czas przejścia np. wniosku przez cały proces, 
- Value added time/activity – czas/działania dodające wartość, 
- Non added time/activity – czas/działania, które nie dodające wartość. 

Czasami podaje się jeszcze charakterystykę – business value added – która określa 
czynności, które nie dodają wartości dla klienta, ale są potrzebne dla biznesu. [4] 
Zespół „The Lean Office Pocket Guide” przedstawia, że za pomocą VSM można 
stworzyć [7]: 

- wspólną wizję docelowych map, zarówno stanu obecnego jak i przyszłego, 
- dostarczyć wizualną mapę, która pozwoli przydzielić właściwe zasoby oraz 
wyeliminować marnotrawstwo, 
- dostarczyć fundamenty w których będzie budowane szczupłe biuro bazujące na 
perspektywie klienta [5]. 

3. Przykład wdrożenia VSM w przedsiębiorstwie z branży metalowej 

W jednej z fabryk produkującej artykuły z branży metalowej postanowiono 
zmapować proces pewnej rodziny produktów i stworzyć mapę stanu obecnego – 
rysunek 1. 
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Rysunek 1. Mapa stanu obecnego 
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Rysunek 2. Mapa stanu przyszłego 
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Następnie zostały zdefiniowane działania takie jak wdrożenie 5S, SMED, TPM oraz 
została przedstawiana propozycja systemu ssącego, który był planowany do 
wdrożenia w okresie 1 roku – rysunek 2. 
Pomimo licznych sukcesów jakie udało się osiągnąć, między innymi wzrost 
wskaźnika OEE, wdrożenia przepływu jednej sztuki oraz skrócenie czasu cyklu na 
montażu (tabela 1) oraz wielu innych, niestety nie udało się wdrożyć systemu ssącego. 
Główne powody dla których nie udało się wdrożyć wszystkich zaplanowanych 
działań był fakt, że odpowiedzialnością za wdrożenie został obarczony zespół 
wdrożeniowy. Nie został powołany również Manager Strumienia, a podział na 
wydziały dodatkowo komplikował przepływ materiału i informacji.  

Tabela 1. Przykładowe średnie wskaźniki przed i po użyciu VSM 

 

4. Podsumowanie 

Obecny rynek wymaga coraz to bardziej elastycznych systemów, które są w stanie 
reagować na potrzeby klienta i dostarczać mu wymagane ilości. Również wzrost 
konkurencji i wymagania najniższych kosztów powodują, że wiele firm czy instytucji 
zdecydowało się wkroczyć na ścieżkę Lean a Mapowanie Strumienia Wartości  
i Zarządzania nim są głównymi metodami, które pozwalają tym podmiotom klasować 
się w czołówce firm na globalnych czy lokalnych rynkach. 
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Summary: The article presents methods of data processing for measurements with Renishaw 
Ballbar QC20-W using software developed at Department of Automation and Production 
Systems Faculty of Mechanical Engineering.  
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PRZETWARZANIE DANYCH Z POMIARÓW PRZEPROWADZANYCH 

Z ZASTOSOWANIEM RENISHAW BALLBAR 

Streszczenie: W artykule omówiono metodę przetwarzania danych uzyskiwanych z pomiarów 
przeprowadzanych z zastosowaniem Renishaw Ballbar QC20-W używając oprogramowania 
napisanego w Katedrze Automatyzacji i Systemów Produkcji na Wydziale Mechanicznym.  
 
Słowa kluczowe: Ballbar, przetwarzanie danych, obrabiarki typu CNC 

1. Measurement of machine tool geometrical errors 

Overall performance of machine tool, as complex mechatronic system, is affected by 
condition of its subsystems and individual parts in terms of production quality and its 
sustainability. Condition of machine tool is not constant over the time and it is 
developing according to various factors such as its initial state, occupancy, load level, 
qualification of operation staff, quality of maintenance and much more. It is clear that 
maintenance is essential for machine tool to sustain its condition in limits to allow 
production. Effective maintenance requires knowledge about real current state of 
machine tool. Such information can be obtained from various sources such as machine 
tool operators (part of total productive maintenance), monitoring of production 
parameters or as result of technical diagnostics.  
Machine tool diagnostics as important part of proper machine tool maintenance is 
intended to reveal machine tool errors and inaccuracies whether existing or emerging 
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ones. It includes many different procedures based on various physical phenomena and 
detecting various parameters of overall condition of machine tool. Contemporary 
methods of machine tool diagnostics commonly use state of the art devices and 
technologies in order to ensure quality, reliability and informative value of 
information acquired by diagnostic procedures.  
Machining precision is affected by a number of uncertainties and variations arising in 
the carrier system of the machine (elastic and thermal deformation of the machine tool 
body, the contact deformation in moving and static parts), in individual drives, control 
system, measuring system, tool and workpiece itself. The accuracy of machine tool is 
determined by drives (spindles, slides, tables…), and their relative position during 
machining. Machining accuracy along with manufacturability determine the 
productivity, quality and efficiency of production. Among the many indicators of the 
technical level of machine tools has given priority to their work accuracy. 
Some methods of machine tool diagnostics are described in ISO 230 norms that 
consist of ten parts with common title. “Test code for machine tools”. 

 

Figure 1. Renishaw Ballbar QC20-W 

One of the devices described in these set of norms, namely ISO 230.4, is Ballbar 
device which uses analysis of tool path during circular interpolation to measure and 
evaluate its precision, faults and errors. The Renishaw Ballbar (Figure) is a linear 
displacement sensor. It is designed to perform a simple, rapid check of a CNC machine 
tool's positioning performance according to various internationals standards. Such test 
involves moving tool by circular arc or circle with radius defined by Ballbar 
assembled length. Small deviations in the radius of this movement are measured by a 
transducer in the ballbar and captured by the software. From the data supplied (via a 
PC interface) the systems software automatically detects and diagnoses range of 
machine geometry deviations, and motion errors.  
The Ballbar measures any deviations in the circle radius during the test. The shape of 
the Ballbar plot indicates the major sources of machine error. Powerful software gives 
automatic analysis and diagnosis of specific machine error characteristics. Each error 
is ranked according to its significance to overall machine accuracy. Overall machine 
accuracy is graded with a value for circularity and positional tolerance. 
The Renishaw QC20 Ballbar and its software are used to measure geometric errors 
present in a CNC machine tool and detect inaccuracies due machine tool state. Errors 
are measured by instructing the machine tool to 'Perform a Test' which will instruct it 
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to scribe a circular arc or circle. Small deviations in the radius of this movement are 
measured by a transducer and captured by t SEMENETS he software. The resultant 
data is then plotted on the screen, to reveal how well the machine performed the test.  
By analyzing graph shape we are able to recognize following machine tool errors: 
backlash, cyclic error, lateral play, master-slave changeover, offset change, plot 
rotation, positional tolerance, radius change, reversal spikes, scaling error, servo 
mismatch, spiral error, squareness, slick slip, tri-lobe (straightness), and vibrations. 

2. Measurement records and its conversion 

Despite the fact that the Renishaw Ballbar system was designed to be used to measure 
of geometrical errors of conventional CNC machine tools with Cartesian kinematic 
structure, it is possible to use it to perform measurement on virtually any numerically 
controlled device capable of perform circular, or at least semicircular, movement with 
radius same as the Ballbar assembled length. However, the software is currently 
capable of evaluation only errors based on conventional Cartesian mechanics.  
Recently, at the Department of Automation and Production Systems Faculty of 
Mechanical Engineering, University of Zilina, a lot of effort was put into utilization o 
Ballbar measurement system to be used with different numerically controlled 
machines such as machine tools with parallel kinematics, common industrial robots 
and industrial robots with parallel kinematics. Such devices require different approach 
not only to measurement data analysis but also to measurement itself. 
The Renishaw Ballbar uses the software with the same name. The software is essential 
part of the Ballbar measuring system and it is responsible for communication with the 
device, its calibration, setting of measurement conditions, generating of NC programs 
for some of the machine tool control systems, and mainly capturing data and analyzing 
measurement. It would be ineffective to create own software for all these purposes 
therefor we decided to use standard software for the measurement preparation and 
calibration of device and use its outputs to perform further analysis on various 
machine tools and other research tasks. 

 

Figure 2. B5R 2 SIG converter 

The measurement is recorded to file with *.b5r extension which is formatted 
according to XML standard what allows relative simple data acquisition using 
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common software components. The file contains a lot more data than it is necessary 
for analysis as it also store data from run-in and run-out movements, results of 
analysis, measurement conditions and more. 
Therefor we decided to design and create own software “B5R 2 SIG converter” 
(Figure) capable of filtering and converting of B5R files to different format more 
suitable to be processed with other software. Compared to its previous version 
(Converte test), the B5R2SIG is capable of batch conversion as the research usually 
requires data acquisition from significant amount of measurements. The software also 
shows simple polar diagraph of currently loaded measurement for fast check of data 
consistency and data that will be saved to file header if the *.sig format (SigmaRound 
compatible file) is selected. Other option is to save measurement data to *.txt (plain 
text) file. 
 
Acknowledgement: This article was made under the support of APVV project – 
APVV-16-0283 Research and development of multi-criteria diagnosis of production 
machinery and equipment based on the implementation of artificial intelligence 
methods. 

Conclusion 

This article highlights importance of machine tool diagnostics, especially diagnostics 
based on analyzing of positioning performance using Renishaw Ballbar QC20-W This 
approach allows to analyze measurement results with other various tools such as 
Matlab or Microsoft excel in our case. These tools allow us to utilize already very 
useful measurement device to be used on various numerically controlled devices as 
was verified especially with industrial robots, machine tools and manipulators with 
parallel kinematics.  
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Abstract: The analysis publications for revealing of existing problems in the sphere of state’s 
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ANALIZA PROBLEMÓW W DZIEDZINIE INFRASTRUKTURY 

KRYTYCZNEJ PAŃSTWA 

Streszczenie: Przeprowadzono analizę publikacji dotyczących ujawnienia istniejących 
problemów w sferze infrastruktury krytycznej państwa. Zaproponowano sposoby ich 
rozwiązania: rozszerzenie podstawowej terminologii, wprowadzenie zmian w ustawodawstwie, 
wprowadzenie kryteriów oceny negatywnych konsekwencji, stworzenie systemu ochrony  
i centrum, opracowanie metodologii oceny ryzyka i zagrożeń. 
 
Słowa kluczowe: problemy, infrastruktura krytyczna, ochrona obiektów infrastruktury 
krytycznej państwa, cyberatakiem 

1. Introduction 

At the beginning of two thousand years, scientific papers began to emphasize the need 
for further development of mechanisms for the protection of European critical 
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infrastructure (CI) on the basis of transatlantic relations in the economic and security 
spheres [1]. By that time, unreasonable terrorist acts had already been committed in 
the United States of America, and in response to them, legislative acts were adopted 
in which the protection of the CI from terrorist threats was identified as one of the 
main tasks of the national security system. 
Ukraine has all the sectors and elements that are commonly referred to critical 
countries as CIs in international countries. Among them there are such complex large-
scale industrial complexes as nuclear power plants and objects of the nuclear industry, 
chemical industry enterprises, hydroelectric plants, dams, information and payment 
banking systems, transport networks, oil and gas pipelines, communication and 
transmission networks information, etc., which must be protected from cyber attacks 
on the information and telecommunication system (ITS) of the object of the CI, which 
today is a very important and primary task. Therefore, this study is devoted to the 
analysis of existing problems in the field of critical infrastructure of the state (CIS). 

2. Analysis of critical infrastructure issues 

Taking as a basis the definition of the term "national interests", set forth in the Law 
of Ukraine "On the fundamentals of national security" [2], it can be argued that the CI 
includes those material or virtual objects and systems from the stable functioning, 
which depends on the ability to achieve national interests state. In this case the first 
problem arises. 

2.1. Lack of basic terminology 

In Ukraine, the special character of the definition and operation of particularly 
important objects is regulated by a number of normative and legal documents referring 
to the CI. However, the term "protection of objects of critical infrastructure" is absent 
in the legislation of Ukraine [3]. 
Also, domestic scientists Gnatyuk S. and others in their article [4] identified the 
problem of the lack of clearly defined conceptual and terminological basis in the 
current legislation of Ukraine in the field of protection of critical information 
infrastructure, which in turn impedes the integration of our state into the world 
information space. 
Evseev V. in his publication [5] also show a number of problems, one of which is the 
absence of the current legislation, in particular, the draft Law of Ukraine "On the Basic 
Principles of Cybersecurity of Ukraine" [6], the concept "Protection of the State's 
Critical Infrastructure", "The subject of protection of critical infrastructure" etc. 

2.2. Creation of a critical infrastructure protection center 

Having analyzed the Green Book on CI protection 2015-2016 developed by the 
National Institute for Strategic Studies (NISS) [1, 7], which is generally devoted to 
issues related to the formulation of public policy in the field of CISs and the necessary 
creation, systems protection in Ukraine. 
Also Sukhodolya A. in his work [8], which describes the problem of protection of CI 
from the point of view of the events in the east of Ukraine, which testify to the 
violation of the functioning of the CI of the life of society and the state becomes an 
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instrument of the aggressor, which is used for the task of economic losses, the threat 
of defensive ability the country, the psychological impact on the population and 
political pressure on politicians and the government of the country that was 
aggressive. In this situation, the system of protection of CI (SPCI) should be based on 
the need to respond to a set of threats and their coordinated implementation and be 
directed to ensure the sustainability of the functioning of the system of life of the 
society, national economy and the state. This task cannot be secured only by measures 
to increase the physical protection of individual objects. That is why, given the 
difficult security situation in Ukraine, the task of creating SSCI may seem too 
ambitious. However, its gradual implementation will strengthen the system of 
protection of national security and defense of the state, strengthening its ability to 
prevent crises associated with the operation of objects of the CI. At the same time, the 
implementation of the SPCI will further bring domestic mechanisms for national 
security governance closer to those implemented in the EU and NATO member states.  
For the full functioning of the SPCI, it is necessary to set up a crisis management 
center and the protection of the CI, which would be defined as responsible for 
coordinating the activities of all CI subjects. Such a center should coordinate the 
development of legal, organizational, technological and methodological tools for the 
protection of the CI, and organize and involve all stakeholders in their development. 
This problem is also supported by such domestic scholars as Evseev V. [5] and 
Sukhodolya A. [9], and others who emphasize the need for a separate center for 
analysis and processing of information. To provide a scenario analysis of possible 
threats to assess the vulnerability and the potential consequences of the cessation or 
destruction of infrastructure, on the other hand, it should implement the division of 
tasks and objectives for other sectors and elements of the CIS and the organization of 
protection. 

2.3. Formation and development of the system of public-private partnership  

The policy of protection of the CI should be based on the foundation of cooperation 
between the public and private sectors. Therefore, the formation and development of 
the system of public-private partnership is a priority issue of the state policy on the 
issues of protection of the CI and must find legislative regulation, methodological and 
organizational and technical support of the concerted actions. In particular, the 
relationship between the owner/operator and the state, both in terms of ensuring the 
operation of the SSCI and in the exchange of information in accordance with 
established requirements, requires regulatory, organizational and technical regulation 
within the framework of the functioning of this system, is indicated in the Green Book 
on the protection of the CI [1, 7]. 

2.4. Creation of a list (sectors and elements) of the criteria for assigning objects 
to the list of CISs and assessing the negative effects of cyber attacks on ITS 
objects 

In 2015-2016, a list of sectors was proposed in the Green Book on Protection of CI 
[1, 7]. CI, as well as a general structure of criteria for assigning objects to this list of 
CI. It should be noted that none of the existing categories of objects for which there 
are special conditions for ensuring their protection and functioning, there is no reason 
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to be included in the full list before the CIS without further analysis. However, nothing 
is said about the protection of ITS in the objects of the CI. 
In accordance with the resolution "On Approval of the Procedure for the Formation 
of the List of Information Systems for Telecommunication Systems of Objects of the 
State's Critical Infrastructure" (hereinafter - the Order) of August 23, 2016 № 563 [10] 
established proposals for the listing of information and telecommunication systems of 
objects of critical infrastructure of the state, however, on the basis of a letter from the 
Internet Association of Ukraine (IAU), №32 dated February 28, 2017, the President 
of Ukraine regarding the decision of the National Security and Defense Council dated 
December 29, 2016 "On threats to cybersecurity of the state and urgent measures of 
their neutralization" [11] was not possible implementation of clause 2 of sub-clause 2 
of this resolution, as paragraph 8 of the Procedure should be supplemented with a list 
of criteria for determining the assessment of the negative consequences that can lead 
to a cyberattack on the ITS object of the CI. 
V. Yevseyev [5] also noted the lack of a definition of priority sectors of the CI and 
the lack of criteria and methodology for assigning objects to the CIS list as noted 
above. Also, the author sees the need to create a general list of objects of the CI of 
Ukraine and make changes to the existing classification of threats of CI, taking into 
account world experience. 
Also, Gnatyuk S. and Vasiliev D. in their study [12] considered the problem of the 
lack of a complete listing of the classification of aviation information systems of CIS 
objects in the field of civil aviation for their functional characteristics and critical 
level, which greatly complicates the analysis of the vulnerabilities of such systems, 
the development of models of threats and violators, analysis and risk assessment is 
also not allows us to clearly formalize the methods of protecting critical aviation 
information systems from all kinds of cyber threats. 
In works [13, 14] also analyzed the negative consequences that could lead to 
cyberattack on the ITS when submitting proposals to interested bodies on the 
introduction of this system into the list of ITS objects of the CISs, which identify the 
problem covered in the letter [11] from the Internet Association of Ukraine on the 
necessity of criteria for assessing the negative effects of cyberattacks on ITS objects. 

2.5. Changes in national legislation 

In order to have a basic terminology, the creation of a state-owned SPCI and the center 
of protection of the CI, the availability of criteria for the assignment of objects to CIS 
in Ukraine, some changes in national legislation are necessary. It is appropriate to 
adopt a separate Law of Ukraine defining the principles of state policy, subjects, 
objects, tasks, goals and structure of the SPCI in Ukraine, as well as the responsibility 
of public authorities regarding the peculiarities of his functioning. 
Even in 2013, a national scholar such as Gnatyuk A., in his works [15] raised the issue 
of modernization of Ukrainian legislation, training systems, the creation of units for 
combating cybercrime and the centers for responding to cyber incidents, to provide 
cyber security in Ukraine. Formed recommendations that minimize the impact of 
threats in cyberspace on the normal functioning and sustainable development of the 
state in all sectors of the national economy, taking into account the experience of the 
most developed world powers. 
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NISS researchers in their analytical reports [3, 16] noted the necessity of introducing 
the concept of protection of explosive devices in Ukraine, which will become an 
important step towards improving the existing ITS of the national security and defense 
sector. 
Sukhodolya A. describes in his work [9] the problem of CI from the point of view of 
the energy sector and raises the issue of the need for a legislative act that will 
determine the basic principles of the functioning of the system of protection of the 
country's energy infrastructure. The author also emphasized the formation of a unified 
approach to organization of activities, concentration of available resources and 
coordination of efforts of stakeholders to protect critical energy infrastructure. It is 
also necessary to systematize the dispersed legal norms and to develop a single 
legislative act to protect the energy infrastructure against malicious acts, which 
determine the priority tasks of the system of protection, the responsibility of the 
relevant actors and the general methods and means of implementing the policy. 
Consequently, a number of problems were identified in the CIS area, namely, its 
protection, which should be solved in Ukraine as soon as possible. The following are 
ways to solve the acute problems in Ukraine in the field of CIS. 

3. Way of solving problems 

In our opinion, the following problems need to be addressed promptly for the normal 
functioning of the state and for the protection of CIS: 
1. To broaden the basic terminology in the sphere of CI and his protection; 
2. To amend the national legislation; 
3. To create a list (sectors and elements) of the criteria for assigning objects to the list 
of CIDs and assessing the negative effects of cyber-attacks on ITS objects; 
4. To establish a SPCI and a public coordinating authority (center) at the national level 
responsible for coordinating actions in the field of protection of the CI; 
5. Creation of a methodology for conducting an assessment of threats and risks of CI. 

CONCLUSIONS 

Consequently, the analysis of scientific works and publications of domestic scientists 
in the field of CIS was carried out, which showed that Ukraine has a number of 
problems that require an immediate solution; otherwise, we are expected to have 
negative consequences both in economic, and in political, social and other spheres. 
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RACJONALIZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA 

Z WYKORZYSTANIEM METODY FMEA ORAZ SYMULACJI 

KOMPUTEROWEJ  

Streszczenie: W pracy przedstawiono projekt związany z przeprowadzeniem analizy FMEA 
oraz zastosowaniem wizualizacji systemów wytwarzania w przemyśle spożywczym. 
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące jakości, doskonalenia procesów poprzez 
wykrycie głównych wad procesu oraz oceny efektywności produkcji na podstawie 
eksperymentu symulacyjnego. 
 
Słowa kluczowe: FMEA, modelowanie, symulacja 

PROCESSES’ RATIONALIZATION OF MANUFACTURING BY 

USING THE METHOD FMEA AS WELL AS COMPUTER 

SIMULATION 

Summary: The work presents the project related to analysis FMEA and systems’ 
rationalization of manufacturing in food industry. The article also presents issues relevant to 
the quality and perfecting processes through detection of main disadvantages of those processes 
as well as evaluation of production’s effectiveness on the grounds of simulative experiment. 
 
Keywords: FMEA, modelling, simulation 

1. FMEA – analiza przyczyn i skutków wad 

FMEA czyli analiza przyczyn i skutków wad, to metoda o charakterze 
zapobiegawczym. Przedsiębiorstwa chcąc utrzymać wysoką wydajność, jakość 
wyrobów, skuteczność procesów oraz zadowolenie klientów stosują metodę FMEA. 
Pozwala ona rozpoznawać z wyprzedzeniem wady oraz przyczyny ich powstawania, 
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które w dużym stopniu wpływają na wyrób/proces, a tym samym na jakość. 
W rozpoznaniu i ocenie przydatna jest właśnie metoda FMEA. Polega ona na:  
- identyfikacji przypuszczalnych wad (niezgodności, błędy), które mogą zaistnieć 

w wytwarzanym produkcie czy procesie, 
- ustalaniu możliwości wystąpienia błędów (w skali od 1 do 10), 
- określaniu znaczenia błędów (w skali od 1 do 10), 
- ocenieniu możliwości wykrycia wad (w skali od 1 do 10). 

Na tej podstawie wylicza się wskaźnik priorytetu WPR, który przyjmuje wartości od 
1 do 1000. Dzięki obliczeniu tej wartości uzyskuje się tzw. miarę ogólnego poziomu 
ryzyka, który odnosi się do danej wady. Ustalenie działań prewencyjnych oraz 
korygujących jest ostatnią fazą FMEA. Metodę FMEA realizuje się w trzech etapach: 
- przygotowania, 
- dokonania analizy, 
- wdrożenia oraz nadzorowania wprowadzonych działań zapobiegawczych. 

 
Tabela 1. Etapy prowadzenia projektu FMEA [3] 

Etap 1 
Przygotowanie 

Określenie problemu 
i wywołujących go 

przyczyn 

Etap 2 
Właściwa analiza 

Obliczenie wskaźników liczbowych dla 
zdefiniowanych przyczyn 

Etap 3 
Wprowadzenie 
i nadzorowanie 

działań 
zapobiegawczych 

Powołanie zespołu 
 

Zdefiniowanie 
problemu i jego 

skutków 
 

Zdefiniowanie 
obszaru, który ma 

objąć analiza FMEA 
 

Określenie granic 
systemu, w których 

problemu będą 
analizowane, 

i dekompozycja 
systemu 

 
Wybranie elementów 
i funkcji wyrobu lub 
działań w procesie, 

które będą poddawane 
analizie 

Wskazanie, dla wybranych elementów 
i funkcji wyrobu lub działań w procesie, 
potencjalnych wad, ich przyczyn oraz 

wywoływanych przez nie skutków. 
Określenie relacji: 

Wada � skutek � przyczyna 
 

Opisanie działań stosowanych w celu 
wykrycia wskazanych wad i ich przyczyn 

 
Przypisanie wadom, skutkom 

i przyczynom tworzącym wyróżnione 
relacje wartości określających: 

Znaczenie wady – Z 
Ryzyka wystąpienia wady/przyczyny – R 

Możliwości wykrycia wady/przyczyny – W 
 

Wartości Z, R, W mogą być liczbami 
całkowitymi z zakresu 1-10 

 
Obliczenie wskaźnika priorytetu: 

WPR = Z*R*W 

Przeprowadzenie 
rangowania wad 
i ich przyczyn 

 
W odniesieniu do 

wad, które 
uzyskały 

najwyższą rangę, 
zaplanowanie 

i podjęcie działań 
zapobiegawczych 

 
Nadzór nad 
realizacją 

zaplanowanych 
działań 

Celem metody FMEA procesu jest wychwycenie czynników, które mogą 
doprowadzić do zaburzenia przebiegu procesu oraz spowodować utrudnienie 
w realizacji wymagań odnoszących się do specyfikacji wyrobu. Do tych czynników 
należą: 
- metody oraz cechy procesów, 
- maszyny oraz urządzenia, 
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- okoliczności użytkowania, 
- oddziaływanie otoczenia. 

2. Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych 

Technika modelowania i symulacji jest jednym ze skutecznych narzędzi, które 
wspomaga podejmowanie decyzji na różnych poziomach zarządzania 
przedsiębiorstwem (rys. 1). Technika ta pomaga również w ustaleniu nieokreślonych 
cech i właściwości systemu. Metoda ta polega na opisie powiązań funkcjonalnych, 
które występują między fragmentami analizowanego systemu i czynnikami 
zewnętrznymi. Przebieg systemu przedstawiony jest w postaci graficznej przez 
animację. Rozpoczęcie projektu symulacyjnego rozpoczyna się od ustalenia problemu 
oraz celu projektu.  

 

Rysunek 1. Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych [4] 

W kolejnym etapie należy realizować zadania i analizy, które są niezbędne do 
osiągnięcia przyjętych priorytetów. Na zakończeniu przedstawiane są efekty 
i inicjatywy zmian. Istnieje także możliwość powrotu do poszczególnych etapów 
w przypadku, gdy np. założenia ulegną zmianie lub gdy przeprowadzona analiza 
i osiągnięte rezultaty spowodują, że zmienią się priorytety projektu. Przemyślane 
zaplanowanie projektu i odpowiednio wyznaczone cele dają możliwość zrozumienia 
analizowanego systemu produkcyjnego. Stworzenie modelu to jedynie fragment 
projektu symulacyjnego. Każdy projekt wymaga określenia problemu oraz 
kompletowania danych niezbędnych do przeprowadzenia symulacji. Kiedy model jest 
już gotowy podlega on weryfikacji i sprawdzeniu czy działa prawidłowo. Następnie 
otrzymane dane wyjściowe poddawane są analizie. Poprzez takie postępowanie 
można ustalić krytyczne obszary badanego systemu i wyciągnąć wnioski, które 
przyczynią się do efektywnego spełnienia przyjętych celów. Pierwszym krokiem, 
podczas tworzenia modelu symulacyjnego, jest określenie danych niezbędnych do 
konstrukcji modelu. Pozyskanie tych danych może okazać się pracochłonne, a także 
drogie. Należy także brać pod uwagę dostępność i jakość pozyskiwanych danych, 
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które mogą oddziaływać na skuteczność wykonywanych badań. Po zbudowaniu 
i zatwierdzeniu modelu planuje się eksperyment symulacyjny i przeprowadza 
symulacje zaprojektowanych wariantów rozwiązań. Z symulacji można uzyskać 
zestaw raportów. Dzięki nim przedsiębiorstwo może ustalić najlepsze rozwiązanie dla 
opracowanego systemu, a także program zmian, które należy wprowadzić, aby 
osiągnąć zamierzony cel. Symulacja jest jedyną metodą, która pozwala prześledzić 
proces/system zanim jeszcze przystąpi się do działań w praktyce oraz wspomaga 
podejmowanie decyzji na różnorodnych poziomach zarządzania firmą.  

3. Prezentacja wyników badawczych 

Obiektem badań w artykule jest przedsiębiorstwo cukiernicze. Firma na bieżąco dba 
o rozwój i wykonuje niezbędne remonty. Przedsiębiorstwo oferuje bogatą ofertę 
m.in.: ciasta, ciasteczka oraz torty. W ramach badań analizie poddano proces 
wykonywania sernika z brzoskwiniami. Wybrano ten produkt, gdyż jest produkowany 
w dużych ilościach oraz istotnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
Procedura FMEA była wykonana w oparciu o dane z ubiegłego roku. Jest ona na 
bieżąco aktualizowana wraz ze zmieniającymi się potrzebami klientów, reklamacjami 
oraz dysponowanymi maszynami na produkcji. W procedurze wyróżniono: 
znaczenie, występowanie oraz detekcje. Dla każdego z tych czynników opisano 
wartości od 1 do 10, które następnie były niezbędne do przygotowania arkusza 
FMEA. Poniżej w tabeli 2 znajduje się procedura FMEA. 

Tabela 2. Procedura FMEA przedsiębiorstwa cukierniczego 

 ZNACZENIE WYSTĘPOWANIE DETEKCJA 
Klienci zewnętrzni   

1 Brak znaczenia 
Wystąpienie niezgodności 

nieprawdopodobne (0 na 1000) 

Podczas kontroli wizualnej, 
wada zawsze zostaje 

wykryta 100% 

2 
1 na 1000 

klientów złoży 
reklamacje 

Proces wykonania ciasta jest 
pod stałą kontrolą, wystąpienie 

niezgodności od 1 do 5 na 
1000 sztuk 

Środki kontroli wizualnej 
wykrywają wady w 99-95% 

przypadków 

3 
 

Utrata 5 na 1000 
klientów 

Proces wykonania ciasta jest 
kontrolowany i wystąpienie 

niezgodności ciasta wynosi od 
6 do 10 sztuk na 1000 sztuk 

W procesie kontroli wizualnej 
występują drobne 

niedociągnięcia wpływające na 
jakość wykrycia wady, poprzez 
to nie ma możliwości wykrycia 
każdej błędnej sztuki 94-91% 

4 

Strata finansowa 
związana 

z reklamacją 
5000zł na 
1000sztuk 

Wada w procesie wykonania 
ciasta pojawia się sporadycznie 
i wynosi od 11 do 15 na 1000 

sztuk 

Środki kontroli wizualnej 
wykrywają przyczyny 

powstałych wad w 90-81% 

5 

Zmniejszenie 
zamówień 

klientów w 10 na 
1000 przypadków 

Ilość wystąpienia wady 
w danej partii wynosi od 16 do 

20 na 1000 sztuk 

Sztuki, które nie zostały wykryte 
w procesie kontroli wizualnej to 

80-66% produkcji 
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6 
30 na 1000 

klientów zgłasza 
reklamacje 

Proces jest błędnie 
monitorowany i wady zdarzają 
się często: od 21 do 25 na 1000 

sztuk 

Widoczne symptomy, przyczyny 
pojawienia się wady 

u większości kontrolowanych 
wizualnie ciast 65-46% 

7 
Zatrucie 

pokarmowe 
klienta 

Niezgodność występuje od 26 
do 30 na 1000 sztuk 

Należy udoskonalić proces 
kontroli wizualnej ciast, odsetek 

błędnie sprawdzonych to  
45-26% 

8 

Niezgodność 
spowoduje 

kontrole wyższego 
urzędu 

(sanepid) 

Niezgodność występuje 
w granicach od 31 do 35 na 

1000 sztuk 

Wada wykrywana w 25-6 % 
błędny system kontroli wizualnej 

ciast 

9 

Utrata zdrowia 
klienta powyżej 7 

dni pobytu 
w szpitalu 
(wypadek 

konsumencki) 

Analizowany proces nie jest 
kontrolowany i wady prawie 

nie da się uniknąć i szacuje się 
w granicach od 36 do 40 na 

1000 sztuk 

Wada praktycznie 
niezauważalna podczas kontroli 

wizualnej 5-1% 

10 Śmierć klienta 
Niezgodność przypada 

powyżej 41 na 1000 sztuk 
Brak możliwości wykrycia wady 
podczas kontroli wizualnej 0% 

Na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy otoczenia zewnętrznego 
i wewnętrznego określono, kiedy i w jakich sytuacjach należy wprowadzić działania 
korygujące oraz co wpływa na podjęcie działań. Po wyciągniętych wnioskach 
ustalono, że poziom akceptowalnego ryzyka wynosi 150 RPN. Dzięki opracowanej 
procedurze FMEA zbudowano arkusz, w którym pieczenie odgrywało najważniejszą 
rolę. Poniżej, w tabeli 3, znajduje się arkusz FMEA dla pieczenia sernika 
z brzoskwiniami. 

Tabela 3. Arkusz FMEA procesu pieczenia 

  Nr 
Nazwa 
procesu 

Potencjalny 
rodzaj wady 

Potencjalny 
skutek wady 

Z
n

ac
ze

n
ie

 

Potencjalne 
przyczyny 

W
ys

tę
p

ow
an

ie
 

Obecne 
środki 

detekcji 

W
yk

ry
w

al
n

oś
ć 

R 
P 
N 

80 
 
 
 
 
 

 
P 
I 
E 
C 
Z 
E 
N 
I 
E 
 
 

 Spalone 
ciasto 

30 na 1000 
klientów 
zgłasza 

reklamacje 

6 
Rzadka 

konserwacja 
maszyny 

5 
Dokładna 
wizualna 
kontrola 

1 30 

Niedopieczo
ne ciasto 
(surowe) 

Zatrucie 
pokarmowe 

klienta 
7 

Brak 
doświadczenia 
pracowników 

6 

Odcięcie 
kawałka 

ciasta 
(krawędzi), 

aby 
sprawdzić 

jakość ciasta 
w środku 

4 168 
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Pęknięcia na 
cieście i nie-
odpowiedni 

kolor 

30 na 1000 
klientów 
zgłasza 

reklamacje 

6 

Niskogatunkowa 
dostawa 

surowców, 
wykonanie 

procesu 
niezgodnie z 

instrukcją 
stanowiskową 

6 
Dokładna 
wizualna 
kontrola 

1 36 

Niewyrośnięte 
ciasto 

Strata 
finansowa 
związana z 
reklamacją 
5000zł na 
1000sztuk 

4 
Brak 

doświadczenia 
pracowników 

3 

Dokładna 
wizualna 
kontrola, 

porównanie 
ciasta ze 

wzorcowym 
wyrobem 

2 24 

Wada smaku 
i zapachu 

ciasta 

Utrata 
zdrowia 
klienta 

powyżej 7 dni 
pobytu w 
szpitalu 

(wypadek 
konsumencki) 

9 
 

Nieodpowiednie 
metody 

przechowywania 
surowców oraz 

przeterminowane 
surowce 

4 
 

 
Bezpośrednie 
spróbowanie 

ciasta 

7 252 

Arkusz FMEA wyłonił główne wady, które przekroczyły określony wskaźnik RPN. 
Dzięki temu przedsiębiorstwo może teraz wprowadzić zmiany, co spowoduje 
obniżenie wartości wskaźnika do poziomu akceptowalnego. Poniżej w tabeli 4 
przedstawiono działania, które przyczynią się do obniżenia wskaźnika RPN.  

Tabela 4. Postępowanie z ryzykiem 

RPN 
Zalecane 
działanie 

Odpowiedzialny 
termin 

Działania podjęte 

Z
n

ac
ze

n
ie

 

W
ys

tę
p

ow
an

ie
  

W
yk

ry
w

al
n

oś
ć 

RPN 

168  

Przeprowadzenie 
dodatkowych 

szkoleń 
pracowników 

z zakresu obsługi 
pieca do 

pieczenia ciasta 

Do 3 dni  

Obowiązkowe 
szkolenie 

pracowników oraz 
kontrola ich pracy 

do 2 tygodnie  

 7 4   2 56 

252  

Kontrola stanu 
technicznego 
chłodni oraz 

kontrole stanu 
ważności 

żywności na 
magazynie  

 Do 1 dnia 

Naprawa chłodni 
oraz wyznaczenie 

osoby 
odpowiedzialnej za 
kontrolę ważności 

żywności na 
magazynie  

9  3  4  108 
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Przeprowadzenie analizy FMEA pozwoliło na zidentyfikowanie głównych wad 
w procesie pieczenia ciasta. Problem niedopieczonego ciasta został rozwiązany 
poprzez wprowadzenie szkoleń pracowników oraz kontrolowanie ich pracy. 
Wskaźnik RPN w tym przypadku został obniżony z wartości 168 do 56 – wartość 
akceptowalna. Nieodpowiednie składowanie surowców również zostało poddane 
działaniom korygującym. Wskaźnik RPN uległ zmianie z 252 na 108.  
W celu wizualizacji procesu wytwarzania wybranego gatunku ciasta oraz 
doskonalenia przepływów materiałowych opracowano model symulacyjny 
w programie Arena (rysunek 2). Model posłuży do celów szkoleniowych 
pracowników oraz do analizowania problemów występujących w procesach 
wytwarzania oraz do oceny efektów wdrażania usprawnień i zmian organizacyjnych. 

 

Rysunek 2. Model systemu produkcyjnego w programie Arena 

Po sprawdzeniu poprawności modelu przeprowadzono eksperyment symulacyjny 
sprawdzający funkcjonowanie systemu wytwarzania wybranego asortymentu ciast. 
Eksperyment zaplanowano na 9 godzin pracy, uwzględniono jednego pracownika 
wykonywającego prace ręczne oraz obsługującego poszczególne maszyny oraz 
urządzenia i przyjęto, że do pieca jednorazowo będzie wkładanych sześć blach 
z przygotowanym ciastem. W rezultacie przeprowadzonego eksperymentu 
symulacyjnego określono wydajność systemu (wyprodukowano 24 ciasta) oraz 
wyznaczono obciążenie poszczególnych zasobów produkcyjnych (rysunek 3). 
Zauważono problemy organizacyjne wynikające z długiego okresu przygotowania 
pierwszej partii sześciu blach z ciastem na początku zmiany roboczej oraz długiego 
czasu wypieku ostatniej partii. Aby usprawnić proces wytwarzania analizowanego 
asortymentu należałoby połączyć go z innymi procesami realizowanymi w zakładzie, 
żeby współdzielić i lepiej wykorzystać dostępne zasoby produkcyjne oraz zwiększyć 
wydajność, a także obniżyć koszty własne wytwarzania. 
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Rysunek 3. Wykorzystanie zasobów produkcyjnych 

4. Podsumowanie i wnioski 

W analizowanym przykładzie procesu pieczenia ciasta wyniki przeprowadzonych 
analiz pozwoliły wychwycić czynniki, które zaburzały proces i utrudniały realizację 
wymagań odnoszących się do specyfikacji wyrobu. W procesie tym nie jest możliwe 
całkowite wyeliminowanie przyczyn powstawania wad. Konieczne jest 
podejmowanie działań w celu zwiększenia możliwości ich wykrywania lub 
zmniejszenia negatywnych skutków ich wystąpień. Podjęte działania korygujące czy 
też zapobiegawcze powinny być ciągle nadzorowane, a ich efekty poddawane 
analizie FMEA.  
Dzięki zastosowaniu modelowania i symulacji systemów produkcyjnych możliwe jest 
sprawdzenie różnych scenariuszy rozwiązań na modelu komputerowym i wybranie 
najlepszego rozwiązania z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny. Symulacja 
komputerowa jest skutecznym narzędziem wizualizacji oraz racjonalizacji procesów 
wytwarzania. 
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ALGORTYM DYNAMICZNEJ WERYFIKACJI POTOKU DANYCH 

Streszczenie: W artykule stwierdzono, że obecnie istnieje potrzeba szybiegej oraz 
wszechstronnej weryfikacji optymalnych rozwiązań z zakresu systemów produkcyjnych. Takie 
systemy powinny być oparte na możliwości przeprowadzania symulacji dynamicznych. Dla tak 
sformułowanych celów opracowano algorytm, który (z kolei) zastosowano w opracowanym 
programie komputerowym – realizującym dynamiczną wyryfikację potoku danych. 
Poprawność zaproponowanego algorytmu została zweryfikowana za pomocą oprogramowania 
komercyjnego Tecnomatix Plant Simulation z modułem zawierającym bibliotekę do 
mapowania potoku danych. 
 
Słowa kluczowe: algorytm, mapowanie potoku danych, symulacja 

DYNAMIC MODEL CREATION ALGORITHM FOR THE VALUE 

STREAM MAPPING  

Summary: The article responds to the need of quick and flexible verification of proposed 
optimization solutions in production systems using dynamic simulations. For these purposes, 
an algorithm has been designed to be used in software solutions that offer dynamic value stream 
verification. The algorithm was verified using the Tecnomatix Plant Simulation software with 
a module containing a library for value stream mapping. 
 
Keywords: algorithm, value stream mapping, simulation 

1. Introduction 

Value stream mapping is a tool of lean production system, which allows to identify 
deficiencies and hidden sources of waste in production systems. The identification 
and subsequent elimination of waste resources is a key step in increasing the 
productivity of production systems. The arrival of digitization gives manufacturing 
enterprises nearly endless possibilities of verification and design the production 
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variants. As well, the digitization is the main part of running Industry 4.0. Nowadays, 
when the need of cost savings and optimization is decisive for the competitiveness 
and the existence of a company itself, the simulation is one of the most useful tools. 
Simulation represents a flexible, fast and efficient tool to design and validate proposed 
solutions. The creating process of a dynamic model of manufacturing system consists 
of clearly defined algorithm steps that need to be followed. The result of algorithm 
steps is a dynamic value stream model, analysis of the current state and design of 
optimization solutions based on market requirements. 

2. Dynamic value stream mapping algorithm 

The algorithm for creating a dynamic model is a sequence of steps to create a dynamic 
model, looking for potential improvements, verifying it, and then, on the basis of the 
results obtained, the company can implement these improvements. This algorithm can 
be divided into 4 parts according to Figures 1 to 5. 

 
2.1. Choice of production process 

The primary incentive for creating a dynamic value stream model is the management 
requirement of reaching lean production by value stream mapping. This requirement 
is the beginning of the dynamic verification of the selected system. 
 

Start

Is there a static map?YES

Have you got data to 
create a model?

NO

Data collection

Data processing

YES

NO
Does the map contain 
the necessary data?

NO

YES

Data Completed?

NO

YES

Management 
requirement

1

Figure 1. Algorithm for the selection and collection of the production process data 
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The first step is to verify, if the production process 
has been previously mapped using static methods. 
If a static map has been created in the past, it is 
necessary to check, if the map contains the data 
necessary to create the dynamic model, eventually 
if the map responds to the reality of the selected 
process. If there are all necessary data, they need to 
be processed. If the data are incomplete or do not 
match the actual state, it is necessary to start the 
data collection process. The basic prerequisite for 
creating the right dynamic value stream is to have 
the correct data. Data completeness is evaluated 
based on the selected output metrics which should 
be tracked. 

 
2.2. Creating a dynamic model 

The second step of the algorithm is to create a 
dynamic model in the simulation software. The 
process of creating a dynamic model involves 
creating a virtual production layout based on the 
technological sequence of the individual 
components. Once the production layout has been 
created, it is necessary to verify the model. In case 
of deviations, it is necessary to modify the model 
to match the actual production process. If a created 
model is verified, it is necessary to initialize the 
input data and the ordering system. Validation of 
the proposed model is a determining factor in 
achieving the right results. If the results obtained 
do not match the actual production process, it is 
necessary to return to the data initialization 
process. Only after the identical results of the 
dynamic model with actual production it is 
possible to look for a potential improvement in the 
production process. 
 

 
 
 

 

Figure 2. Dynamic model creation algorithm 
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Figure 3. Dynamic model of production system 
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2.3. Measures proposal 

The first step is to look for potential improvements. In this step, it is necessary to ask 
the people responsible for the product "Why is this step necessary?" In answering this 
question, we can define the sources of waste and adjust the efficiency of the 
production process. To review the proposed improvements, it is necessary to modify 
the dynamic value stream model. Based on proposed improvements, there will be 
modification of the workplace parameters and ordering system as well as changes in 
inventory management. 

2

Searching for 
potential 

improvements

Modify the model

Have the measures been 
effective?

Validation

YES

NO

3

 

Figure 4. Design algorithm of measures 
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Consequently, the validation of the proposed model is required. Then the validation 
is followed by an evaluation process in which the proposed solutions are to be 
compared with the prior state as well as with the management requirements. If the 
corrective actions are not sufficiently effective or their technical difficulty does not 
reach the required level of profitability, it is necessary to search for new corrective 
actions or modification of proposed improvements. 

2.4. Implementation process 

The first step of implementation is the need to submit proposed solutions to the 
management, which, on the basis of their assessment, give their approval to the 
implementation of the solution or refuse the proposed solution. If the proposed 
solutions are approved, the process of the implementation plan follows. This process 
includes both the technical solutions of the project, the financial security of the project 
and the organization itself during the time required for the reorganization according 
to the proposed solutions. 
 

3

Implementation 
process

Creating an 
implementation 

plan

End

Is the proposal approved 
by the management?

YES

Project rejectionNO

 
 

Figure 5. Implementation algorithm 
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Once the implementation plan has been established, the project itself is being 
implemented. With this step, the dynamic model creation algorithm for the selected 
process is terminated. In the case of future changes required by management, the 
algorithm continues with the third step, i.e. looking for potential improvements. 

4. Conclusion 

Dynamic value stream mapping provides a wide range of opportunities to analyse the 
production system and subsequently offers number of tools to find improvements. The 
accuracy of the results obtained is determined on the correct data from which the 
whole model is developed. 
 
After successful verification and validation of the model, there is a chance to review 
various model situations in a short period of time and find the most appropriate 
solution to meet the requirements. However, the biggest disadvantage is the high cost 
of initial software licenses, in thousands of €. It is also necessary to have qualified 
personnel to work with the software because the results obtained are as precise as the 
exact model is created and how accurate the input data are.  
The flexibility, which simulation offers in terms of constantly changing customer 
requirements, provides enterprises a competitive advantage in a global market 
environment. 
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NOWE TECHNOLOGIE DO OCENY ERGONOMICZNOŚCI 

STANOWISK PRACY 

Streszczenie: Nowe technologie są nieodłączną częścią życia w obecnych czasach.  
W niniejszej pracy stwierdzono, że stosowanie nowoczesnych metod i narzędzi w ergonomii 
jest bardzo ważne. Nowe metody umożliwiają (zdalne) dokonanie oceny warunków panujących 
na stanowiskach pracy. Ma to wielkie znaczenia dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W artykule, omówiono zastosowanie nowych technologii w ergonomii, a mianowicie – 
systemu CAPTIVE oraz mobilnej aplikacji monitorującej (kontrolującej) CERAA. 
 
Słowa kluczowe: ergonomia, choroby zawodowe, aplikacja mobilna, aplikacja typu 
„augmented reality” (np. na Androida), system czujników 

NEW TECHNOLOGIES FOR ERGONOMIC WORKPLACES 

EVALUATION 

Abstract: New technologies are an integral part of our modern life. Their use of ergonomics as 
a tool for the design of healthy workplaces and the assessment of conditions in existing 
workplaces undoubtedly has its great merit. The paper deals with the use of new technologies 
in ergonomics - the CAPTIVE system and the CERAA mobile screening application. 
 
Keywords: ergonomics, occupational diseases, mobile application, augmented reality, sensory 
system 

1. Introduction 

Along with the development of digitization and the concept of a digital factory, 
ergonomics is gradually becoming a part of complex corporate systems, which greatly 
facilitates ergonomics in designing and optimizing production, assembly and support 
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processes. Proactive ergonomics as well as reactive ergonomics are starting to use 
technologies that are an indispensable part of Industry 4.0 concept. The development 
of ergonomic assessment and design of workplaces is aimed at the active use of 
wearable sensors, the use of virtual and augmented reality, motion capture systems, 
modelling and simulation of workplaces and work activities, and the collection of real-
time data. 

1.1. Risks and threats from the point of view of the physical load on workers 

With increasing demands on the quality of production and constantly increasing the 
volume of production, the demands on workers' physical and mental load also 
increase. Accumulation of this load has a negative impact on the health of employees. 
At present, we are seeing a decreasing trend in the number of recorded occupational 
diseases in Slovakia, but the level of the number of illnesses resulting from long-term 
unilateral overload remains the same (Figure 1). This fact points to the importance of 
using ergonomic principles even in times of increasing automation and robotics. 
  

 
 

Figure 1. Statistics of occupational diseases in years 2001 – 2016 

In industrial practice, we talk about occupational diseases, especially in relation to 
manual work, assembly activities, carrying loads, performing work in a static position 
with load and carrying out cyclical work. In the performance of these types of work, 
employees suffer from the symptoms of illness known as cumulative trauma 
disorders. The most commonly reported disease is carpal tunnel syndrome and wrist 
tendinitis, which appear to the same extent in both productive and non-productive 
spheres. Therefore, it is important to optimize human activity by implementing 
knowledge of ergonomics and new technologies to create the conditions for effective 
and healthy work. 
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The ergonomics research laboratory at the Department of Industrial Engineering is 
currently engaged in the testing and implementation of new technologies to support 
data acquisition and screening of workplaces. These technologies include the sensory 
system CAPTIVE and the mobile screening application CERAA, which are described 
in more detail in this post. 

2. CAPTIVE sensory system 

The CAPTIVE sensory system is intendent to measure and analyse the mental and 
physical load of the human body during the work process. Measurement of 
psychophysiological functions of man represents an objective view of the activity of 
the nervous system, especially its autonomous part, which is most affected by the load. 
This load activates the sympathetic branch of the autonomous nervous system, which 
in the long run leads to irritability, shallow breathing, digestive problems, muscle 
tension, headaches, tiredness, sweating, or poor blood circulation in the hands and 
feet. In the working process, this imbalance is manifested by worsening of 
concentration, increased error rate, reduced labour productivity, and increased 
accidents, which ultimately leads to increase in costs. Using the CAPTIVE system, it 
can be measured the load on the worker and, on the basis of the analysis of 
the acquired data, to take corrective measures to eliminate the impact of negative 
factors. 
 
The CAPTIVE system consists of sensors that record data about the individual 
psychophysiological functions of the worker and the user's software interface 
providing graphic processing of the collected data. All of these sensors transmit 
measured data via Wi-Fi (Fig. 2.). The measurement can be extended by a video that 
is synchronized with the measured data during the evaluation. 
 
Components of CAPTIVE – wireless sensors: 
− T-Sens HRM – module for heart rate measurement. 
− T-Sens Temperature – module for skin or ambient temperature measurement. 
− T-Sens GSR – module for skin conductance measurement. 
− T-Sens EMG – module for surface electromyography measurement. 
− T-Sens Breathing – module for the thoracic or abdominal movements 

measurement. 
− T-Sens Gonio & Torsio – module for angular measurement. 
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Figure 2. Modular system CAPTIVE [4] 

The CAPTIV modular system is an effective tool for collecting input data for 
ergonomic evaluation of work and has a wide use in assessing the workload of workers 
in both manufacturing and non-production areas, without limitation of work activity. 
The system can be also used in laboratory tests or in long-term research and design of 
healthy workplaces. 

3. Mobile screening application CERAA 

CEIT Ergonomics Analysis Application - CERAA, is a mobile application developed 
by CEIT, joint stock company. in close cooperation with the Department of Industrial 
Engineering of the University of Žilina and the Slovak ergonomic society. The 
application uses features of augmented reality and it is designed to quickly screen and 
expose risky workplaces with ergonomic conditions. 
 
The ergonomic evaluation is based on legislation, currently Slovak and Czech, 
determining the basic limits for healthy workplaces and European technical standards. 
Using CERAA, a basic ergonomic assessment is performed in two areas: 
 
− Assessment of workplace and working conditions. 
− Assessment of working positions. 

 
The evaluation including the definition of handling space and foot space of the worker 
in the seated and standing positions for both men and women based on anthropometric 
features, optimum seat height, work area height and information about correct 
working positions. 
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Figure 3. Ergonomic evaluation using CERAA [3] 

3.1. Risk assessment using CERAA 

CERAA application consists of a tablet with installed software and a marker to create 
an augmented reality. The application's user interface consists of the possibilities of 
assessing the ergonomic workspace, the height of working level and reach zones or 
the assessment of working positions. The user defines his choice by entering the 
worker's parameters - gender, height and basic job position. 
 
After launching the application and starting the camera, you need to scan the marker 
located in the workspace you are viewing. An application with augmented reality tools 
then displays a virtual worker model in the workspace. Together with the worker's 
virtual model is the displayed range, permitted limb positions, optimal workplace 
parameters, and other parameters as defined by legislation, European standards, and 
ergonomic principles (Fig. 3.). Based on this view, the user compares the real 
workplace with the virtual model and then identifies individual risks. 
 
The use of CERAA is simple, it does not require any extensive equipment and can be 
used both in laboratory conditions and in workplaces without limitation of work 
activity. With the application, the monitored workplace is quickly mapped and based 
on the information obtained, corrective action can be taken or a need for further 
detailed ergonomic measurements. 

4. Conclusion 

The introduction of new technologies in the field of ergonomics provides an 
increasingly powerful tool for the prediction and elimination of occupational diseases. 
The acquired knowledge from these new procedures are more accurate, quicker, and 
simplify the often-lengthy evaluation processes using conventional methods. With 
development of the industry in the field of digitization, automation, and robotics, 
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many activities that are now bound at manual work, will change or completely 
disappear. The field for the introduction of ergonomic principles will be the work 
positions of employees at the level of management, programming, administration. 
However, statistics on occupational diseases still point to the need for workplace 
ergonomics after the introduction of automation and robotics. Today, it is possible to 
use ergonomics evaluation methods without limitation of work activity (do not create 
downtime) and can give us a virtually immediate initial response in terms of designing 
measures to improve the situation. The assessment of the collected data can be 
subsequently used in assessing ergonomics of workplaces, designing workplaces, 
assessing work productivity and many other areas. 
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ZASTOSOWANIE NARZĘDZIA PLANOWANIA EKSPERYMENTU  
W CELU POPRAWY PROCESU ZGRZEWANIA 

Streszczenie: Artykuł zawiera projekt zastosowania statystycznych technik obliczeniowych 
celem poprawy funkcjonowania procesu produkcyjnego na przykładzie procesu zgrzewania.  
W publikacji omówiono teorię narzędzia planowania eksperymentu (DOE) oraz przedstawiono 
zastosowanie tej metody w praktycznej aplikacji. 
 
Słowa kluczowe: planowanie eksperymentu, system zarządzania jakością 

APPLICATION OF DESIGN OF EXPERIMENT METHOD IN 

ORDER TO IMPROVEMENT OF WELDING PROCESS  

Summary: The article presents project of statistical computational methods implementation in 
order to improve of manufacturing process on welding process example. The paper contains 
theoretical knowledge about design of experiment method and also practical application of it. 
 
Keywords: design of experiment, quality management system 

1. Wprowadzenie 

W drodze doświadczalnej proces poznawczy zawiera pomiary stanowiące 
doświadczalne czynności, których celem jest wyznaczenie wartości badanej 
wielkości, jak również badania doświadczalne, które określają zależności pomiędzy 
wielkościami wejściowymi i wyjściowymi charakteryzującymi obiekt badań.[4] 
Metodyka badań doświadczalnych obejmuje zagadnienia: 

• modelowania matematycznego badanego obiektu, 
• planowania doświadczeń (eksperymentu), 
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• analizy wyników. 
 

Metodyka badań doświadczalnych w praktyce sprowadza się do wstępnego określenia 
modelu obiektu, który stanowić będzie przedmiot badań, w oparciu o jego teoretyczną 
analizę. W kolejnym etapie model jest programowany i realizowane są badania 
doświadczalne. Wynikiem badań są korelacje statystyczne, które poddawane są 
merytorycznej analizie, co z kolei daje ostateczny model obiektu, który zgodny jest 
zarówno z wynikami badań doświadczalnych, jak również z analizą teoretyczną.[3] 
Ogólnie obiekt badań opisywany następującymi wielkościami modelującymi[3]: 

• wielkości stałe – czynniki stałe, których wartości celowo nie są zmieniane  
w czasie realizowania eksperymentu: c1, c2,…, cs, 

• wielkości zakłócające – czynniki zakłócające, są znane i niemierzalne, albo 
nieznane, a ich wpływ jest przypadkowy lub są mierzalne i znane, lecz celowo 
pomijane: h1, h2,…, hz, 

• wielkości wejściowe – niezależne, czynniki badane, których wartość może być 
dobrana podczas planowania doświadczenia: x1, x2,…, xk, …, xi, 

• wielkości wyjściowe – zależne, czynniki wynikowe, których wartości stanowią 
wyniki pomiarów, zależnych od zdefiniowanych w planowaniu doświadczenia 
wartości wielkości wejściowych: z1, z2,…, zp, …, zw. 

Powyższe wielkości zostały przedstawione schematycznie na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Wielkości opisujące obiekt badań[4] 

Charakterystyka obiektu badań jest podstawą do określenia celu badań. Do głównych 
celów planowania eksperymentu zaliczyć można wyznaczenie wartości granicznych 
symptomów lub granic do klasyfikacji niezdatności i zdatności obiektów badanych, 
wyznaczenie funkcji obiektu badań (modelu), który wskaże związki pomiędzy 
czynnikami wejściowymi, a czynnikiem wyjściowym lub weryfikację ważności 
wpływu, na tle zakłóceń losowych, wybranych czynników wejściowych na czynniki 
wyjściowe. Wybór celu badań daje możliwość uzyskania informacji jedynie  
z określonego zakresu, dla poszczególnych zmiennych i właściwości.[2] 
Po określeniu celu badań należy wybrać odpowiedni plan działania oraz sposób jego 
wykonania – liczbę serii pomiarowych oraz rodzaj środków pomiaru. Często w fazie 
przygotowania eksperymentu dokonuje się normowania wielkości. Normowanie 
polega na zmianie zakresu zmienności wielkości fizycznej z [xkmin, xkmax] na 
bezwymiarowe zmienne z zakresu [-α, α]. Wielkość α nazywana jest ramieniem 
gwiezdnym i zazwyczaj przyjmuje się α=1.[1] 
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Następnym etapem jest realizacja badań doświadczalnych według przyjętego planu. 
Dzięki przeprowadzeniu badań możliwe jest przedstawienie modelu badań w postaci 
tak zwanej funkcji modelu, czyli zależności matematycznej opisującej związek 
zachodzący pomiędzy wartościami wielkości wejściowych, a wielkością wyjściową 
modelu. W tym aspekcie istotny jest odpowiedni dobór funkcji, gdyż w przypadku 
złego doboru przyjęty model nie będzie adekwatny do rzeczywistego obiektu badań  
i niemożliwe będzie przewidzenie zachowania się obiektu w różnych warunkach.[2] 

2. Metody planowania eksperymentu 

Plany dwupoziomowe 

Metoda planowania dwupoziomowego wykorzystywana jest w przypadku 
występowania liniowych modeli obiektów. Założeniem tej metody jest to, że czynniki 
wejściowe przyjmują tylko dwie wartości (poziomy): xkmin oraz xkmax. Wobec tego w 
planie dwupoziomowym łączna liczba układów planu doświadczeń wynosi 2k, gdzie 
k stanowi liczbę zmiennych wejściowych. Taki plan nazywany jest dwupoziomowym 
kompletnym bądź całkowitym. Jednakże, w przypadku wystąpienia większej liczby 
zmiennych wejściowych często przeprowadzenie całkowitego eksperymentu jest 
właściwie niemożliwe ze względu na bardzo dużą liczbę obligatoryjnych pomiarów. 
W związku z tym stosuje się plany ułamkowe 2k-p, zawierających pewną liczbę 
układów z planu eksperymentu kompletnego. Wielkości wejściowe w planie 
dwupoziomowym przyjmują unormowane wartości +1 i -1.[2] 

Plany wielopoziomowe 

Planowanie wielopoziomowe daje możliwość identyfikacji modelu obiektu, 
opisywanego funkcją liniową i kwadratową. Wśród metod planowania 
wielopoziomowego najpopularniejszą jest planowanie pięciopoziomowe, które 
stanowi rozszerzenie planowania dwupoziomowego. Do metod planowania 
wielopoziomowego zalicza się: 

• planowanie rotatabilne, 
• planowanie kompozycyjne, 
• planowanie ortogonalne. 

Celem planowania rotatabilnego jest spełnienie założenia niezależności planu od 
rotacji układu współrzędnych w sferze wielkości wejściowych. Metoda ta daje 
możliwość rozpoznania modelu o wariancjach, które zależą od odległości od punktu 
centralnego w doświadczeniu.[2] 
Planowanie kompozycyjne stanowi rozwinięcie planowania dwupoziomowego 2k 

bądź 2k-p o dwa typy układów – układy centralne i gwiezdne. Liczba układów w planie 
kompozycyjnym wynosi: 

� = 2I + 2� + 1 (1) 

gdzie: � – liczba układów I – liczba układów planu dwupoziomowego � – liczba układów gwiezdnych. 
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Natomiast jeśli zwiększona zostanie liczba układów centralnych do n0 oraz jeśli 
długość ramienia gwiezdnego α zostanie odpowiednio dobrana, spełniony zostanie 
warunek ortogonalności planu eksperymentu i nazywany jest planem ortogonalnym.  

Tabela 1. Zestawienie optymalnych wartości parametrów dla planów 
wielopoziomowych[2] 

s 2 3 4 5 6 
n0 5 6 7 10 15 
n 13 20 31 52 91 
a 1,414 1,682 2,000 2,378 2,828 

 
W tabeli 1 przedstawiono zalecaną liczbę układów centralnych n0, łączną liczbę 
układów n planu oraz wartości ramienia gwiezdnego a dla liczby czynników 
wejściowych s od 2 do 6. [2] 

Plany sympleksowe 

W planach dwupoziomowych i wielopoziomowych wielkość wyjściową modelu 
opisywanego s-wielkościami wejściowymi opisywano funkcją s wielkości 
niezależnych. Natomiast w metodzie planowania sympleksowego czynniki wejściowe 
powiązane są sumacyjną zależnością, która redukuje liczbę niezależnych zmiennych 
do s-1. Planowanie sympleksowe to specyficzny sposób planowania eksperymentu, 
stosowany między innymi w przypadku badania właściwości obiektu zależnego od 
jego składu.[2] 

 

Rysunek 2. Całkowity plan sympleksowy dla trzech zmiennych stopnia a) pierwszego 
b) drugiego c) trzeciego[2] 

Rysunek 2 przedstawia przykładowe plany sympleksowe typu {3, R}, gdzie R jest 
stopniem wielomianu algebraicznego, który aproksymuje funkcję zmiennych 
wejściowych. 

Plany optymalne 

Rozwój technik obliczeniowych pozwolił na opracowanie metod planowania 
umożliwiających niezależne szacowanie współczynników modelu, bez konieczności 
upraszczania obliczeń i rozwój metod planowania optymalnego, w których 
optymalizowano wartości wariancji wybranych parametrów modelu metodą regresji. 
Istnieje kilka planów optymalnych, spośród których najpopularniejszą są: 

• Plany A-optymalne minimalizujące średnią wariancję parametrów modelu, 
• Plany D-optymalne minimalizujące wartość uogólnionej wariancji 

parametrów modelu, 
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• Plany E-optymalne minimalizujące wartość największej wariancji 
parametrów modelu,  

• Plany G-optymalne minimalizujące największą wartość wariancji 
prognozowanej wartości funkcji modelu. 

Wybór konkretnego planu doświadczenia zawsze pozostaje w gestii osoby 
przeprowadzającej badanie, który kieruje się własnymi kryteriami oraz wiedzą.  

3. Planowanie eksperymentu (DOE) dla procesu zgrzewania 

Badaniu został poddany proces zgrzewania dwóch części metalowych w pewnej 
firmie. Badanie polegało na przeprowadzeniu planowania eksperymentu (DOE, z ang. 
design of experiment) celem poprawy funkcjonowania procesu i sprawdzenia jak 
parametry zgrzewania wpływają na siłę potrzebną do zerwania powstałego połączenia 
– zgrzeiny.  
Wielkościami wejściowymi do obiektu badań są parametry procesu zgrzewania tj. 
moc, czas i ciśnienie. Zakres zmienności poszczególnych parametrów przestawia 
tabela 2. Są to czynniki, które przyjmują więcej niż tylko wartości graniczne, zatem 
plan jest wielopoziomowy. 

Tabela 2. Zakres zmienności wielkości wejściowych obiektu badań 

Parametr JM Zakres zmienności 
Moc zgrzewania % 25-42 
Czas zgrzewania ms 4-12 

Ciśnienie bar 0,4-1,8 
Planowanie doświadczeń zostało przeprowadzone przy pomocy oprogramowania 
Minitab. Przy pomocy programu wyznaczono 11 próbek z zaplanowanymi 
wartościami dla parametrów wpływających na proces. Dodatkowo zdefiniowano 
wartość docelową dla wielkości wyjściowej, czyli siły zrywania równą 90N.  
Kolejnym etapem była realizacja eksperymentu czyli wdrożenie zadanych 
parametrów na maszynie i wykonanie próbek w określonej kolejności. Wykonane 
próbki poddano testowi na zrywanie. Wyniki tego testu oraz wartości parametrów dla 
kolejnych próbek zawarte zostały w tabeli 3. 

Tabela 3. Wartości parametrów dla poszczególnych próbek oraz wyniki testu na siłę 
zrywania  

Nr  
próbki 

Moc zgrzewania 
[%] 

Czas zgrzewania 
[ms] 

Ciśnienie 
[bar] 

Siła zrywania  
[N] 

1 25 12 0,4 32,433 

2 42 4 1,8 97,053 

3 42 4 0,4 101,244 

4 33 8 1,1 108,225 

5 33 8 1,1 99,366 

6 25 4 1,8 33,972 

7 42 12 0,4 96,525 
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Nr  
próbki 

Moc zgrzewania 
[%] 

Czas zgrzewania 
[ms] 

Ciśnienie 
[bar] 

Siła zrywania  
[N] 

8 33 8 1,1 101,628 

9 25 4 0,4 25,568 

10 42 12 1,8 92,478 

11 25 12 1,8 75,096 

Otrzymane wyniki zostały wprowadzone do programu Minitab i za jego pomocą 
wygenerowane zostały wykresy, które pomogą w analizie otrzymanych wyników. 
Pierwszym z wykresów jest wykres Pareto dla standaryzowanych efektów oraz 
wykres odchylenia (rys. 3). 
 

 

Rysunek 3. Wykresy a) diagram Pareto dla standaryzowanych efektów b) wykres 
odchylenia 

Wykres Pareto wskazuje jak dane parametry wpływają na wartość siły zrywania. 
Odczytać z niego można, że największy wpływ na wielkość wyjściową ma moc 
zgrzewania oraz moc w interakcji z czasem oraz z ciśnieniem. Wykres odchylenia 
wskazuje, że współczynnik determinacji r2(R-sq) przyjmuje wartość 96,69%, co 
oznacza, że dopasowanie modelu jest bardzo dobre. Współczynnik ten informuje 
o tym, jaka część zmienności zmiennej objaśnianej została wyjaśniona przez model. 
Stanowi on więc miarę stopnia, w jakim model wyjaśnia kształtowanie się zmiennej 
wyjściowej. Można również powiedzieć, że współczynnik determinacji opisuje tę 
część zmienności czynnika wejściowego, która wynika z jej zależności od 
uwzględnionych w modelu zmiennych wejściowych. Współczynnik determinacji 
przyjmuje wartości z przedziału [0;1] jeśli w modelu występuje wyraz wolny, a do 
estymacji parametrów wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów. Jego 
wartości najczęściej są wyrażane w procentach. Dopasowanie modelu jest tym lepsze, 
im wartość r2 jest bliższa jedności (100%). W praktyce przyjmuje się, że wartość 
współczynnika determinacji większa bądź równa 60% jest akceptowalna i oznacza 
powiązanie pomiędzy wielkościami wejściowymi badań, a wielościami 
wyjściowymi.  
W dalszej części analizy zbadany został wpływ parametrów wejściowych na zmianę 
wartości siły zrywania. Rysunek 4 przedstawia interakcyjne wykresy dla zmiennej 
objaśnianej.  
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Rysunek 4. Interakcyjne wykresy 

Interakcyjne wykresy opisują jak średnia wartość siły zrywania zmienia się, 
w zależności od ustawienia dwóch parametrów. Wykres interakcji to wykres średnich, 
dla każdego poziomu czynnika z poziomem drugiego czynnika utrzymywanym na 
stałym poziomie. Interakcja pomiędzy czynnikami pojawia się, gdy zmiana  
w wielkości wyjściowej z poziomu niskiego do wysokiego jednego czynnika nie jest 
taka sama, jak zmiana w sile zrywania na tych samych dwóch poziomach dla drugiego 
czynnika. Oznacza to, że skutek jednego czynnika jest zależny od drugiego czynnika. 
Z wykresów interakcyjnych dla omawianego przypadku zauważyć można między 
innymi, że przy zmianie mocy w zakresie od 25% do 42% wzrasta wartość siły 
zrywania. Również większa wartość czasu wpływa na wzrost wartości siły zrywania. 
Większa wartość ciśnienia w interakcji z mocą również daje większe wartości 
wielkości wyjściowej.  
 
 

 

Rysunek 5. Wpływ parametrów wejściowych na wartość czynnika wyjściowego 

Rysunek 5 przestawia wykresy, które obrazują, jak zmiana pojedynczego czynnika 
wpływa na średnią wartość siły zrywania. Diagramy pokazują, że największy wpływ 
na siłę zrywania ma zmiana mocy zgrzewania. W omawianym przypadku dostrzec 
można zależność, że wraz ze wzrostem pozostałych czynników badanych, rośnie 
wartość siły zrywania. 
Na rysunku 6 przestawione zostały wykresy wartości resztowych. Wartości resztowe 
(rezydualne) ei to pionowa różnica pomiędzy jakąkolwiek próbką �3  a jej 
przewidywaną (oszacowaną) wartością �¢£ (wartość średnia z próbek):  

¤3 = �3 − �¥3   (2) 
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Rysunek 6. Wykresy wartości resztowych a) w porównaniu do przewidywanych 
wartości b) w porównaniu do kolejności próbek 

Wykres porównania wartości resztowych z przewidywanymi wartościami może 
wskazać błąd, który nie jest przypadkowy jak np. serię rosnących lub malejących 
punktów, przewagę pozytywnych lub negatywnych wartości resztowych, modele 
takie, jak rosnące wartości resztowe z rosnącymi przewidywanymi odpowiedziami. 
Model danych może wskazać nieliniowość lub brak jednorodności wariancji. Linia 
centralna, znajdująca się na poziomie 0 oznacza wartość linii regresji. Jeśli dany punkt 
leży daleko od pozostałych punktów, może on być obserwacją odstającą. 
Wykres porównujący wartości resztowe z kolejnością próbek to wykres wszystkich 
wartości resztowych w takiej kolejności, jak zbierane były próbki. Może on zostać 
użyty do znalezienia błędów wartości wynikowych w czasie, które nie są 
przypadkowe. 
Analiza wykresów wykazała, że w doświadczeniu nie wystąpiły żadne nadzwyczajne 
punkty, które mogłyby zniekształcać wynik. Natomiast modelu nie da opisać się 
funkcją liniową. W związku z tym eksperyment wymagał dodania 8 próbek do 
modelu. Wyznaczone zostały ich parametry, wykonane zostały na maszynie i poddane 
testowi na zrywanie. Wyniki zostały zgromadzone w tabeli 4. 
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Tabela 4. Wyniki testu na siłę zrywania dodatkowych punktów 

Nr 
próbki 

Moc zgrzewania  
[%] 

Czas zgrzewania 
[ms] 

Ciśnienie 
[bar] 

Siła zrywania  
[N] 

12 33 12 1,1 88,443 
13 33 8 0,4 80,536 
14 25 8 1,1 32,349 
15 33 8 1,1 98,127 
16 33 8 1,1 104,052 
17 33 4 1,1 113,346 
18 33 8 1,8 94,758 
19 33 8 1,1 105,399 
20 42 8 1,1 86,172 

 
Po wykonaniu dodatkowych próbek ponownie przeanalizowano otrzymane wyniki 
i wykresy. Badanie wykazało, że model można opisać funkcją kwadratową, gdyż 
największy wpływ na wynik ma zmiana wartości mocy zgrzewania i moc w interakcji 
zarówno z czasem, jak i z ciśnieniem, wpływa na wartość siły zrywania w sposób 
opisywany funkcją kwadratową (rys. 7). 
 

 

Rysunek 7. Wykresy interakcyjne i wykresy wpływu poszczególnych czynników na 
wartość wielkości wyjściowej 

Dodanie dodatkowych punktów do modelu pozwoliło na opisanie go funkcją 
kwadratową i wyznaczenie w programie najlepszych ustawień parametrów, które 
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pozwolą na osiągnięcie wartości siły zrywania równej 90N. Wynikiem badań są 
wartości parametrów: 

• moc zgrzewania równa 33%, 
• czas zgrzewania równy 12ms, 
• ciśnienie równe 1,8bar. 

Celem weryfikacji wdrożonego rozwiązania wykonano 30 próbek z wyznaczonymi 
parametrami procesu zgrzewania. Następnie próbki te poddano testowi na siłę 
zrywania. Wyniki zostały przeanalizowane przy pomocy narzędzi statystycznej 
kontroli procesu, która wykazała zwiększoną zdolność procesu oraz osiąganie przez 
proces wartości docelowej siły zrywania tj. 90N. 

Podsumowanie 

Planowanie eksperymentu stanowi metodę badań, w której możliwe jest ustalenie 
zależności pomiędzy wielkościami wpływającymi na obiekt badań. Istnieje wiele 
rodzajów możliwych planów, dzięki którym możliwe jest precyzyjne wyznaczenie 
określonego wpływu wielkości wejściowych na wyjściowe. Narzędzie DOE 
przeprowadza się w kilku etapach tj. charakterystyka obiektu badań, ustalenie celu 
badań, wybór planu eksperymentu, realizacja pomiarów, analiza wyników 
i sformułowanie wniosków. Podczas realizacji badań wykorzystując metodę 
planowania eksperymentu nie jest koniecznie wykonywania próbek o wszystkich 
możliwych kombinacjach parametrów wejściowych, a wystarczy zaledwie kilka 
próbek przy zachowaniu losowości i odpowiednich warunków pomiaru, by uzyskać 
równie miarodajne wyniki, co niewątpliwie stanowi zaletę tej metody.  
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1. Wstęp 

Współczesne systemy produkcyjne muszą sprostać coraz większym wymaganiom 
zarówno od strony technicznej jak i rynkowej mając także na uwadze postępującą 
globalizację, która zaostrza konkurencję na świecie. Te wszystkie czynniki niejako 
zmuszają firmy do ciągłego doskonalenia nie tylko w zakresie kosztów i organizacji 
pracy, ale również w zachowaniu jakości oferowanych wyrobów. Na jakość wyrobu 
składają się m.in. materiały i surowce, z których jest produkowany oraz odpowiednio 
zaprojektowany proces produkcyjny. O ile można wybrać odpowiedni materiał bądź 
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surowiec oraz wyposażyć halę produkcyjną w najbardziej zaawansowany 
technologicznie sprzęt o tyle nadal pozostaje niepewność czy wyprodukowany wyrób 
będzie spełniał założone kryteria jakości, kryteria, które mogą zadecydować o pozycji 
organizacji na rynku. Z pomocą przychodzi tzw. kontrola jakości. Jest to kontrola, 
która służy do identyfikacji problemu, zapobieganiu jego występowania oraz do 
eliminacji problemu. W celu kontroli jakości wyrobu gotowego wykorzystywanych 
jest szereg narzędzi pomiarowych manualnych i/lub zautomatyzowanych. Skąd 
jednak pewność, że te narzędzia spełniają kryteria pomiaru i podają rzeczywisty 
wynik? Odpowiedzią na to pytanie jest Analiza Systemu Pomiarowego. [2] 

2. Analiza systemu pomiarowego 

W ramach analizy systemu pomiarowego stosuje się tzw. MSA [ang. Measurement 
System Analysis]. Jest to zestaw metod służących do analizy systemu pomiarowego, 
pozwalających na ocenę zdatności danego systemu pomiarowego do wykonywania 
zadania pomiarowego określonego przez [7]: 
- mierzoną właściwość (jej wartość, tolerancję i zmienność w procesie produkcji), 
- umiejętności operatorów, 
- warunki zewnętrzne (wszelkiego rodzaju zakłócenia), 
- procedurę pomiarową. 

Zachowanie stałych warunków pomiarów jest kluczowe do uzyskania wiarygodności 
pomiaru. Analiza systemu pomiarowego pozwala określić czy wykonywany pomiar 
jest wiarygodny (na określonej płaszczyźnie pomiarowej) oraz to czy stosowane 
narzędzia pomiarowe są właściwe w danym przypadku. Metod analizy MSA jest 
kilka, a jedną z nich opisano poniżej. 

2.1 Metoda Gage R&R 

Analiza Gage R&R jest metodą pozwalającą ocenić zmienność systemu pomiarowego 
w stosunku do tolerancji lub do zmienności procesu. Zmienność ta jest porównywana 
ze wzorcem i jeżeli wariancja, czyli odchylenie wyników przeprowadzanych 
pomiarów, od wzorca jest niższe niż 10% pomiar można uznać za zgodny z przyjętymi 
standardami. Poniżej (na rysunku 1) przedstawiono schemat prawidłowo 
przeprowadzonej oceny systemu pomiarowego za pomocą opisywanej metody 
statystycznej. 
Kluczowymi zmiennymi są odtwarzalność i powtarzalność. Odtwarzalność (ang. 
reproducibility) jest to zmienność wynikająca z różnicy pomiędzy pomiarami, które 
dokonywane są przez przynajmniej 3 różnych operatorów. Pomiar winien być 
wykonywany na tej samej części i tym samym przyrządem. [6,3]  
Parametr ten pozwala ocenić, czy pomiar jest odpowiednio wykonywany przez 
operatorów. Jeżeli odchylenie wyników pomiędzy operatorami jest zbyt duże to może 
znaczyć, że operatorzy nie są należycie przygotowani do przeprowadzania pomiarów. 
Im większy rozstęp między pomiarami wykonywanymi przez operatorów tym pomiar 
jest mniej stabilny. W przypadku, kiedy wynik jest niezadowalający (wariancja 
powyżej 10%) należy doszukiwać się błędów związanych z czynnościami, które 
wykonuje każdy z operatorów. Być może operatorzy są niedostatecznie przeszkoleni 
i/lub nie zwracają należytej uwagi na procedury związane z pomiarem.  
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Rysunek 1. Schemat przebiegu oceny systemu pomiarowego metodą R&R [4] 
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Powtarzalnością jest zmienność wyników pomiarów uzyskanych przy mierzeniu 
przez danego operatora jednej, tej samej części kilkanaście razy w tych samych 
warunkach pomiarowych. [6]  
Na podstawie wyników powtarzalności można ocenić czy proces związany 
z przeprowadzeniem pomiaru cechuje niezmienność. Szczególną uwagę należy tutaj 
zwrócić na wykorzystywane urządzenia pomiarowe oraz na ich parametry i warunki 
przeprowadzania pomiaru. Jeżeli rozstęp między wynikami pomiarów danych części 
jest zbyt duży w przypadku powtarzalności (tj. wariancja powyżej 10%) znaczy to, że 
albo urządzenia pomiarowe są źle dobrane lub skalibrowane, albo warunki 
przeprowadzania pomiaru nie są stałe (temperatura, ciśnienie itp.). [1] 
Przeprowadzenie analizy jest niezwykle łatwe i nie przysparza dużych kosztów. 
Wystarczy kilkanaście próbek, przygotowane stanowisko pomiarowe oraz kilku 
operatorów przygotowanych do wykonania pomiarów. Sama analiza odbywać się 
może dzięki programowi komputerowemu, który po wpisaniu wyników sam analizuje 
je podając niemal gotową odpowiedź w postaci wykresów i oceny końcowej. [1,5] 

3. Zastosowanie Gage R&R w praktyce produkcyjnej 

W przedsiębiorstwach produkcyjnych odznaczających się wysokim wskaźnikiem 
ilościowym wytwarzanych wyrobów (takich jak np. branża motoryzacyjna) 
stosowanie skomplikowanych rozwiązań jakościowych staje się coraz częstszą 
praktyką. Trend ten związany jest m.in. z rosnącymi wymaganiami klientów oraz 
chęcią obniżenia kosztów związanych z obsługą reklamacji. Budowa 
wyspecjalizowanych systemów pomiarowych jest związana jednakże z koniecznością 
ich weryfikacji i dlatego stosowanie statystycznej oceny odtwarzalności oraz 
powtarzalności pomiaru wydaje się być konieczne.  
W ramach oceny przydatności metody statystycznej Gage R&R przeprowadzono 
przykładowe badanie nowo skonstruowanego stanowiska pomiarowego w firmie 
z branży motoryzacyjnej. W tym celu przygotowano wybrane stanowisko kontroli 
jakości, które docelowo miało służyć pomiarom prędkości obrotowej ramienia 
czujnika poziomu paliwa.  

 

Rysunek 2. Czujnik poziomu paliwa 



 Analysis of measurement systems using statistical methods  439 

Ponadto dobrano 10 próbek czujników tak, aby były one odzwierciedleniem 
zmienności procesu. W badaniu uczestniczyło 3 wcześniej przeszkolonych 
operatorów oraz technolog, mający za zadanie oznaczanie próbek, zapisywanie 
wyników pomiarów i będący jednocześnie odpowiedzialnym za przebieg badania. 
Wyniki każdej z próbek zapisano w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, z którego 
zostały one wyeksportowane do programu MiniTab służącego do przeprowadzania 
analizy statystycznej. Dzięki MiniTab w prosty sposób można było zinterpretować 
uzyskane wcześniej wyniki. Poniżej przedstawiono wykresy uzyskane za pomocą 
programu dla górnego jak i dolnego położenia pływaka.  

 

Rysunek 3. Odtwarzalność (operator: według części dla górnego położenia):  
a) położenie górne, b) położenie dolne 

Wykresy powyżej przedstawiają relację między każdym z operatorów względem 
każdej z dziesięciu próbek. Porównanie pozwala zauważyć, gdzie występują znaczące 
różnice wskazujące na ewentualny problem wynikający ze sposobu wykonania 
pomiaru przez danego operatora. Za pomocą powyższych wykresów można 
formułować także pewne hipotezy np. operator A (kolor niebieski) źle wykonał 
pomiar próbki 6 na co wskazuje wykres odtwarzalności dolnego położenia.  

 

  
a) b) 

Rysunek 4. Odtwarzalność (porównanie średnich rozstępów operatorów): a) górne 
położenie, b) dolne położenie 
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Rysunek 4 a) i b) jest graficznym porównaniem rozstępów pomiarów każdego 
z operatorów. Porównanie to dla ułatwienia przedstawiono za pomocą linii 
poprowadzonej przez średnie pomiarów dla każdego z operatorów. Dąży się do tego 
by linia nie prezentowała żadnych odchyleń i była linią prostą. 
 

 
 

Rysunek 5. Powtarzalność pomiaru dla górnego położenia 
 

Powyższe wykresy przedstawiają wskaźnik powtarzalności zarówno dla operatorów 
jak i biorąc pod uwagę próbki. Należy w tym przypadku zwrócić uwagę na zakres 
pomiarowy dla każdej wartości mierzonej ponieważ reprezentuje on stopień 
regularności. W przypadku operatorów można stwierdzić, że operator A prezentuje 
najmniejszą zwartość pomiarową. W przeważającej ilości próbek pomiar przez niego 
przeprowadzony statystycznie zawyża wartość wyniku pomiaru. Szczególnie jest to 
widoczne przy próbce nr 8 oraz nr 4. Poniżej wykresów przedstawione są także 
wartości wskaźników powtarzalności oraz odtwarzalności. W praktyce zwraca się 
uwagę przede wszystkim na wykresy i w razie wystąpienia wyniku negatywnego 
szuka nieprawidłowości ze względu na próbkę oraz wynikające z pracy operatora. 
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Rysunek 6. Powtarzalność pomiaru dla dolnego położenia 

 
Wykresy na rys. 6 przedstawiają wyniki wskaźnika powtarzalności dla położenia 
dolnego ramienia pływaka. Największą regularność przedstawia operator B, 
natomiast najmniejszą operator A. Największy rozrzut pomiarowy reprezentują 
próbki nr 3 oraz nr 9. Najbardziej zbliżone pomiary miały miejsce w przypadku 
próbek 8 i 10.  
Poniżej przedstawiono raporty podsumowujące analizę górnego i dolnego położenia. 
Program na podstawie podanych wyników pomiarów oblicza automatycznie 
wskaźnik R&R i na kolorowym pasku wskazuje czy pomiary wykonywane na 
badanym stanowisku są wiarygodne czy też nie. W przypadku badanego stanowiska 
wyniki przedstawiają się następująco: 

• dla górnego położenia 9,8%, 
• dla dolnego położenia 9,1%. 

Uzyskane wyniki mieszczą się w granicy 10%> co pozwala na dopuszczenie 
stanowiska do pracy.  
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Rysunek 7. Raport podsumowujący analizę górnego położenia 

 

Rysunek 8. Raport podsumowujący analizę górnego położenia 

Opisywana metoda daje możliwość identyfikacji słabych punktów kontrolnych 
zarówno w toku procesu produkcyjnego jak i podczas kontroli końcowej. Pozwala na 
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uzyskanie danych do określenia przyczyn niezadowalającej kontroli i daje możliwość 
redukcji powstających błędów. Gage R&R znajduje zastosowanie w każdej branży, 
szczególnie w branży motoryzacyjnej, gdzie dokładność i powtarzalność 
produkowanych wyrobów jest często bardzo ważnym aspektem. [7] 

4. Podsumowanie 

Chcąc utrzymać jakość swoich produktów firma produkcyjna powinna 
przeprowadzać kontrolę jakości i w odpowiedni sposób nadzorować jej przebieg. 
Doskonałym narzędziem nadzoru są metody związane z analizą systemów 
pomiarowych takie jak np. analiza odtwarzalności i powtarzalności - Gage R&R. Jest 
to przykład metody niedrogiej i prostej w użyciu, która daje podstawę do oceny 
wiarygodności pomiaru. Poniżej przedstawiono wykres dotyczący występowania 
reklamacji przed i po wprowadzeniu stanowiska kontroli jakości w oparciu 
o wskaźnik PPM. Jak widać z wartości od 46 do 70 przed udało się znacząco 
zmniejszyć ilość reklamacji po wprowadzeniu zmian w systemie produkcji. 
 

 

Rysunek 9. Liczba wadliwych części dostarczonych do klienta 
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The proposed solutions adequately meet these requirements, and in some areas, even follows 
the assumption of the coming fourth industrial revolution. 
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1. Wprowadzenie  

Współcześnie w dobie postępującej globalizacji produkcji przemysłowej, praktycznie 
nie sposób odnaleźć firmę w branży motoryzacyjnej, której produkcja wyrobów 
odbywa się za pomocą tradycyjnych metod. Dzisiejsze wyzwania takie jak rosnące 
koszty pracy, konieczność obniżania jednostkowych kosztów produkcji oraz ciągle 
rosnące wymagania jakościowe stawiane przez klientów, są czynnikiem 
motywującym dla przedsiębiorstw tej branży i innych sektorów przemysłu 
produkcyjnego do korzystania z automatyzacji produkcji w jak najszerszym zakresie, 
gdyż tylko takie rozwiązanie jest gwarantem opłacalności, niezależnie od wielkości 
zakładu oraz jego lokalizacji. Na rysunku 1 zaprezentowano udział robotów 
w stosunku do pracowników w poszczególnych państwach na rok 2015.[1] 

 

Rysunek 1. Gęstość robotyzacji w branży motoryzacyjnej w roku 2015 [1] 

Rosnąca świadomość konsumentów oraz coraz bardziej restrykcyjne wymagania 
proekologiczne zmuszają firmy do poszukiwania najnowocześniejszych i zarazem 
najlepszych rozwiązań technologicznych. W tym celu inwestują oni w nowoczesne 
rozwiązania technologiczne znacznie więcej środków, niż przeznaczają na nie 
producenci z innych branż. Stosowanie owych rozwiązań przekłada się pozytywnie 
na końcowy efekt wytwarzanych produktów motoryzacyjnych, które dzięki temu 
spełniają najwyższe światowe standardy i wymagania jakościowe. Ukształtowanie 
przyszłościowe branży motoryzacyjnej jest trudne do dokładnego przewidzenia, 
zważywszy na dynamiczny rozwój i zachodzące zmiany w sektorze, lecz niewątpliwie 
będzie znaczące i interesujące, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej kolejnej rewolucji 
przemysłowej, określanej mianem Przemysł 4.0. To właśnie w jej perspektywie 
powstaje i jest realizowanych coraz więcej interesujących projektów. Idea 
przyświecająca tej rewolucji wydaje się być zbieżna z poziomem i zaawansowaniem 
wykorzystania środków automatyzacji produkcji. Obecna automatyzacja  
i robotyzacja produkcji już jest pewnym wstępem do tego, co będzie się działo 
w przyszłości. Przewiduje się, że rola robotów przekształci się z użytecznych narzędzi 
na partnerów, którzy będą współpracować z człowiekiem ramię w ramię. 



 Analiza eliminacji strat dla wdrożenia systemu monitorowania obróbki … 447 

W ostatecznym rozrachunku kosztów, zakłady będą dążyć do uzyskania jak 
największej oszczędności i zysku z tytułu ograniczenia liczby czynności dodatkowych 
takich jak czynności przygotowawcze, odpowiednie podanie elementu, ułożenie, 
kontrola itp., gdyż roboty i odpowiednie systemy przejmą niemalże całkowicie te 
zadania. Sytuacja podobnie ma się w przypadku centrów obróbczych lub wtryskarek 
elektrycznych. Ich zaawansowanie ma wspierać producentów w realizacji produktów 
o coraz bardziej złożonych kształtach w obliczu coraz to bardziej „wyśrubowanych” 
norm środowiskowych i sanitarno-higienicznych, a także projektowych. 
W rzeczywistości dla inżynierów zajmujących się automatyką i robotyką na obecną 
chwilę jedynym ograniczaniem jest ich własna wyobraźnia, świadomość istnienia 
różnych rozwiązań oraz środki finansowe na inwestycje, jednakże tak jak w bardzo 
wielu sferach, to potrzeby rynku będą wyznaczały kolejne trendy.[1] 

2. Aspekt narzędziowy w procesach obróbczych 

W sektorze samochodowym wiele już zostało osiągnięte, a mimo to producenci będą 
nadal dążyć do zwiększania wydajności własnych procesów, aby utrzymać poziom 
rentowności i osiągać przewagę konkurencyjną. Pośród licznych procesów 
produkcyjnych w tej branży, dominująca pozostaje obróbka skrawaniem i wiele 
wskazuje na to, że jeszcze długo będzie metodą wiodącą. Aspekty ekonomiczne 
związane z redukcją kosztów produkcji oraz ciągle rosnące wymagania klientów 
prowadzą do tworzenia coraz to bardziej skomplikowanych kształtów produktów 
przez projektantów oraz konstruktorów. Często z tego powodu zmniejsza się masa 
elementów, a w następstwie pojawiają się trudności podczas wytwarzania (dotyczy to 
również narzędzi). Problematyka narzędziowa ma w tym przypadku również 
logistyczne ujęcie w postaci gospodarki narzędziowej. W swoich pracach naukowych 
wielu autorów z dziedziny ekonomii obróbki, zakłada koszty narzędziowe na 
poziomie 2-8% ogólnych kosztów wytwarzania. Z tego powodu sporo analiz pomija 
wpływ kosztu narzędziowego na ogólny koszt wytwarzania, co w rezultacie skutkuje 
błędnym szacowaniem kosztów produkcji. Analiza rynku narzędzi skrawających 
i badania praktyczne procesów wytwarzania pokazują, że są one relatywnie wysokie, 
a za tym racjonalna gospodarka narzędziowa jest jednym z rozwiązań dla obniżania 
kosztów produkcji. Przez pojęcie racjonalna, należy tutaj rozumieć kształtowanie 
działań i podejmowanie decyzji w jej obrębie na podstawie empirycznej wiedzy 
związanej z elementami mającymi wpływ na procesy i narzędzia. Postępujące zmiany 
jakościowe zmuszają dzisiejsze zakłady produkcyjne do kompleksowej kontroli 
każdego etapu produkcyjnego.[6] 

3. Główne podejścia w utrzymaniu ruchu maszyn produkcyjnych 

Dzisiejsza literatura i praktyka produkcyjna ukazują wiele kierunków rozwoju 
samego utrzymania ruchu, z których powstały różne koncepcje i podejścia. 
Zestawienie to wyłania dwie najpopularniejsze metody, którymi są: konserwacja 
maszyn i urządzeń na podstawie kalendarza (TBM – z ang. Time-Based Maintenance) 
oraz konserwacji zależna od faktycznego stanu (kondycji) maszyny (CBM – z ang. 
Condition Based Maintenance). 
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TBM z definicji to tradycyjna koncepcja (metoda) przeprowadzania konserwacji 
i remontów maszyn oparta na harmonogramie kalendarzowym, który powstaje na 
podstawie analiz czasów awarii. Innymi słowy oznacza to, że czas (zaplanowany jego 
upływ od jednej konserwacji do drugiej) jest wyzwalaczem (sygnałem) do podjęcia 
odpowiednich kolejnych prac konserwacyjnych, napraw itp. Czasowo określone 
zadania w tym przypadku oznaczają, że owe prace muszą być zaplanowane 
z wyprzedzeniem na podstawie specjalnego harmonogramu. Znając czas, po jakim 
dana maszyna lub urządzenie muszą zostać poddane konserwacji, można takie 
zadania zaplanować z dużym wyprzedzeniem, zarówno pod względem 
poszczególnych czynności jak i zasobów (ludzkich, finansowych) oraz 
przeprowadzać stosunkowo regularnie. TBM zakłada, że awaryjność maszyn, 
urządzeń, czy narzędzi jest przewidywalna. Założenie to opiera się na trendach 
dotyczących zagrożeń i niepowodzeń, znanych jako krzywe wannowe (rys. 2).[4, 7] 

 

Rysunek 2. Krzywa wannowa zużycia maszyn, urządzeń, czy narzędzi [4] 

Z kolei strategia CBM polega na monitorowaniu aktualnego stanu (kondycji) 
maszyny w celu określenia, kiedy dokładnie należy podjąć działania konserwacyjne. 
Utrzymanie warunkowe oparte o stan techniczny wiąże się z faktem, iż większość 
usterek nie następuje nagle, lecz rozwija się w pewnym okresie czasu. Celem tego 
kroku jest zdolność prognozowania cyklu żywotności komponentów poprzez 
rejestrację parametrów (za pomocą ciągłego monitorowania sygnałów, bazujących na 
różnego typu czujnikach lub innych wskaźnikach), które dostarczają informacje na 
temat stanu maszyny, urządzenia, czy nawet narzędzia - wzrost pobieranej mocy 
wskutek zużycia narzędzia lub awarii elementów ruchomych maszyny. To podejście 
sugeruje podejmowanie działań naprawczych tylko wtedy, gdy odpowiednie 
wskaźniki wykazują znaczne zmniejszenie wydajności pracy maszyny lub zbliżającą 
się awarię. Sprawdzanie wspomnianych wskaźników może obejmować pomiary 
nieinwazyjne, kontrole wizualne, dane dotyczące wydajności i zaplanowanych 
testów. Wybór odpowiedniego zjawiska celem monitorowania zmian zachodzących 
w maszynach ściśle zależą od struktury samego procesu. Znaczenie i skuteczność tej 
metody wzrosła w ostatnich latach ze względu na znaczny postęp technologiczny 
w zakresie produkcji kamer termowizyjnych oraz czujników pomiarowych. CBM 
w porównaniu z TBM, mimo że jest dużo bardziej efektywna, to jest też o wiele 
droższa. Wiąże się ona z wysokim kosztem inwestycyjnym wdrożenia, konieczne jest 
również posiadanie wykwalifikowanych pracowników posiadających wiedzę oraz 
umiejętności wykrywania i analizowania poszczególnych danych. Dodatkowo 
wdrożenie odpowiednich czujników na starszych maszynach często jest trudne lub 
niemożliwe. [4, 8] 
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4. Kontrola procesów obróbczych 

Stosowanie systemów monitorowania narzędzi staje się coraz częstszą praktyką 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych dążących do ciągłej poprawy i optymalizacji 
własnych procesów wytwórczych. Zaawansowane systemy kontroli zużycia narzędzi 
oferują liczne możliwości prowadzenia monitoringu procesów obróbki skrawaniem 
(a w zasadzie całego układu OUPN), takich jak: wiercenie, frezowanie gwintowanie, 
rozwiercanie, wytaczanie, nawet w najtrudniejszych przypadkach oraz realizację 
w przedsiębiorstwie strategii CBM w zakresie utrzymania w ruchu maszyn 
produkcyjnych. W poprzednich publikacjach [2, 3] dotyczących tej tematyki, szeroko 
została opisana zasada działania przykładowego systemu kontroli narzędzi oraz 
ukazane zostały praktyczne rezultaty i możliwości optymalizacyjne osiągnięte dzięki 
wykorzystaniu (często niekonwencjonalnym) tego rodzaju systemu. Ogólna 
koncepcja istoty wdrożenia takich systemów została zaprezentowana na rysunku 3. 
 

 

Rysunek 3. Ogólna koncepcja zastosowania zaawansowanych systemów 
monitorowania procesu skrawania 

Wdrożenie specjalistycznego systemu monitorowania pracy narzędzi może zapewnić 
przedsiębiorstwom osiąganie wielowymiarowych korzyści, nie tylko w postaci 
redukowania kosztów dzięki eliminacji strat, ale również lepszego zarządzania linią 
produkcyjną w obszarze procesów obróbczych (m.in. poprzez osiąganie wymaganej 
jakości produktów, realizacji pełnego planu produkcyjnego) oraz stopniową 
racjonalizację gospodarki narzędziowej. Oszczędności w postaci minimalizacji 
kosztów nie tylko narzędzi, ale także kosztów związanych z utrzymaniem ruchu, 
zużywaną energią, wynagrodzeniem pracowników, zużyciem surowców, 
utrzymaniem maszyn i wielu innych, są kolejnymi aspektami możliwymi do 
osiągnięcia z pomocą takiej aplikacji, aczkolwiek ich dokładne określenie może być 
bardzo trudne (w tym celu należałoby mieć bardzo precyzyjne dane dotyczące 
kosztów poszczególnych elementów na danym etapie procesu). Ogólnie ujmując 
przedsiębiorstwo decydujące się na wdrożenie tego typu systemu może uzyskać m.in. 
następujące efekty, które mają uzasadnienie ekonomiczne: 

• kontrola narzędzi, obrabianych elementów oraz maszyny, 
• kontrola procesu oraz jego jakości, 
• osiąganie zaplanowanych dziennych wielkości produkcji, 
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• redukcja czasu cyklu, 
• inne efekty, wynikające m.in. z podniesienia świadomości procesowej 

operatorów oraz technologów firmy. 
Mimo stosunkowo niezaprzeczalnych argumentów opowiadających się za 
różnokierunkowymi korzyściami płynącymi z wdrożenia systemu, należy również 
wziąć pod uwagę te koszty, które trzeba ponieść w związku z inwestycją wdrożeniową 
wybranego systemu. W dalszej części tego artykułu podjęte zostaną zagadnienia 
związane z analizą potencjalnych zysków oraz kosztów, wynikających 
z podejmowanych rozwiązań. Taki tok postępowania ma służyć ocenie efektu 
rozważanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, aby uzyskać odpowiedzi na pytania, 
czy warto inwestować w system monitorowania procesu skrawania, jakie będzie 
miało to przełożenie praktyczne i jak długo taka inwestycja musiałaby trwać, aby 
zaczęła dla firmy rzeczywiście zarabiać? 

5. Szacowanie przychodów inwestycji 

W ramach przykładu rozpatrzone zostanie średnie przedsiębiorstwo XYZ, które 
produkuje wyrób A, wykonany ze stopu metali. W tym celu zamawiany półfabrykat 
(odlew) poddawany jest szeregowi operacji obróbczych na zautomatyzowanej linii 
produkcyjnej. Procesy obróbcze, jakimi są m.in. rozwiercanie, wiercenie, frezowanie, 
gwintowanie, realizowane są kolejno na centrach obróbczych, począwszy od obróbek 
zgrubnych, przez kształtujące, aż po precyzyjne obróbki wykańczające, które 
zapewniają wymaganą jakość wyrobu. Analiza procesów obróbczych wykazała, że 
narzędzia stosowane na jednej z operacji wykańczających (realizowana jednocześnie 
na 4 obrabiarkach CNC) stosunkowo często ulegają przedwczesnemu zużyciu 
(wykruszenia, złamania). Skutkiem takiej sytuacji jest produkcja wadliwych 
wyrobów, a firma jest zobowiązana do wprowadzania dodatkowych narzędzi w celu 
wykonania planu produkcyjnego. Została wykonana analiza poniesionych kosztów 
dodatkowych na przestrzeni ostatniego roku, bazująca na następujących 
(uproszczonych dla celów tego artykułu) założeniach: 

• przedsiębiorstwo XYZ pracuje na 3 zmiany, 
• na każdej zmianie produkowanych jest 800szt. wyrobów A, 
• w ramach analizowanego przypadku wykorzystywanych jest 16 narzędzi, 
• średnia żywotność narzędzia to 800szt., 
• średni koszt stosowanego narzędzia to 400zł/szt. 
• narzędzia po wykonanej założonej normie pracy lub niewielkiemu 

wykruszeniu mogą zostać poddane regeneracji (ostrzeniu), 
• koszt regeneracji wynosi 60zł/szt., 
• wartość półwyrobu na analizowanym etapie produkcyjnym wynosi 

400zł/szt. 
Na podstawie powyższych danych oraz rocznym rejestrowaniu pojawiających się 
defektów związanych z narzędziami dokonano wstępnego oszacowania ponoszonych 
dodatkowych kosztów (strat) w tym obszarze. Za koszt wykruszenia przyjęto cenę 
regeneracji, za koszt złamania przyjęto cenę narzędzia, a za koszt uszkodzenia 
przyjęto wartość wyrobu na tym etapie procesu, następnie przemnożono te wartości 
przez liczbę zdarzeń. Wyniki z obserwacji zaprezentowano w tabeli 1. 
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Tabela 1. Zebrane dane historyczne z okresu 1 roku bez kontroli procesu 

 

Następnie przedsiębiorstwo zdecydowało się zakup zaawansowanego systemu 
monitorowania i kontroli procesu skrawania. Zgodnie z zakładanymi korzyściami 
płynącymi z wdrożenia tego typu systemu przeprowadzono symulację zdarzeń w tym 
samym okresie, z wykluczeniem tych potencjalnie wykrytych i zatrzymanych przez 
właściwe działanie systemu [2, 3]. Otrzymane wyniki zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2. Symulowane dane z tego samego okresu z systemową kontrolą procesu 

 

Jak wynika z powyższych kalkulacji, zastosowanie zaawansowanego systemu 
kontroli pozwoli na zredukowanie kosztów na poziomie ok. 198 000zł w skali roku 
(redukcja o blisko 87%) na jednej operacji (4 maszyny). Liczba złamań pojawiających 
się w analizowanym procesie nie została zredukowana do 0. Dzieje się tak ze względu 
na proces, którego trudno jest uniknąć - złamanie narzędzia w momencie pierwszego 
zetknięcia się go z przedmiotem obrabianym. Zdarza się również, że i ta sytuacja 
prowadzi do uszkodzenia półwyrobu. Wzrost liczby wykruszeń spowodowany jest 
odpowiednim działaniem systemu, który zatrzymuje proces obróbczy odpowiednio 
wcześnie, rejestrując niepokojące zmiany w pracy narzędzia. W ten sposób znacząca 
liczba potencjalnych złamań zostaje zdiagnozowana z wyprzedzeniem, już na etapie 
częściowego wykruszania. Występujące wykruszenia mogą być w dłuższej 
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perspektywie szerzej analizowane przez przedsiębiorstwo. Celem takiej analizy może 
być m.in. współpraca z producentami narzędzi celem określenia przyczyn 
powstających defektów narzędziowych (na podstawie zebranych długofalowych 
analiz, dzięki wdrożonemu systemowi) oraz wspólne wypracowanie np. nowej, 
lepszej geometrii konkretnego narzędzia. 
Taka uproszczona kalkulacja redukcji kosztów stanowi podstawy do dalszego 
rozważania, którym będzie ewaluacja kosztów inwestycyjnych. Warto zaznaczyć, że 
dotychczas przeprowadzona analiza dotyczy tylko bezpośrednich kosztów (strat) 
wynikających z defektów narzędziowych i ich skutków, które w stosunkowo łatwy 
sposób można określić i obliczyć. Dokładniejsze badanie powinno uwzględnić 
również koszt potencjalnego zatrzymania maszyny wskutek uszkodzenia narzędzia 
i czasu potrzebnego na jego wymianę (co może wpłynąć np. na niewykonanie 
dziennego planu produkcyjnego). Defekt narzędziowy może mieć również 
przełożenie na uszkodzenie maszyny (dodatkowe koszty naprawy np. uszkodzonego 
elektrowrzeciona itd.), co w znaczący sposób może wpłynąć na wzrost kosztów 
z powodu jej zatrzymania lub nawet postoju całej linii produkcyjnej. 

6. Szacowanie kosztów inwestycji 

W przypadku zapotrzebowania na wdrożenie (którego uzasadnieniem mogą być 
obliczenia z poprzedniego punktu) specjalistycznego systemu monitorowania zużycia 
narzędzi i kontroli procesu, należy wziąć pod uwagę szereg różnych czynników, 
mających wpływ na koszty całego wdrożenia oraz późniejszej eksploatacji. Sposób 
ich określania i wyznaczania wartości w znacznej części będzie zależał od 
indywidualnej polityki przedsiębiorstwa oraz rozpatrywanego horyzontu czasowego. 
W tym przypadku rozważono koszty m.in. takie jak*: 

• koszt zakupu systemu oraz oprogramowania, 
• koszt montażu oraz instalacji systemu, 
• koszt zakupu dodatkowych komputerów oraz panelów PC, 
• koszt parametryzacji systemu pod procesy, 
• koszt szkoleń pracowników pracujących z systemem, 
• dodatkowe koszty obsługi i eksploatacji. 

Przykładowe przedsiębiorstwo XYZ w ramach analizowanego procesu zobligowane 
było do zakupienia 4 systemów monitorowania procesów. Każdy z zakupionych 
systemów wymagał odpowiedniego zainstalowania na maszynach oraz ustawiania, 
parametryzowania kontroli pod konkretny proces. Każde przedsiębiorstwo będzie 
dobierało poszczególne składniki kosztowe wraz z ich wartościami w zależności od 
własnych założeń (np. rozpatrywany czas projektu, liczba procesów, operacji) oraz 
potrzeb, wynikających z wymagań względem systemu, czy też wymagań 
dyktowanych przez sam system (np. dodatkowe komputery, panele PC do jego 
obsługi, technolodzy, energia itp.). Na podstawie powyższych uproszczonych założeń 
oszacowano wstępnie koszty dla tego wdrożenia na poziomie ok. 334 000zł w skali 
całego przedsięwzięcia.  

                                                           
* niektóre wymienione składniki oraz ich wartości zostały założone na potrzeby artykułu, lecz 
ze względu na poufność danych poszczególne kwoty nie zostaną podane 
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7. Okres zwrotu (Payback Period) 

Analizując w przedstawiony sposób dane potencjalnych korzyści (redukcja strat) 
i kosztów inwestycji w łatwy sposób można wyznaczyć okres zwrotu tego 
przedsięwzięcia. Okres zwrotu (Pb lub Oz) oznacza czas, jaki upłynie do momentu, 
w którym skumulowane wpływy pieniężne netto zrównają się z nakładami. Projekty 
inwestycyjne można oceniać na podstawie okresu zwrotu nakładów – mogą być one 
dłuższe lub krótsze i to może zadecydować o ostatecznej decyzji bądź wyborze 
konkretnego projektu. Ogólnie można zauważyć, że redukcja kosztów (strat) 
w analizowanym przypadku jest na tyle znaczna, iż zwróci poniesione na nią nakłady, 
jednakże pytanie po jakim czasie?[5] 
Z racji, że w każdym roku potencjalne wpływy (oszczędności z tytułu eliminacji strat) 
mogą być różne, nie można jednoznacznie zastosować standardowej formuły 
wyznaczania okresu zwrotu, gdzie okres zwrotu (Oz) jest ilorazem łącznych nakładów 
(N) i średniorocznych wpływów pieniężnych netto (Wr). Przyjęto zatem założenie, że 
średnioroczne wpływy będą stałe na poziomie 190 000zł z tytułu omawianej 
inwestycji. Wówczas wzór na okres zwrotu wyglądałby następująco: 

¦§ = 334 000 �ł
190 000 zł = 1,713 = 1 ��� +  0,758 ¨ 12 � − � =  © ª(« ¬  ® − ¯° 

Prognoza wpływów w kolejnych latach została zaprezentowana w tabeli 3. 

Tabela 3. Prognoza wpływów dla kolejnych lat 

 

Jak wynika z przeprowadzonej kalkulacji dla przykładowego przedsiębiorstwa, po ok. 
1 roku i 9 miesiącach początkowy nakład inwestycyjny zostanie zwrócony przez 
wpływy wynikające z redukcji kosztów. W następnych latach użytkowania tego 
systemu należy uznać, że przedsiębiorstwo będzie odnotowywało relatywny zysk. 
Gdyby w kalkulacji kosztów narzędziowych uwzględnić również czynniki 
dodatkowe, wspomniane w rozdziale 5, niewątpliwie okres zwrotu byłby znacznie 
krótszy. 

8. Podsumowanie 

Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne poszukują w sposób ciągły różnych 
możliwości rozwiązań doskonalących własne procesy wytwórcze. Głównym celem 
tej sytuacji rosnący poziomu konkurencyjności firm na rynku, poprzez m.in. szeroko 
rozumianą minimalizację kosztów, ale także czasów pracy ludzi, zużycia energii, 
zapewnienie ciągłości produkcji, czy zwiększenie wydajności pracy maszyn itp. 
Pomimo stosunkowo ogólnego podejścia do analizy kosztowej przedsięwzięcia 
należy uznać, że systemy tego typu kontroli skutecznie wpływają na redukcję kosztów 
procesów obróbczych, zwiększając wydajność i efektywność maszyn. Poszczególne 
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wyniki (np. okresu zwrotu takiej inwestycji) w dużej mierze będą zależały od 
specyfiki produkcji danego przedsiębiorstwa. Uzyskane dane w przedstawionym 
przykładzie mogą być podstawą do przeanalizowania pozostałych operacji w tymże 
przedsiębiorstwie, celem poszukiwania kolejnego obszaru, dla którego zasadne 
byłoby wdrożenie kolejnego systemu. 
Innym aspektem jest wyłaniająca się możliwość wykorzystania i integracji takiego 
systemu monitorowania narzędzi z wyspecjalizowanym i innowacyjnym 
oprogramowaniem, jako elementów Przemysłu 4.0. Podłączenie systemu 
monitorowania narzędzi, jego oprogramowania na panelu operatora oraz dodatkowo 
podłączonego panelu PC z dobrze rozwiniętą aplikacją do analizy danych, umożliwiła 
zdiagnozowanie wczesnych objawów zbliżającej się anomalii związanej np. 
z działaniem elektrowrzeciona. W ten sposób przeprowadzone do tej pory badania 
osiągnęły praktyczny aspekt i przyczyniły się do rozpoczęcia prac nad nowym 
wnioskiem, mającym na celu diagnozowanie i wczesne ostrzeganie, zgodnie z ideą 
Przemysłu 4.0. 
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DOSKONALENIE PROCESU OBRÓBKI KORPUSU  
Z MODELOWANIEM I SYMULACJĄ W PROGRAMIE MTS CNC 

Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób poprawy obróbki korpusu silnika 
z wykorzystaniem systemu komputerowego CAD\CAM na obrabiarce sterowanej 
numerycznie. Przeprowadzenie modelowania i symulacji z użyciem oprogramowania MTS 
CNC pozwoliło na usprawnienie programu obróbki wraz z analizą doboru narzędzia na 
obrabiarce CNC przyczyniając się do skrócenia czasu cyklu linii obróbczej. 
 
Słowa kluczowe: OSN, symulacja, CAD\CAM 

IMPROVING ENGINE BODY TREATMENT PROCESS WITH 

MODELING AND SIMULATION ON MTS CNC PROGRAM  

Summary: This article represent way of improvement treatment method on engines body using 
CAD/CAM systems on machine tool. Execution of modeling and simulations using MTS CNC 
program allowed to improve treatment program and tool selection on CNC contributing to 
shortening cycles time of production line. 
 
Keywords: CNC machining, simulation CAD\CAM 

1. Wprowadzenie 

Obecnie w przedsiębiorstwach, coraz częściej wykorzystuje się komputerowe 
oprogramowania wspomagające procesy produkcyjne CAD\CAM celem 
usprawnienia procesu wytwórczego. Istnieje wiele przyczyn stosowania takiego 
rozwiązania. W procesach obróbki skomplikowanych elementów, dzięki 
zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania możemy przeprowadzać wiele działań 
optymalizujących przebieg procesu w środowisku symulującym rzeczywistą pracę 
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obrabiarki wraz z eliminacją wystąpienia kolizji podczas obróbki. Istnieje również 
możliwość wprowadzenia innowacyjnych narzędzi oraz wygenerowania 
sprawdzonych kodów na konkretną maszynę obróbczą. [1, 3, 4, 5] 
W celu uzasadnienia tego typu podejścia do obróbki, zademonstrowano 
wykorzystanie oprogramowania CAD\CAM w postaci programu komputerowego 
MTS CNC firny MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung, do 
optymalizacji drogi narzędzia obróbczego na wybranym stanowisku linii obróbki 
korpusu silnika, produkowanego w warunkach produkcji wielkoseryjnej i masowej. 
Potrzeba działań usprawniających pracę na omawianym stanowisku objęła całą linię 
produkcyjną, a badane stanowisko stawało się wąskim gardłem pracy linii. W efekcie 
udało się skrócić czas cyklu na omawianym stanowisku i przyczynić się do 
usprawnienia pracy całej linii.  

2. Modelowanie i symulacja procesów obróbki w programie MTS CNC 

2.1. Możliwości programu MTS CNC 

Wykorzystane w pracy środowisko programu MTS CNC zostało stworzone dla nauki 
programowania oraz symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie takich jak 
tokarki, frezarki czy centra obróbcze. Symulowana obróbka przeprowadzana jest na 
wirtualnych modelach obrabiarek 3D w 3 lub 5 osiach. 
Oprogramowanie oferuje spośród wszystkich dostępnych modeli możliwość 
sterowania dowolnie wybranego systemu.  
Program posiada wiele możliwości, wśród których znajduje się funkcja TopCAM 2D 
oraz 3D, pozwalająca na rysowanie, a następnie konwersję rysunków technicznych na 
oprogramowania do określonych obrabiarek oraz TopCAT jako moduł zarządzania 
narzędziami skrawającymi oraz system pomiarowy elementów obrabianych. [7] 

2.2. Modelowanie przykładu obróbki korpusu silnika 

Dla procesu modelowania skorzystano z oferowanej biblioteki wirtualnych 
obrabiarek, wybierając SIP- 4000 Model 65. Wybrany model obrabiarki posiada 
układ współrzędnych XYZ poruszając wrzecionem się w 3 osiach. Modelowanie 
procesu, na tej obrabiarce może zostać wykonane dla większości frezarek CNC  
z wrzecionem poziomym jeżeli tylko zakres obróbczy frezarki na to pozwoli. 
Rysunek 1 przedstawia panel programu MTS z wybraną obrabiarką, na której został 
przeprowadzony cały proces symulacji oraz optymalizacji. 
Następnym krokiem jest przejście w tryb symulatora gdzie, należy wczytać wybrany 
model przedmiotu obrabianego. W analizowanym przypadku jest to korpus silnika, 
który musi zostać odpowiednio wypozycjonowany na stole obróbczym. Program 
MTS daje możliwość zastosowania odpowiednich mocowań spośród dostępnej 
biblioteki, uchwytów i imadeł. Jednakże dla analizowanego wybranego korpusu 
zaprojektowano model mocowania na stole obrabiarki (w programie Solidworks) 
odzwierciedlający rzeczywiste ustalenie korpusu (rysunek 2). Wczytanie modelu 
mocowania do przygotowywanego programu pozwala upewnić się, iż podczas 
obróbki nie wystąpi kolizja z narzędziem obrabiającym. [2, 5] 
Kolejnym krokiem jest ustawienie punktu bazowego osi XYZ, będącego początkiem 
układu współrzędnych. Wybór punktu bazowego to jeden z najważniejszych etapów 
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przygotowania elementu do obróbki CNC, gdyż z tego punktu obrabiarka będzie 
odczytywać odległości w jakich będzie poruszać się wrzeciono.  

 
Rysunek 1. Obrabiarka wybrana do przeprowadzenia symulacji 

 

Rysunek 2. Wczytanie modelu przedmiotu obrabianego oraz uchwytu do programu 
MTS 

W projektowanej symulacji w celu dokładnego odwzorowania procesu obróbki, 
wykorzystano frez o takich samych parametrach jak w przedsiębiorstwie w którym 
jest produkowany wybrany korpus silnika. Z katalogu narzędzi znajdującego się  
w zakładce „System narzędziowy” wybrano frez czołowy płytkowy Ø63 posiadający 
12 płytek skrawających (rysunek 3). 
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Rysunek 3. Frez Ø63 dobrany z biblioteki narzędzi programu MTS 

Ostatnią czynnością jest zaprojektowanie programu obróbczego wirtualnej obrabiarki 
CNC tak, aby jak najdokładniej odzwierciedlić czas obróbki występujący na 
rzeczywistym stanowisku linii obróbczej (rysunek 5). W analizowanym przypadku 
wprowadzono kody sterujące oraz parametry obróbki dla freza Ø63, z rzeczywistego 
stanowiska linii obróbczej. Prędkość obrotowa wrzeciona wynosi 808obr/min,  
a posuw 1635mm/min. [6] 

2.3. Analiza wyników przeprowadzonej symulacji 

Przebieg symulacji oraz uzyskane wyniki przedstawione są na rysunku 4 i 5. Po 
przeprowadzeniu analizy wykonanej symulacji, czas ruchu roboczego (zabiegu) freza 
wyniósł 11.957 sekundy (rysunek 4). Jest to wynik dokładnie odzwierciedlający 
rzeczywisty czas obróbki korpusu na obrabiarce na której jest obrabiany. Czas 
przeprowadzonej obróbki wynika z drogi pokonywanej przez wrzeciono obrabiarki  
z prędkością posuwu skrawania.  
W analizowanym przypadku, droga freza Ø63 przebiega przez punkty:  
A-B-C-D-E-F-G-H, co przedstawia rysunek 6. 
 

 

Rysunek 4. wyniki procesu symulacji przeprowadzonej frezem Ø 63 
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Rysunek 5. Proces obróbki korpusu w symulatorze MTS 

 

Rysunek 6. Fragment korpusu z zaznaczonym kolorem niebieskim miejscem obróbki 
frezem Ø63 

Analiza wyników symulacji pokazuje, że uzyskane wyniki odzwierciedlają 
rzeczywiste parametry procesu. Rezultat przeprowadzanej symulacji należy ocenić 
jako skuteczne odwzorowanie sytuacji rzeczywistej.  
Uzyskane pozytywne wyniki symulacji pozwalają na dalsze wykorzystanie 
oprogramowania jako narzędzia poszukiwania bardziej doskonałych wariantów 
przeprowadzanej obróbki. 
W kolejnych działaniach postanowiono przeprowadzić modelowanie tego samego 
procesu obróbki, szukając takiego rozwiązania, które skróci drogę ruchu roboczego 
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freza, wyłączając ruchy szybkie wrzeciona, na które składa się ruch dojazdu z punktu 
zerowego maszyny do punktu początkowego obróbki oraz ruch powrotny z końca 
procesu obróbki na punkt referencyjny maszyny. Oba te ruchy zaznaczone zostały na 
rysunku 5 kolorem niebieskim. Do poszukiwań rozwiązań optymalnych, 
przeprowadzono analizy używając frezów o różnych średnicach oraz ścieżkach 
roboczych wrzeciona. 

3. Doskonalenie procesu obróbki korpusu silnika 

3.1. Analiza możliwości skrócenia długości drogi narzędzia obróbczego 

Poszukiwanie możliwości skrócenia długości drogi narzędzia przeprowadzono 
postępując analogicznie do punktu poprzedniego i wykonano dodatkowe symulację 
dla narzędzi frezarskich o średnicy kolejno Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm. Poniżej 
zamieszczono wyniki wykonanych symulacji: 
 
- na rysunku 7 przedstawiono analizę aktualnego przemieszczania się freza Ø63, 

która zamieszczona jest na fragmencie obrabianej powierzchni korpusu silnika 
i ukazuje drogę jaką pokonało narzędzie obróbcze podczas jednego cyklu udając 
się do poszczególnych punktów zaznaczonych na rysunku. W tabeli 1 dokonano 
określenia odcinków przebytej drogi przez frez. Łączna długość przejazdu freza 
wyniosła 305,84mm. [6] 

 

Rysunek 7. Ścieżka freza Ø63 

Tabela 1. Droga pokonana przez frez 
Ø63 

 

- rozpoczynając proces doskonalenia stanowiska obróbczego, wykonano 
symulację dla freza Ø80, który wykonał drogę o jeden odcinek mniejszą 
w stosunku do narzędzia Ø63 tym samym zmniejszając tor przejazdu 

Odcinek Odległość [mm]

A-B 54,05

B-C 41,5

C-D 36,23

D-E 29,95

E-F 21,54

F-G 66,43

G-H 56,14

SUMA 305,84

Frez ø63
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o 45,59 mm. Drogę jaką pokonał frez zamieszczono na rysunku 8, natomiast 
długość drogi przedstawia tabela 2. 

 

Rysunek 8. Ścieżka freza Ø80 

Tabela 2. Droga 
pokonana przez frez Ø80 

 

- kolejne przeprowadzone badanie wykazało, że ścieżka przejazdu narzędzia 
obróbczego Ø100 zmniejszyła drogę zabiegu freza Ø63 o 54,08mm oraz skróciła 
trasę przejazdu o 2 odcinki (rysunek 9) w stosunku do narzędzia Ø63, co widać 
w tabeli 3.  

 

Rysunek 9. Ścieżka freza Ø100 

Tabela 3. Droga pokonana przez 
frez Ø100 

 

- ostatnim badaniem doskonalenia obróbki korpusu jest zastosowanie narzędzia 
obróbczego Ø125. W tym przypadku wydłużyła się droga jaką pokonał frez w 

Odcinek Odległość [mm]

A-B 110,09

B-C 32,09

C-D 33,62

D-E 49,32

E-F 35,13

SUMA 260,25

Frez ø80

Odcinek Odległość [mm]

A-B 111,37

B-C 36,85

C-D 74,43

D-E 29,11

SUMA 251,76

Frez ø100
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stosunku do narzędzia Ø100 o 8,49 mm. Rysunek 10 przedstawia drogę freza. 
Wszystkie długości poszczególnych odcinków zamieszczono w tabeli 4. 

 

Rysunek 10. Ścieżka freza Ø125 

Tabela 4. Droga pokonana 
przez frez Ø125 

 
 

Ścieżki te, powstały dzięki analizie i symulacji ukazującej możliwe kolizje 
analizowanych narzędzi. 

3.2. Wyniki symulacji analizowanych wariantów 

Po wykonaniu symulacji nowych wariantów obróbki, program MTS udostępnia 
szczegółowe dane o przeprowadzonej obróbce. Na rysunku 11 znajdują się informacje 
dotyczące czasów samego zabiegu, ruchów szybkich, czas całkowity, objętość 
wiórów oraz parametry skrawania.  
 
- Dla freza PMK o średnicy 80 mm analizowany czas maszynowy (zabiegu) 

wynosi 9.591 sekundy (rysunek 11); 

 

Rysunek 11. Wyniki procesu symulacji przeprowadzonej frezem Ø 80 

 
- Dla freza PMK o średnicy 100 mm analizowany czas maszynowy (zabiegu) 

wynosi 9.213 sekundy (rysunek 12); 

Odcinek Odległość [mm]

A-B 115,21

B-C 36,85

C-D 75,39

D-E 44,11

SUMA 271,56

Frez ø125
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Rysunek 12. Wyniki procesu symulacji przeprowadzonej frezem Ø 100 

 
- Dla freza PMK o średnicy 125 mm analizowany czas maszynowy (zabiegu) 

wynosi 10.082 sekundy (rysunek 13); 
 

 

Rysunek 13. Wyniki procesu symulacji przeprowadzonej frezem Ø 125 

3.3. Analiza wyników 

Jak pokazuje analiza danych zamieszczonych w tabeli 5, uzyskanych podczas 
wszystkich symulacji, gdy zestawimy ze sobą czasy maszynowe (zabiegu) oraz 
długości dróg, najbardziej korzystnym narzędziem obróbczym jest frez Ø100. 
Zastosowanie tego narzędzia obróbczego jest najdoskonalszym rozwiązaniem 
spośród wszystkich branych pod uwagę wariantów obróbki. 

Tabela 3. Zestawienie otrzymanych wyników symulacji 

 
 

Odcinek Frez ø63 Frez ø80 Frez ø100 Frez ø125

A-B 54,05 110,09 111,37 115,21

B-C 41,5 32,09 36,85 36,85

C-D 36,23 33,62 74,43 75,39

D-E 29,95 49,32 29,11 44,11

E-F 21,54 35,13 - -

F-G 66,43 - - -

G-H 56,14 - - -

Razem 305,84 260,25 251,76 271,56

Czas maszynowy(zabiegu) 11,957 sekundy 9,591 sekundy 9,213 sekundy 10,082 sekundy

Długość odcinka [mm]
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W przedsiębiorstwie motoryzacyjnym, w którym produkowany jest analizowany 
korpus, dobór frezów o większej średnicy przy zachowaniu tych samych parametrów 
jest możliwy, dzięki istnieniu zapasu mocy obrabiarki. Jednakże należy pamiętać, że 
podczas obróbki skrawaniem, zapotrzebowanie na moc rośnie, wraz z geometrią 
freza, grubością wióra, prędkością skrawania oraz ilością materiału do usunięcia. 
W takiej sytuacji aby zapobiec zjawiskom zbyt małej mocy obróbczej obrabiarki, 
należy zmniejszyć głębokość skrawania, zmniejszyć ilość ostrzy narzędzia 
obróbczego czy też użyć mniejszego frezu i wykonać dodatkowe przejścia. [8] 

4. Podsumowanie i wnioski 

W przeprowadzonych analizach możliwe było porównanie czasów obróbki różnymi 
średnicami frezów, do każdej przeprowadzonej symulacji zakładano takie same 
parametry skrawania jak te, które stosowane są w przedsiębiorstwie, a wyniki 
przeprowadzonych symulacji odzwierciedlają rzeczywiste parametry procesu. 
W rezultacie wykonane symulacje należy ocenić jako skuteczne odwzorowanie 
sytuacji rzeczywistej, co pozwala na dalsze wykorzystanie oprogramowania jako 
narzędzia poszukiwania bardziej doskonałych wariantów przeprowadzanej obróbki. 
System MTS jako program do nauki programowania i symulacji znajduje również 
zastosowanie do odzwierciedlenia rzeczywistych warunków obróbki oraz 
poszukiwania możliwości doskonalenia procesów wykonywanych na obrabiarkach 
CNC, a uzyskane wyniki można poddać porównaniu i wybrać wariant 
najdoskonalszy. 
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INFLUENCE OF ECONOMIC CONFLICTS ON THE WORLD 

ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

Summary: Economic conflicts and their influence on the world economy are analyzed in the 
article. The article specifies and justifies the concept of economic conflict according to different 
sources, specifies the concept of so called highest level conflict (economic warfare). Correlation 
between globalization and origin of conflicts, their consequences are investigated. 
Classification of economic conflicts by the form of genesis is observed. 
 
Keywords: economic conflicts, international economic relations, the world economy, 
globalization, economic warfare, globalization of the world economy 

WPŁYW KONFLIKTÓW EKONOMICZNYCH NA ŚWIATOWĄ 

EKONOMIĘ W WARUNKACH GLOBALIZACJI 

Streszczenie: Konflikty ekonomiczne oraz ich wpływ na ekonomię światową są analizowane 
w niniejszej pracy. W artykule przeprowadzono specyfikację oraz ocenę konfliktów 
ekonomicznych wynikających z różnych przyczyn, rozpatrywano koncepcję tzw. konfliktu 
najwyższego poziomu (wojny ekonomicznej). Badano też korelację pomiędzy globalizacją oraz 
źródłami konfliktów. Przeprowadzono klasyfikację konfliktów ekonomicznych ze względu na 
formę oraz źródła ich powstawania. 
 
Keywords: konflikty ekonomiczne, międzynarodowe relacje ekonomiczne, globalizacja 

1. Formulation of the problem 

In conditions of fierce competition that prevails in today's business environment, 
saving time, power and money in resolving economic conflict situations is especially 
relevant today. This applies both to internal conflicts and external (global) conflicts. 
Conservatism in resolving conflict situations often leads to a number of other 
problems: loss of highly skilled workers, deterioration of relations with business 
partners and, consequently, the reduction of corporate profits, etc. This leads to 
decreasing of companies' competitiveness. In conditions of globalization of market 
economy, the loss of competitive advantages is the most frightening for modern 
entrepreneurs. Therefore, the study of economic conflicts in the context of 
globalization of the world economy is an urgent issue of research. 

                                                           
1 Halych Institute V.Chornovil Memorial, Department of Economy and Tourism, 
sivchukrusyana@gmail.com 
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2. Analysis of recent research and publications 

Problems of conflicts investigation (including economic ones) are grounded in works 
of Ukrainian (L. M. Gerasyna, A. M. Girnyk, T. V. Dutkevych, L. M. Yemelianenko, 
A. T. Ishmuratov,G. V. Lozhkin, O. L. Lyashenko, V. M. Nagaeva, M. I. Panova, V. 
M. Petyuch, M. I. Piren, N. I. Povyakel, M. V. Primush, I. I. Rusynka, L. I. Skibitska, 
V.G. Tymofieva, L. V. Torgova, S. F. Frolova, S. M. Khymenko) and foreign 
scientists (A. Y. Antsupov, B. Gurney, N. V. Grishina, R. Dahrendorf, M. Deutsch, 
G. Simmel, S. M. Yemelyanov, P. Din, L. A. Coser, G. I. Kozyrev, K. Ts. Levin, A. 
I. Shipilov, K. Hye Sung, F. Heider, M.V. Tsurupa, M. Sherif, S. E. Shershnev). The 
analysis of the essence of globalization of the world economy, causes and 
consequences of its emergence are carried out in the writings of domestic and foreign 
economists (V. Heyets, Y. Pakhomov, A. Filippenko, L. Kline, V. Kollontai, J. 
Stiglitz, S. Huntington, G. Soros, J. Sachs, U. Beck). 

3. Problem definition 

The purpose of the article is to investigate the impact of economic conflicts on the 
world economy in context of globalization. 

4. Statement of the main material 

In today's conditions of market relations establishment number of conflicts in Ukraine 
is larger than in countries with advanced economy. Problem of conflict study comes 
into sharp focus today. Relatively a short time ago, our society was developing, 
ignoring the conflict. The idea of non conflict socialist system was widely-spread. 
Conflicts that have arisen were being solved with typical administrative methods. 
Domestic science did not have its own conflict theory. Therefore, the mastery of 
scientific methods of conflict analysis, forecasting and management has become the 
primary goal.  
Transition from fatalistic to scientific analysis of conflicts enabled to reveal not only 
the mechanism of origin, deployment and resolution of conflict situations, but also to 
justify the social engineering of prevention, management, resolution and 
minimization of negative consequences of conflicts. 
The possibility of a conflict exists in all spheres of society's life. Conflicts violate 
personal peace and security, destroy relationships and social harmony between 
people, destabilize economic, political, cultural and interpersonal relationships. 
Therefore, the issue of resolving socioeconomic conflicts is relevant and based on the 
possibility of influencing conflicts, in order to predict the results, and possibly prevent 
or minimize their negative consequences. 
Economic conflicts are the opposition of the subjects of social interaction (nations, 
states, classes, enterprises, etc.) on basis of opposing economic interests, conditioned 
by position and role in the system of public relations (private property, power). In 
other words, it is a struggle of various social forces for influence in the economic 
sphere: the struggle for economic resources, markets. The main subjects of economic 
conflicts are states, economic unions, large financial associations [1]. 
Generalization of different authors’ approaches to the definition of the concept of 
economic conflict. (Table 1.1). 
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Table 1. The concept of economic conflict substantiation in various sources 

№ Concept Source 
1 Conflict is the most destructive way of developing and 

completing of economic disputes 
A. Y.Antsupov, А. І. 
Shipilov 
[10, p. 158] 

2 Conflict is the sharpest method of development and ending of 
contradictions that arises in the process of social-economic 
interaction. It lies in the confrontation between the subjects of the 
conflict and is accompanied by negative emotions of the 
participants in relation to each other. 

A. Y. Antsupov, А. 
І. Shipilov 
 [10, p. 75] 

3 Conflict is a real struggle between active people or groups, 
regardless of the origins of this struggle 

A. Giddens [11, 
p. 23] 

4 Conflict is the relationship between the subjects of social and 
economic interaction, which are characterized by confrontation 
on the basis of opposing motives (needs, interests, goals, ideals, 
statements) or judgments (thoughts, views, assessments, etc.) 

S. М. Emelyanov 
[12, p. 24] 

5 Conflict is a demonstration of inconformity in joint activity in 
regard to realization of interests. 

А. Т. Ishmuratov 
[13, p. 22] 

6 Conflict is a struggle for values and claims for a separate 
economic status, power and insufficient material wealth. The 
purpose is to neutralize, harm or destroy an opponent. 

L. Coser 
[14, p. 23] 

7 Conflict is the collision of economic parties, thoughts, forces. G. І. Kozyrev  
[15, p. 5] 

8 Conflict is an extremely complex socio-economic phenomenon, 
the success of its study depends largely on the quality of initial 
methodological and theoretical preconditions and methods used. 

М. V. Prymush [16, 
p. 57] 

9 Conflict is a process of development and solving of opposite 
goals, relations and actions of people, determined by objective 
and subjective reasons. 

S. F. Frolov  
[17, p. 185] 

10 Conflict is an active opposition between the opposing economic 
forces, parties, individuals. 

M.V. Tsurupa 
[18, p. 45] 

 
Table 1 shows different authors’ individual assessment of origin and content of 

“conflict” concept. We observe that authors connect the definition of "conflict" with 
general notions of "struggle", "confrontation", "tension", "inconsistency". Therefore, 
the concept of "conflict" often corresponds to these characteristics. 

Conflict in a globalized world is an undesirable phenomenon. Conflicts not only 
destroy the infrastructure, particularly economic, but also create favorable conditions 
for the growth of crime, which makes the inflow of investments impossible, disorder 
normal economic development. Conflicts are accompanied by destruction, which 
generates new conflicts and poverty among the population. 

According to the form of the emergence, economic conflicts are fallen into types, 
such as internal (conflicts in the middle of the state), external (international conflicts). 
The reasons of the emergence of internal economic conflicts are [2, 3, 4, 5]: 
� Social stratification of society (stratification is not always necessary and useful, 

it appears not only because of natural needs, but also on the basis of a conflict 
arising as a result of distribution of an additional product). 

� Dependence on export of certain primary raw material (partial cease of income, 
restriction and inability of its export can destabilize the national economy, 
increase poverty, internal tension and lead to economic conflicts). 
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� High dependence on import of raw materials and energy, deficit or lack of 
income. 

� Instability of political system or the government's inability to manage on certain 
territory or loss of control over certain part of territory, where violence and 
organized crime can have place, etc. 

� Unequal distribution of funds, which escalates regional differentiation and 
enhances the poverty of certain regions of the country. 

� Population’s disagreement with the methods of government (resistance to 
authoritarian or antidemocratic regime of government). 

� Violations or disregard of human rights and public freedoms leads to 
dissatisfaction of the discriminated population, and it results in the forcible 
return of legal rights. 

� High militarization of the state and society: the economic value of violence in 
Ukraine equals to 20.4% of GDP, or 66, 749 billion dollars according to the 
purchasing power index. According to the rating, the most peaceful country is 
Iceland, the second place belongs to New Zealand, the third - Portugal, the fourth 
- Austria and the fifth - Denmark. Iraq, Afghanistan and Syria are the least peace-
loving countries. Ukraine in this ranking has 154th place. At the same time, 
Russia took 151st place, not changing its position since 2016. Ukraine also took 
the 12th place for militarization. Israel is recognized as the most militarized, the 
second place - Russia, and the third North Korea. 

� Migration, as a result of which national, cultural and religious homogeneity of 
native population may be violated to such an extent that it significantly changes 
the composition and structure of the population of the country: according to a 
study conducted within the framework of the IOM project (National 
International Organization for Migration) in 2014-2015, about 700 thousand 
Ukrainian citizens are engaged in labor activity abroad. According to the same 
survey, among migrant workers, men are the most prevalent, the most numerous 
are persons aged 30-44 (over 40%), the majority of migrants come from the west 
regions of the country, 41% of labor migrants have secondary or secondary 
special education, 36% - higher education. The main destination countries for 
migrant workers are Poland, Russia, the Czech Republic and Italy. They account 
for about 80% of the total flows of short-term and long-term migrant workers 
from Ukraine. 

� Violation of the rights of national, ethnic and religious groups in the state (the 
restriction or impossibility of their access to the administration, elected 
positions, the inability to develop their national, cultural, religious identity, etc.). 

� Separatist processes: violation of the mechanism of the country's political system 
operation, decline of the legitimacy of the central government, the principles of 
state geopolitical security violation, international prestige reduction, etc. 

High unemployment: according to the ILO methodology, the unemployment rate 
of economically active population in Ukraine and individual countries in the first 
quarter of 2016 was: Czech Republic 4.2%, Germany 4.2%, Hungary 5.8%, Russia 
6.0%, Romania 6.4%, Poland 6.8%, Lithuania 8.5%, Ukraine 9.9%, France 10.1%, 
Slovakia 10.4%, Georgia 12.0%, Spain 20.4%, Greece 24, 3%. 

Globalization of the world economy is a process of strengthening the 
interconnection of national economies of the world, which is expressed in creation of 
world market of goods and services, finance, the creation of a global information 
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space, the transformation of knowledge into the main element of social wealth, the 
expansion of business beyond national boundaries through the formation of TNCs 
(Transnational companies), implementation and domination in daily practice of 
international relations and the internal political life of the nations fundamentally new 
and universal liberal-democratic values [6]. 

Therefore, globalization and its associated processes are the source of conflicts. The 
consequence of the aggressive "free market" and the free movement of capital is that 
capital flows to states that do not meet the requirements of international organizations 
for the protection of the environment, in other words, in countries where charges for 
ecology are minimal. This leads to a gradual ecological and social - economic 
destruction of underdeveloped countries and transforms the population into refugees 
[2]. 

International economic relations represent one of the most conflicting spheres of 
international activity. The contradictions between the economic interests of different 
countries, on which the geopolitical arguments are lined up, give rise to conflicts of 
various degrees of complexity, from confrontation in the form of protectionist 
measures to trade wars. 

Free trade leads to the economic well-being growth of all countries, both exporters 
and importers, but in practice international trade was nowhere and never developed 
without state intervention. During the development of foreign trade the economic 
interests of various social groups and segments of the population are collided, so the 
state becomes involved in this conflict of interests. In addition, in modern conditions, 
the national economy is becoming more and more open, and the state must take into 
account in its policy the interconnection of the economy within the country and in the 
world market [8, p. 26-27]. 

Economic conflicts between countries may escalate to such an extent that trade wars 
can begin, which will have very serious negative consequences for all parties 
involved. Such development of events in reality is not rare. The main principle of the 
economic warfare is forcing to particular conditions of economic relations, and in case 
of resistance – usage of physical forms of action: state pressure, including military 
actions. In any industrial and post-industrial state there is a problem of using external 
resources. In order to have permanent access to resources, the region is declared a 
zone of special or vital interests of an industrialized state, and forces are used to act 
on countries with the necessary resources. Economic wars are conflicts of so-called 
highest tension, as they can easily transform into real military actions. Such conflicts 
sometimes require the intervention of international communities for its resolving. 
Economic conflicts of an international level are solved by means of interstate 
agreements. The main problem here is searching for mutually beneficial forms of 
international cooperation, not only from the economic point of view, but also taking 
into account political, military, and economic factors of influence [8, p. 30]. 

Globalization has a major impact on economy of all countries of the world and has 
multifaceted nature. It affects the production of goods and services, the use of labor, 
investment in "physical" and human capital, technology and their distribution from 
one country to another. All of this is ultimately reflected in the efficiency of 
production, labor productivity and competitiveness. Separate aspects of the impact of 
globalization on the world economy need to be identified. First of all, these are 
extremely high growth rates of foreign direct investment, far exceeding the growth 
rate of world trade. These investments play a key role in the transfer of technology, 
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industrial restructuring, global enterprises formation that have a direct impact on the 
global economy. The second aspect is the impact on technological innovation. New 
technologies are one of the driving forces of globalization, but it enhances 
competition, stimulating their further development and spread among the countries. 

An important element of the process of globalization analysis is its consideration as 
a multilevel, hierarchical system. Globalization gets different meaning depending on 
whether it's about a particular company, industry, country, or the world economy. For 
a particular company, globalization is determined by the extent to which the company 
has expanded the geography of its revenues’ income and in what scale and proportion 
has distributed its assets in different countries, and how it is involved in the export of 
capital, goods and know-how through the structures that belong to it. At the industry 
level, globalization is determined by the extent to which the company's 
competitiveness within the industry in a given country is interconnected with its 
competitiveness in another country. The more globalized branch of production, the 
more benefits company gains from the contributed technology, production process, 
factory brand. Globalized industries tend to dominate on each market with the same 
set of global companies that coordinate strategic actions internally in all countries of 
their activity [6]. By developing a specific strategy, enterprises seek to find and 
implement a way of effective and long-term competing in their industry in the foreign 
market. However, there is no general and universal strategy in the foreign market; a 
strategy that takes into account specific business conditions in a specific country and 
a specific branch of economy brings an effective final result (profit). Therefore, if 
companies want to avoid conflicts, when entering the external market, first it is 
necessary to study the political, legal and economic conditions of doing business in a 
particular country. The subject of business relations with one or another country is the 
first step towards success, but one must take into account the following features  
[8, p. 33]: 
1. Most domestic companies prefer domestic market, because in this case there is no 
need: 

• to study foreign languages and perfectly know international law and 
legislation of a foreign country; 

• to insure of foreign exchange markets; 
• to study the political situation of the "host" country; 
• to adapt domestic products to the foreign specifics of entrepreneurial 

activity. 
 

2. Some companies try to distribute their business to foreign markets, basing on 
following arguments: 

• a desire to expand the volume of markets while maintaining the overall sales 
result; 

• availability of competitors in domestic market producing products of better 
quality or cheaper products of the same quality; 

• reduction of business risks associated with the dependence on the market 
condition, which has traditionally developed; 

• prediction of the fact that foreign consumers will want to use maintenance 
service within the national boundaries. 

Globalization at the level of an individual country is characterized by the degree of 
interconnection of its economy with the world economy. Despite the increasing of 
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globalization of the global economy, not all countries are equally integrated into it. 
Globalization at the global level is determined by the economic interconnections 
between countries that are growing and reflected in cross flows of goods, services, 
capital and know-how that are constantly increasing. In the modern world, the 
globalization of the world economy has a dominant influence on the development of 
any country. On the one hand, due to the innovations growth in the field of technology 
and management, the active exchange of goods, services and investments, it 
contributes to the increase of the efficiency of national economies operation, on the 
other hand, it increases inequality, asynchrony, disproportion of development and 
conflict situations [6]. 
Economic conflicts at foreign market may be associated with[8, p. 33]: 

• noncompetitiveness of products; 
• ignorance of the traditions and culture of national business relations; 
• lack of managers of international qualification level; 
• the instability of the political and social and economic situation in the 

country that can cause economic conflicts – nationalization and forced 
(without compensation or payability) deprivation of foreign ownership 
(expropriation), the change of economic legislation, etc. 

Globalization is characterized by controversial process that has brought humanity 
both great achievements and problems. There are positive effects such as stimulating 
the development of new technologies, differentiation deepening, saving on economies 
of scale, and others, and negative ones, such as financial crises, various kinds of wars, 
uncontrolled capital movements, etc. Positives and negatives of the world economy 
globalization, accumulated on each other, cause a cumulative effect, which deepens 
the instability of the national and the world economy. Analyzing the impact of 
globalization on economic development of some country, one can not set the task of 
finding a single universal mechanism for the elimination of the negative effects of 
globalization. It is necessary to identify national peculiarities in the ethnic, historical, 
resource and geopolitical sense. The effects of globalization should be considered in 
the context of individual groups of countries. On the one hand, there is an acceleration 
of scientific and technological progress, the involvement of all countries in global 
production and redistribution by enhanced international division of labor, new 
opportunities for expanding trade have been opened, and intensive capital flow. But 
this process creates serious difficulties in developing countries that never get a chance 
to adapt to rapidly changing requirements of economic development. In such 
countries, the problems of environmental, political, economic crises take place, there 
is lack of security, and population stratification (weath divide) occur, inequality and 
poverty increase [9]. 

5. Conclusions 

The development of the world economy globalization changes the priorities in global 
problems. In the context of globalization of world economic space, the development 
of science and modern technology, informational support of society gradually 
becomes a key factor of economic growth on the one hand, and on the other – the 
large impact of humanity on the environment leads to global economic conflicts. 
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Opiekun naukowy: Krzysztof NOWACKI2 

ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ DO 

IDENTYFIKACJI WĄSKICH GARDEŁ PROCESU PRODUKCYJNEGO  
I SZACOWANIA KOSZTÓW  

Streszczenie: Symulacja komputerowa, coraz częściej wykorzystywana zostaje do analizy 
wybranych procesów produkcyjnych, których złożoność utrudnia zastosowanie tradycyjnych 
metod analitycznych. W artykule przedstawiona została symulacja procesu produkcyjnego 
wału stopniowego, pozwalająca na zdefiniowanie kosztów procesu wytwarzania oraz 
identyfikację punktów krytycznych procesu (wąskich gardeł) decydujących o długości trwania 
produkcji.  
 
Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, proces produkcyjny 

APPLICATION OF COMPUTER STIMULATION IN 

IDENTIFICATION OF THE BOTTLENECKS OF PRODUCTION 

PROCESS AND ESTIMATION OF COSTS 

Summary: Computer simulation is increasingly being used for the analysis of selected 
manufacturing processes, whose complexity makes it difficult to use traditional analytical 
methods. The article presents the computer simulation of production process of the stepped 
shaft, which allows to define the costs of the manufacturing process and to identify the critical 
points of the process (bottlenecks) that determine the duration of production. 
 
Keywords: computer simulation, manufacturing processes  

1. Symulacja komputerowa 

Pojęcie Symulacji komputerowej definiowane jest, jako zapis matematyczno-
logiczny bazujący na modelach symulacyjnych, odzwierciedlających postać obiektów 
wzorcowych (rzeczywistych) będących przedmiotem symulacji [1,2]. Zapis 
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matematyczno-logiczny obejmuje opis zależności definiujących sposób 
funkcjonowania modelu symulacyjnego oraz osiąganych przez niego parametrów. 
Symulacja komputerowa wykorzystywana jest na etapie planowania procesu 
produkcyjnego lub w trakcie ewentualnych zmian parametrów, wpływających na 
prace analizowanego, istniejącego już systemu wytwarzania. Działania polegające na 
sprawdzeniu różnego rodzaju konfiguracji parametrów wprowadzanych do systemu 
odbywa się, gdy praca procesu produkcyjnego obarczona jest wysokim procentem 
przypadku, istnieje zagrożenie występowania sytuacji, które mogą nastąpić  
w rzeczywistości i są na tyle złożone, że zastosowanie metod matematycznych do ich 
rozwiązywania jest trudne lub też niemożliwe [1].  
Proces polegający na zbudowaniu modelu symulacyjnego, składa się z sześciu 
etapów, do których zalicza się: zdefiniowanie celu symulacji, określenie poziomu 
szczegółowości, dobór danych wejściowych, podział danych wejściowych na zależne 
i niezależne, budowa modelu symulacyjnego, weryfikacja otrzymanych wyników [3]. 

2. Charakterystyka procesu produkcyjnego  

Przedmiotem przeprowadzonej analizy było zdefiniowanie kosztów procesu 
produkcyjnego wału stopniowego, oraz zidentyfikowanie wąskich gardeł systemu 
wytwarzania. Realizacja procesu produkcyjnego wału stopniowego realizowano był 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie technologicznej, tab. 1, sporządzonej 
przez dział konstrukcyjno-technologiczny zakładu produkcyjnego.  

Tabela 1. Kolejność operacji technologicznych wraz z czasem ich trwania 

Numer 
operacji 

Operacja Stanowisko 
Czas 

trwania [h] 
10 Cięcie materiału Piła 0,09 
20 Toczenie kształtujące Tokarka 0,72 
30 Frezowanie rowków wpustowych Frezarka 0,56 
40 Gradowanie i kontrola jakości KT 0,08 

 
Dla każdego stanowiska produkcyjnego, biorącego udział w procesie produkcyjnym 
przypisano wartość, odzwierciedlającą jego koszty pracy wraz z operatorem, tab. 2.  

Tabela 2. Koszty pracy stanowisk produkcyjnych 

Lp. Stanowisko Liczba stanowisk Koszt pracy stanowiska na godzinę 
1. Piła 1 35j 
2. Tokarka 3 65j 
3. Frezarka 2 55j 
4. KT 1 30j 

 
Jako formę realizacji produkcji wykorzystany został system szeregowy, a całkowita 
wielkość partii wynosiła 250 sztuk.  

2.1. Symulacja komputerowa procesu wytwarzania 

Do przeprowadzenia symulacji komputerowej wykorzystane zostało oprogramowanie 
symulacyjne FlexSim. W pierwszej kolejności dokonano ustawienia wybranych 
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stanowisk produkcyjnych oraz buforów międzyoperacyjnych biorących czynny 
udział w procesie wytwarzania na polu roboczym oprogramowania symulacyjnego, 
rys 1. W analizowanym przypadku, w procesie produkcyjnym wykorzystanych 
zostało 6 buforów międzyoperacyjnych, 4 stanowiska technologiczne, źródło 
materiału wejściowego oraz magazyn elementów gotowych. 

 

Rysunek 1. Rozmieszczenie elementów na polu roboczym oprogramowania 
symulacyjnego 1- źródło materiału wejściowego, 2,4,6,8,10 – bufor 

międzyoperacyjny, 3 – piła, 5 tokarka, 7-tokarka, 9-warsztat ślusarski, 11-kontrola 
jakości 

Następnie dla wszystkim elementom zaimplementowano dane dotyczące czasu 
trwania procesu wytwarzania oraz informacje związane z kosztem pracy wybranych 
stanowisk produkcyjnych. Po zdefiniowaniu parametrów, przeprowadzona została 
symulacja komputerowa, rys 2. 
 

 

Rysunek 2. Wyniki uzyskane po przeprowadzonej symulacji komputerowej 

2.2. Analiza wyników 

W rezultacie wykonanej symulacji, otrzymano informacje dotyczące całkowitego 
kosztu procesu produkcyjnego wału stopniowego oraz wskazano wąskie gardło 
analizowanego systemu wytwarzania.  
Najbardziej obciążonym buforem międzyoperacyjnym okazał się Bufor 2, średnia 
ilość półfabrykatów oczekująca na realizacje operacji wynosiła na nim 79 elementów. 
Tak duża różnica obciążenia buforu 2 w porównaniu z pozostałymi (Bufor 1 – 26 
elementów, Bufor 3 – 17 elementów) wynika z ilości maszyn konwencjonalnych, 
biorących udział w procesie wytwarzania, rys 3.  
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Rysunek 3. Obciążenie buforów międzyoperacyjnych 

W analizowanym przypadku operacje toczenie zgrubnego i kształtującego realizują 3 
stanowiska tokarskie, i mimo dłuższego czasu trwania tej operacji technologicznej 
rekompensuje to straty czasowe, względem operacji numer 40 (frezowanie rowka 
wpustowego) do wykonania, której przeznaczono 2 frezarki, powoduje to tworzenie 
się dużych zapasów międzyoperacyjnych na buforze 2. 
Występowanie dużych zapasów międzyoperacyjnych, na skutek różnicy w czasie 
realizacji poszczególnych operacji technologicznych oraz zastosowanego systemu 
produkcyjnego, powodować może duży wzrost kosztów procesu wytwarzania. 
Całkowity kosz analizowanego procesu produkcyjnego oszacowany został na 
poziomie 37181 jednostek.  

3. Podsumowanie  

Zastosowanie symulacji komputerowej, pozwala na zbadanie parametrów procesu 
wytwarzania oraz weryfikacje jego opłacalności. W analizowanym przypadku 
otrzymane zostały dane dotyczące kosztów poniesionych w trakcie realizacji procesu 
wytarzania oraz wąskich gardeł systemu produkcyjnego. Otrzymane dane pozwalają 
na wprowadzenie zmian np. dodatkowego stanowiska realizującego operacje 
frezowania i ponowną weryfikację procesu. Co w sposób bezpośredni pozwala na 
porównanie ewentualnych zmian w kosztach generowanych przez proces 
produkcyjny oraz zmniejszenia zapasów międzyoperacyjnych na wybranych 
buforach międzyoperacyjnych.  
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Streszczenie: W artykule przedstawiono syntetyczną ocenę wpływu kosztów energii na 
konkurencyjność gałęzi przemysłu stalowego. Konkurencyjność polskiego przemysłu cierpi ze 
względu na niespotykaną w innych krajach akcyzę na energię elektryczną i brak rekompensat 
za tzw. „carbon leakage”. 
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Summary: The article presents a synthetic analysis of the impact of energy costs on the 
competitiveness of the steel industry branch. The competitiveness of Polish industry is losing 
from the excise duty on electricity not occurring in other countries and the lack of compensation 
for the so-called "carbon leakage".  
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1. Analiza kosztów stalowniczych 

Stal ma największe walory ekonomiczne spośród innych, produkowanych na masową 
skalę, tworzyw konstrukcyjnych. Pomimo ogromnego postępu występuje wiele 
barier, nie tylko regulacyjnych, które hamują rozwój rynku stali. Utrudnieniami dla 
polskich przedsiębiorców są m.in. wysokie ceny energii oraz koszty unijnej polityki 
środowiskowej. Konkurencyjność polskiego przemysłu cierpi ze względu na 
niespotykaną w innych krajach akcyzę na energię elektryczną, niewyjaśnioną kwestię 
statusu certyfikatów energetycznych i brak rekompensat za tzw. „carbon leakage”. 
Polska utrzymuje opodatkowanie akcyzowe energii elektrycznej zużywanej  
w procesie metalurgicznym. Podatek ten generuje większe koszty polskich 
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przedsiębiorców przemysłowych, co przyczynia się do nasilenia zjawiska  
„carbon leakage”, czyli przeniesienie produkcji poza granicę Unii Europejskiej.  
Na rynku silną pozycję zachowają przedsiębiorstwa, które wdrażają nowe 
rozwiązania technologiczne. Są one ważnymi elementami związanymi  
z rozwojem gospodarki. Polskie hutnictwo znajduję się w trudnym położeniu, można 
jednak podjąć radykalne decyzje i wprowadzić szereg rozwiązań alternatywnych, 
niekonwencjonalnych i nowatorskich, które pozwolą na obniżenie zużycia energii, 
kosztów produkcji oraz doskonalenie technologii produkcji. 

1.1. Koszty energii 

Koszty energii są zależne od tzw. energii „czarnej” (wychodząca z elektrowni), 
przesyłu i dystrybucji oraz parapodatków, na które składają się: 
- podatek akcyzowy, 
- zielone certyfikaty: potwierdzające pochodzenie energii ze źródeł 

odnawialnych, 
- żółte certyfikaty: świadectwa pochodzenia z małych źródeł kogeneracyjnych 

opalanych gazem lub o mocy elektrycznej poniżej 1 MW, 
- czerwone certyfikaty: świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z tzw. 

wysokosprawnej kogeneracji, 
- fioletowe certyfikaty: świadectwa pochodzenia ze źródeł wykorzystujących gaz 

z odmontowania kopalń lub biogaz, 
- białe certyfikaty: mające na celu promowanie poprawy efektywności 

energetycznej oraz obniżenie zużycia energii końcowej [1].  

1.2. Koszty energii 

Komisja Europejska zobowiązała kraje członkowskie do zredukowania zużycia 
energii do 2020 roku o 20%. Każde z tych państw ma podjąć konkretne działania, aby 
osiągnąć zamierzony cel; m.in. stworzyć system prawno – finansowy, aby zachęcić 
przedsiębiorstwa do zmniejszenia zużycia energii, są to np. białe certyfikaty, na które 
zgodziła się Polska. Dostawcy energetyczni muszą wykazać, że odbiorcy ograniczyli 
zużycie energii o zapisaną w ustawie ilość. Odbiorca, który jest objęty tą ustawą  
i faktycznie zmniejszy zużycie energii otrzymuje w zamian tzw. białe certyfikaty. 
Przedsiębiorstwa, które nie będą posiadać tych certyfikatów, albo będą ich mieć za 
mało, zapłacą sankcje finansowe. Dostawcy energii i tak poniosą koszty za 
zmniejszenie zużycia energii i nie ulega wątpliwości, że przerzucą je na odbiorców 
rekompensując tym samym wydatki w cenach prądu. W Polsce białe certyfikaty 
spowodują wzrost ceny o 6 zł za MWh (bez uwzględnienia kosztów za przesył).  
Może się wydawać, że to niewiele, to jednak ocena wprowadzenia białych 
certyfikatów diametralnie się zmieni, gdy uwzględni się, że to kolejny parapodatek, 
który podnosi cenę energii. Tym bardziej, że tych parapodatków jest kilka. Całkowity 
koszt certyfikatów to prawie 60 zł za MWh. Zgodnie z unijną polityką energetyczno 
– klimatyczną uwzględnić należy koszt za część emitowanego CO2. W związku  
z zapłatą za emisję CO2 koszt produkcji prądu wzrośnie o 10 zł za MWh. Ten koszt 
również poniosą odbiorcy. Ekologiczne parapodatki wzbudzają w Polsce ogromne 
rozdźwięki. Po pierwsze system uprawień do emisji CO2 jest nieefektywny, czyli 
rezultaty są gorsze niż zaplanowano, np. zielone certyfikaty miały przyczynić się do 
bardzo szybkiego rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. 
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Koszty okazały się zbyt wysokie – 2,5 mld zł w 2009 r. Po drugie udział OZE  
w produkcji energetycznej jest o 1,5 % niższy od zakładanego, czyli zielonych 
certyfikatów jest mało i dostawcy muszą płacić sankcję, ponieważ kupują mało 
energii z OZE. W latach 2006-2010 kosztowało ich to 1,3 mld zł. Po trzecie  
z odnawialnych źródeł energii wyprodukowano w Polsce 8,6 TWh. Z tego 0,84 TWh 
elektrownie wiatrowe, biomasowe i biogazowe, 2,8 TWh zawodowe elektrownie 
wodne i aż 4,5 TWh na tzw. współspalanie. Udział współspalania w OZE wzrósł z 23 
do 50 %. Jednak takie spalanie biomasy jest nieefektywne i mniej wydajne niż 
spalanie węgla czy gazu. Ta praktyka miała określony cel – wykazać, że wydobycie 
jest o wiele większe niż w rzeczywistości. Polska energetyka jest w dużym stopniu 
uzależniona od węgla i z tego powodu są ponoszone większe koszty unijnej polityki 
energetyczno – klimatycznej niż w innych krajach należących do Unii Europejskiej. 
Skutkiem takiego stanu rzeczy jest to, że w Polsce nie ma ulg w wysokiej akcyzie za 
prąd, dlatego jak ilustruje rysunek 1, nastąpił wzrost cen hurtowych energii 
elektrycznej do 342 zł/MWh w 2017r. Niewiele firm może ponosić wysokie opłaty za 
energię i zachować konkurencyjność. Równowaga jest możliwa przy przyroście 
poszczególnych czynników m.in. tj. innowacyjność, zmniejszenie kosztów pracy oraz 
należyty stopień opodatkowania [2,3]. 

 

 

Rysunek 1. Prognoza wzrostu cen hurtowych energii elektrycznej (zł/MWh)[2,3] 

Polska ma problem ze znacznym deficytem budżetowym, ale strategia na przyszłe lata 
ma na celu obniżenie tego podatku, a w ostateczności jego usunięcie. Kluczowe jest 
wdrożenie mechanizmów wsparcia, szczególnie w przypadku zainicjowania działań 
wspierających gospodarkę przemysłu stalowego przez państwa UE. Prowadzone są 
prace nad odrodzeniem przemysłu na arenie europejskiej. W Polsce został 
wyznaczony komitet międzyresortowy, jednak jest on dalej na etapie rozmów  
i przesyłania pism. Głównym problemem komisji, który musi rozwiązać,  
to podatkowe i okołopodatkowe obciążenie cen, przez które polski przemysł traci 
konkurencyjność nawet w skali europejskiej. Ten obszar jest bardzo cenny dla 
polskiego hutnictwa, ponieważ duża część eksportu stali trafia na rynki UE. 
Podstawowa cena energii w Polsce jest podobna jak w krajach Unii Europejskiej, 
jednak po doliczeniu podatków i parapodatków wzrasta do niebagatelnej kwoty. 
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Hutnictwo domaga się zniesienia akcyzy, ponieważ przemysł jest bardzo 
energochłonny, a w innych krajach UE taki podatek nie obowiązuje. Ten podatek 
jednak w Polsce generuje niemałe źródło dochodu. Dochód z akcyzy za energię to aż 
2,3 mld zł. Przewidywane zmiany zostaną wprowadzane dopiero po zdjęciu 
nadmiernego deficytu. Każde nowe rozwiązania oraz ulgi powinny być rozpatrywane 
indywidualnie [4].  

1.3. Gaz 

W Polsce cena gazu dla odbiorców biznesowych jest regulowana przez państwo. 
Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości regulowanie cen przez państwo 
może zostać zastosowane tylko w sytuacjach wyjątkowych. Według prawa, 
sprzedawcy gazu muszą dostarczyć taryfy do zatwierdzenia prezesowi Urzędu 
Regulacji Energetyki. Komisja Europejska ma podstawę do wymagania od Polski 
dopasowania prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej. Polski rynek gazu nie jest 
konkurencyjny, gdyż udział jednej grupy kapitałowej w sprzedaży gazu wynosi 90%, 
m.in. dlatego przewiduje się wysokie koszty produkcji gazu w Polsce do 2035 roku. 
Dominującą pozycję ma PGNiG, choć na liście sprzedawców jest jeszcze 60 innych 
firm. Obecna sytuacja na świecie sprzyja uwolnieniu cen, ponieważ tanieje ropa,  
a wraz z nią gaz ziemny. W Polsce wyznacznikiem są notowania Towarowej Giełdy 
Energii. Polski rząd powinien stworzyć warunki do dobrego rozwoju konkurencji, tak 
aby odbiorcy nie byli narażeni na poniesienie kosztów liberalizacji [5].  
Korzyści z liberalizacji to: 
1. urynkowienie cen paliw i energii, 
2. uwolnienie potencjału gospodarczego kraju, 
3. przyśpieszenie rozwoju gospodarczego, 
4. zwiększenie popytu na gaz, 
5. zainteresowanie rynkiem dostawców, którzy skłonni byliby zainwestować  

w strukturę gazową jak i w sposób oraz proces dostarczania gazu [6]. 

2. Popyt na stal 

Zgodnie ze wskaźnikiem SWIP (Steel Weighted Industrial Production Index) 
odnotowano w 2016 roku spadek o 1% aktywności produkcyjnej, a w tym samym 
roku wzrósł popyt na stal. Zużycie wyrobów stalowych zwiększyło się o 1%,  
a zużycie stali na poziomie 4% było możliwe dzięki odbudowie zapasów. Trend 
cenowy odwrócił się w 2016 roku co pozwoliło na zwiększone zakupy wyrobów ze 
stali w oczekiwaniu na działalność inwestycyjną w 2017 roku. W 2016 roku 
odnotowano wzrost zdolności produkcyjnych stali do 2 390 mln ton. Producenci 
spoza Unii Europejskiej wzmożyli działania proeksportowe. Pomimo wprowadzenia 
wielu obostrzeń, w tym między innymi ceł antydumpingowych wprowadzonych przez 
Komisję Europejską na wyroby stalowe, udział importu z krajów trzecich z roku na 
rok wzrasta (2016 roku odnotowano 26 mln ton.) Ten sam rok był dla Polskiego rynku 
stali stabilny. Wzrósł popyt i ceny wyrobów stalowych. Zmniejszył się import 
wyrobów stalowych objętych cłami antydumpingowymi. Dzięki przetargom 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zużycie jawne w Polsce osiągnęło 
rekordowy wyniki 13 mln ton. Nadprodukcja stali, polityka proeksportowa krajów 
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trzecich oraz koszty ambitnej polityki klimatycznej spowodowały spadek 
konkurencyjności europejskich producentów stali. Dla polskich przedsiębiorców 
dodatkowym czynnikiem obniżającym konkurencyjność w Unii Europejskiej są ceny 
energii elektrycznej i gazu [7]. 

3. Różnice w kosztach wytapiania stali 

Różnice w kosztach wytapiania stali zależą m.in. od Dyrektywy ws. emisji 
przemysłowych (IED), pakietu klimatyczno - energetycznego, rezerwy stabilizacyjnej 
oraz „carbon leakage.” Nowe przepisy w związku z Dyrektywą IED, polskiego 
hutnictwa, oznaczają kolejne koszty dostosowania się do nałożonych wymogów  
i wyniosą ok. 2 mld zł. W związku z uzgodnieniami z października 2014 roku, 
dotyczącymi pakietu energetyczno-klimatycznego, przywódcy państw zdecydowali, 
że UE ograniczy emisję CO2 o 40% do 2030 roku. Kraje mniej zamożne, w tym 
Polska, nie będą narażone na wysokie koszty ambitnej polityki. Polska ma możliwość 
przekazania darmowych pozwoleń na emisję CO2 elektrowniom do 2030 roku. Bez 
takiego przywileju podwyżka cen energii w Polsce byłaby nie do powstrzymania. 
Poza tym Polska daje również głos sprzeciwu w związku z uruchomieniem 
mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej (MSR) przed 2021 r., ponieważ skutkowałoby 
to znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania przemysłu. Analitycy przewidują, 
że wdrożenie tego program podniesie cenę pozwolenia na emisję i przekroczy  
20 euro/tonę. Zjawisko ucieczki emisji, które polega na osłabieniu pozycji rynkowej 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w państwach prowadzących 
aktywną politykę klimatyczną doprowadzi do zwiększenia kosztów operacyjnych 
przedsiębiorstw. Wpłynie to na obniżenie konkurencyjności w stosunku do 
przedsiębiorstw o podobnej działalności w państwach gdzie taka polityka nie 
obowiązuje. Konsekwencją takich działań jest przeniesienie działalności 
przedsiębiorstw poza granice UE, aby zoptymalizować koszty. Konkurencyjność 
polskiego przemysłu stalowego jest znacznie obniżona w stosunku do innych krajów 
z powodu wysokiej akcyzy na energię elektryczną oraz brak rekompensaty za carbon 
leakage [8]. 

4. Nowatorskie rozwiązania 

Polski sektor przemysłu stalowego stoi przed ogromnym wyzwaniem. Konieczne jest 
podjęcie radykalnych działań i innowacyjnych rozwiązań, aby obniżyć koszty 
produkcji, zachować konkurencyjność, jakość i pozycję na rynku. Kluczowym 
kierunkiem na przyszłość jest program Innostal, którego celem jest wspieranie 
polskiego sektora stalowego w zakresie produkcji wyrobów wysokiej jakości 
dostosowanych do popytu na rynku w Polsce i za granicą. Program ten pozwoli na 
wzrost konkurencyjności Polski do 2023 roku. Obecna sytuacja na światowym rynku 
metalurgicznym wskazuje, że wpływ na konkurencyjność przemysłu mają prace 
badawcze w zakresie nowych technik wytwarzania oraz nowych produktów 
dopasowanych do potrzeb konsumentów. Zakłada się, że w wyniku realizacji 
programu zostanie wdrożonych co najmniej 30 nowych produktów i technologii.  
Cel główny powinien być osiągnięty do 2021 roku [9]. 
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5. Podsumowanie 

Pomimo wielu innowacyjnych programów i technologii istnieje ogrom barier 
hamujących rozwój rynku stali. Utrudnieniami są wysokie ceny energii, koszty 
ambitnej polityki energetyczno – środowiskowej, ponadto akcyza na energię 
elektryczną, niewyjaśniona kwestia statusu certyfikatów energetycznych, brak 
rekompensat za tzw. carbon leakage, problemy z liberalizacją gazu i ustalaniem cen 
przez państwo oraz brak rozwiązań legislacyjnych. Zwiększa się popyt na stal  
w Polsce, a odwrócony sposób naliczania podatku VAT wyeliminował nieuczciwą 
konkurencję i ceny stali wróciły na właściwy poziom. Potrzebne jest jednak konkretne 
wsparcie branży stalowej, aby zwiększyć przede wszystkim konkurencyjność, 
zwiększyć popyt, umożliwić przedsiębiorcom dostęp do rynków zagranicznych, 
obniżyć koszty polityki klimatycznej oraz wspierać rozwój pracowników. Zmiany 
infrastrukturalne, unowocześnienie sieci przesyłowych gazu i energii elektrycznej, 
programy naprawcze oraz finansowe wsparcie z Unii Europejskiej sprawi,  
że szacunkowo zużycie stali w Polsce z roku na rok będzie rosło.  
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ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY DZIAŁU UTRZYMANIA 

RUCHU 

Streszczenie: W niniejszym artykule podjęto próbę przybliżenia tematyki zarządzania 
utrzymaniem ruchu, oraz przedstawienia wybranych aspektów organizacyjnych związanych  
z pracą SUR. Dla potrzeb realizacji celu artykułu, przeprowadzono badania desk research czyli 
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THE MANAGEMENT AND WORK ORGANIZATION OF THE 
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Summary: In this article an attempt was made to approximate the topic of the 
maintenance movement management and to present selected organizational aspects 
with SUR work. For the purpose of the article, desk research was conducted. 
 
Keywords: maintenance movement, management, World Class Manufacturing 

1. Wprowadzenie 

Utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej oraz stan techniczny parku maszynowego, 
w wysokim stopniu wpływa na poziom jakości produkowanych wyrobu oraz 
przewagę konkurencyjną pomiotów gospodarczych3. 
Metody, które mają za zadnie wspomagać i doskonalić pracę służb utrzymania ruchu, 
jak również zapewnić uzyskanie planowanej zdolności produkcyjnej przy jak 
najniższych kosztach, cieszą się znaczącym zainteresowaniem przedsiębiorstw 

                                                           
1 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Budowy Maszyn i Informatyki, 
studia doktoranckie, dyscyplina: Inżynieria Produkcji, email:mpomietlorz@ath.bielsko.pl  
2 Prof. ATH dr hab. inż., Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Budowy 
Maszyn i Informatyki, email: dplinta@ath.bielsko.pl 
3 PIERSIALA S., TRZCIELIŃSKI S., Systemy utrzymania ruchu, [w:] Koncepcje zarządzania 
systemami wytwórczymi, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 
2005, 114-126. 
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produkcyjnych. Do najefektywniejszych koncepcji zaliczyć można: system World 
Class Manufacturing (Produkcja Klasy Światowej) oraz szeroko pojęty Lean.  
Jednakże to właśnie odpowiednie dostosowanie  metod zarządzania utrzymaniem 
ruchu do wymagań infrastruktury technicznej jest fundamentalnym elementem, 
wpływającym na twórczość i efektywność pracy ludzi oraz maszyn w danym 
zakładzie. Doskonalenie działań zarządczych i organizacji pracy działu utrzymania 
ruchu to droga prowadząca do osiągania zysków i rozwoju potencjału 
przedsiębiorstwa. W drodze tej, pomocny staje się szeroki wachlarz narzędzi  
i technik, które ułatwiają pracę służb utrzymania ruchu i prowadzą do zapewnienia 
niezawodności maszyn i urządzeń. 

2. Zarządzanie utrzymaniem ruchu 

Integralnym elementem poprawnie funkcjonującego systemu nadzoru oraz napraw 
parku maszynowego, poza trafnie dobraną strategią eksploatacyjną jest efektywne 
zarządzanie służbami utrzymania ruchu4.  
Jeszcze do niedawna w literaturze przedmiotu, oraz praktyce przemysłowej, 
powszechnie akceptowana było hipoteza zakładająca, iż fundamentalnym celem służb 
utrzymania ruchu jest optymalizacja dostępności urządzeń przy minimalnych 
kosztach. Obecnie utrzymanie ruchu definiowane jest znacznie szerzej, i obejmuje 
ono w swoim zakresie, również bezpieczeństwo ludzi i środowiska, efektywność 
produkcji, poziom podejmowanego ryzyka, efektywne zużycie energii, jak również 
jakość produktów i usług5. 
W celu zapewnienia sprawnie działającego działu utrzymania ruchu, należy określić 
strategiczne cele SUR oraz przydzielić im podstawowe funkcje. Można w tym celu 
wykorzystać różne metody działań, niemniej jednak warto sięgnąć do literatury 
przedmiotu, i  dokonać opisu celów i funkcji UR za pomocą trzech podstawowych 
praw służb utrzymania ruchu:  
- Prawidłowa obsługa techniczna środków produkcji pozwala na 

wyprodukowanie dużej ilości wysokojakościowych produktów. 
- Nieprawidłowa obsługa techniczna środków produkcji pozwala na 

wyprodukowanie małej ilości słabej jakości produktów. 
- Brak obsługi technicznej środków produkcji nie pozwala na wytwarzanie 

jakichkolwiek produktów.6 
Proces organizacji pracy i aspektów zarządczych, utrzymania ruchu powinien 
zawierać działania ramowe w zakresie systemu śledzenia ekonomicznego oraz 
systemu technicznego, uwzględniając gospodarkę częściami zamiennymi7.  

                                                           
4ANTOSZ K., PRUCNAL S., Wpływ reorganizacji służb utrzymania ruchu na proces 
monitorowania stanu maszyn, [w:] Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge 
Management, Nr 46 (2011), 7.  
5http://www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/article/efektywne-zarzadzanie-
procesem-utrzymania-ruchu-przeglad-metod/, 30.10.2017. 
6LEGUTKO S., Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Eksploatacja i 
Niezawodność, Nr 2 (2009), 8-16 
7MIKLER J., Efektywne zarządzanie procesem utrzymania ruchu – przegląd metod, 
Utrzymanie ruchu, Nr 10 (2008), 42-48. 



 Zarządzanie i organizacja pracy działu utrzymania ruchu 485 

3. Wybrane aspekty organizacyjne  

W praktyce przemysłowej oraz literaturze przedmiotu, istnieje nijako przekonanie, iż 
efektywne zarządzanie i organizowanie pracy działu UR  jest jednym z najtańszych, 
a zarazem najskuteczniejszym sposobem poprawy skuteczności i wydajności 
eksploatowanych środków trwałych8. 
Istotnym elementem sprawnie funkcjonującego działu utrzymania ruchu jest 
zaprojektowanie i zorganizowanie dedykowanej dla niego struktury organizacyjnej. 
W większości przedsiębiorstw dział UR jest usługodawcą i jego struktura 
organizacyjna, powinna być dostosowana do potrzeb urządzeń produkcyjnych, jak 
również  do zapotrzebowania na specjalistyczne działania i ekspertyzy9.  
Usytuowanie utrzymania ruchu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa zależy 
od następujących czynników10: 
- Wielkości przedsiębiorstwa. 
- Ilości oraz rodzaju eksploatowanych środków trwałych. 
- Charakteru produkcji. 
- Relacji pomiędzy elementami w modelu zarządzania utrzymaniem ruchu. 
- Liczby zatrudnionych pracowników. 

Studium literatury przedmiotu z zakresu zarządzania utrzymaniem ruchu, umożliwiło 
scharakteryzowanie podstawowych struktur organizacyjnych, w których usytuowany 
jest dział utrzymania ruchu, należą do nich: 
- Struktura funkcjonalna - charakteryzuje się tym, iż wewnątrz jednego   

z wydziałów tworzone są tzw. podwydziały (oddziały). 
- Struktura obszarowa - pracownicy utrzymania ruchu podzieleni są na zespoły 

wewnątrz zakładu i przypisani do poszczególnych obszarów operacyjnych. 
- Struktura wewnątrz produkcji - Technicy UR pracują  bezpośrednio na produkcji 

w poszczególnych wydziałach produkcyjnych. 
- Struktura funkcjonalno-obszarowa – jest ona połączeniem wszystkich powyżej 

omówionych struktur: a) ze struktury obszarowej - podział techników 
utrzymania ruchu na obszary produkcyjne, b) ze struktury funkcjonalnej – 
specjaliści utrzymania ruchu.  

- Struktura zmianowa –  charakteryzuj się podziałem na trzy lub cztery zmiany  
w zależności od systemu pracy. Zespół każdej brygady złożony jest z techników 
i inżynierów utrzymania ruchu różnych specjalności.  

Powyższe modele struktur organizacyjnych działu utrzymania ruchu mają 
zastosowanie wówczas, gdy służby te pracują w ramach podstawowej działalności 
przedsiębiorstwa. Odrębnym rozwiązaniem jest, zlecenie prac SUR do realizacji 
firmie zewnętrznej (outsourcing) lub też utworzenie spółki zależnej, która będzie 

                                                           
8ZNÓJ T., ZAWADZKA E., Systemy motywowania służb utrzymania ruchu, Instytut 
Organizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa 1985, 5-6. 
9ANTOSZ K., PRUCNAL S., Wpływ reorganizacji służb utrzymania ruchu na proces 
monitorowania stanu maszyn, [w:] Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge 
Management Nr 46 (2011), 8.  
10LOSKA A., Miejsce służb utrzymania ruchu w strukturze organizacyjno – decyzyjnej 
przedsiębiorstwa, Służby Utrzymania Ruchu, Nr 6 (2010), 64. 
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realizować usługi związane z zapewnieniem utrzymania ciągłości procesu 
produkcyjnego11. 

3.1. Przygotowanie programu działania UR 

Pierwszym etapem powstania schematu działań, którym kierować się będzie dział 
utrzymania ruchu, jest opracowanie wymagań  parku maszynowego. Powstaje on na 
podstawie długoterminowych celów firmy, jej polityki rynkowej oraz potrzeb procesu 
produkcyjnego.  
Kolejnym krokiem, jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w celu oceny 
skuteczności i zasadności obecnie stosowej strategii działania, w porównaniu  
z nowoczesnymi praktykami utrzymania ruchu w wybranej branży. Na podstawie 
wyników tego audytu opracowane zostają cele dla organizacji pracy UR,  
a w następnej kolejności, odpowiedni program utrzymania dla poszczególnych 
urządzeń.  

 

Rysunek 1. Schemat działania SUR 

Źródło: MIKLER J., Efektywne zarządzanie procesem utrzymania ruchu – przegląd 
metod, Utrzymanie ruchu, Nr 10 (2008), 42 

                                                           
11http://repozytorium.put.poznan.pl/Content/368053/Karolina_Teresa_Kolinska_Model_zarza
dzania_dostepnoscia_czesci_zamiennych_w_przedsiebiorstwie_produkcyjnym.pdf, 
30.10.2017. 
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Opracowany na tym etapie program utrzymania dla parku maszynowego  jest później 
podstawą do opracowania strategii definiującej,  organizację pracy działu utrzymania 
ruchu i sposób w jaki będzie zarządzany (rys.1.). 
Równocześnie z powstawaniem strategii (programu) działania SUR, dokonuje się 
opracowania systemu wskaźników KPI (Key Performance Indicators), który pozwoli 
na właściwe śledzenie kosztów, ocenę skuteczności zarządzania oraz kontrolę jakości 
tego procesu pracy12. 
 
Analiza literatury przedmiotu oraz obserwacja praktyk przemysłowych pozwala 
zdefiniować modelowy zakres organizacji i zarządzania utrzymaniem ruchu, na który 
składają się13: 
- Procesowy zakres działań utrzymania ruchu. 
- Struktury informacyjne. 
- Struktura organizacyjno – decyzyjna. 
- Strategia zarządzania utrzymaniem ruchu. 

3.2. Zarządzanie danymi  

Możliwości gromadzenia danych, przechowywania ich oraz wykorzystywania  
w efektywny dla przedsiębiorstwa sposób to często tzw. wąskie gardło w dobie 
współczesnej teorii prowadzenia biznesu. 2011a, s. 56, Loska, 2011b, s. 64 
Z szeregu badań przeprowadzanych między innymi dla branży motoryzacyjnej 
wynika, iż większość firm produkcyjnych nadal opiera, o rozwiązania ręczne takie 
kwestie jak:  
- Gromadzenie danych produkcyjnych. 
- Monitorowanie mikropostojów. 
- Monitorowanie przezbrojeń.14 

Specjaliści z zakresu automatyki oraz IT, zauważają jednak pozytywną tendencję, 
jeżeli chodzi o rozwój nowoczesnych metod zarządzania danymi dla służb utrzymania 
ruchu. Pomimo znacznego zróżnicowania w stopniu zautomatyzowania gromadzenia 
informacji, z roku na rok coraz więcej przedsiębiorstw sięga po takie metody. 
Alternatywą dla popularnych nadal, ręcznych i papierowych form raportowania oraz 
gromadzenia dokumentacji związanej z pracami służb utrzymania ruchu, są 
elastyczne systemy klasy CMMS (ang. Computerised Maintenance Management 
Systems), oraz przemysłowe platformy analityczne.  
Przemysłowa platforma analityczna, może być wykorzystywana w racjonalizowaniu 
działających już mechanizmów zarządzania produkcją i utrzymania ruchu. Jest to 
możliwe dzięki konwergencji technologii operacyjnych (Operations Technology – 
OT) i informatycznych (Information Technologies – IT), dostosowaniu niezbędnych 
narzędzi IT oraz implementacji innowacji procesowych związanych z wymaganiami 
operacyjnymi.15 

                                                           
12MIKLER J., Efektywne zarządzanie procesem utrzymania ruchu – przegląd metod, 
Utrzymanie ruchu, Nr 10 (2008), 42. 
13 LOSKA A., Działania służb utrzymania ruchu, Służby Utrzymania Ruchu, nr 2 (2011), 64. 
14http://www.sluzby-ur.pl/aktualnosci/1406/decyzje_biznesowe_moga_przyspieszyc_dzieki 
_automatyce.html, 28.10.2017. 
15http://www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/article/przemyslowe-
platformy-analityczne, 10.11.2017. 
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Zakładając długookresowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, należy usprawnić   
i doskonalić wymianę danych wewnątrz organizacji, zredukować koszty działalności, 
jak również podnieść wydajność produkcji. Zapewnienie w firmie integracji procesów 
oraz integracji danych, w znaczącym stopniu zapewniają przewagę konkurencyjną  
i utrzymanie pozycji rynkowej.16 

4. Istota koncepcji World Class Manufacturing 

Filozofii WCM przyświecają cele rozwinięcia na doskonałym poziomie działań 
systemu produkcyjno - logistycznego przedsiębiorstwa. Dokonywane jest to poprzez 
rozwinięcie kompetencji pracowników oraz organizację zdolną do17: 
- Eliminacji marnotrawstwa. 
- Zaangażowania wszystkich pracowników, działających na każdym poziomie 

organizacyjnym. 
- Zastosowania metodologii i narzędzi stosowanych. 
- Rozpowszechniania i standaryzacji osiągniętych wyników. 

System produkcji światowej opiera się na dziesięciu filarach technicznych (rys. 3)  
i dziesięciu  filarach zarządzeniowych.  

 

Rysunek 2. Filary techniczne WCM 

Źródło: Rockford Consulting Group 2009, [online], http://rockfordconsulting.com 
/world-class manufacturing.html, dostęp: 06.04.2009. 

                                                           
16http://www.sluzby-ur.pl/aktualnosci/1406/decyzje_biznesowe_moga_przyspieszyc_dzieki 
_automatyce.html, 28.10.2017. 
17Materiały wewnątrzzakładowe przedsiębiorstwa. 
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Koncepcja World Class Manufacturing, skupia swoje działania  między innymi  
w ramach filaru technicznego Professional Maintenance (PM). Działania te mają na 
celu stworzenie systemu zarządzania utrzymaniem ruchu zdolnego do zredukowania 
do zera usterek i mikropostojów parku maszynowego. 
Filar techniczny Professional Maintenance (PM) to przede wszystkim działania 
mające na celu stworzenie systemu utrzymania i konserwacji zdolnego do 
zredukowania do zera awarii i mikropostojów maszyn oraz urządzeń. Filar PM to 
również działania związane z uzyskaniem oszczędności w postaci wydłużenia 
żywotności maszyn poprzez wykorzystanie praktyk utrzymania i konserwacji 
opartych na zdolności wydłużania żywotności komponentów, czyli utrzymanie 
prognozujące oraz korekcyjne. Fundamentalne cele i zadania filaru PM zostały 
przedstawione na rys.2. 
 

 

Rysunek 3. Fundamentalne cele filaru Professional Maintenance 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnątrzzakładowych 2016. 
 
PM to zarazem element procesu ciągłej poprawy systemu technicznego danego 
zakładu, który składa się z działań utrzymania autonomicznego i profesjonalnego 
(Focused Impovment – FI), jak również działań związanych z wyprzedzającym 
zarządzaniem rozwoju nowych urządzeń czyli filar early equipment management - 
EEM.  

1.Stworzyć system utrzymania i konserwacji zdolny do zredukowania do 
zera usterek i mikro-postojów maszyn i urządzeń

2.Uzyskać oszczędności w postaci wydłużenia żywotności maszyn poprzez 
wykorzystanie praktyk utrzymania i konserwacji opartych na zdolności 

wydłużania żywotności komponentów (utrzymanie prognozowane i 
korekcyjne).

3.Rozwinąć profesjonalizm pracowników.
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5. Charakterystyka głównych założeń idei Lean 

Koncepcja szczupłego wytwarzania została spopularyzowana przez naukowców  
z Massachussets Institute of Technology w Bostonie: James P. Womack, Daniel T. 
Jones oraz D. Roos, którzy w 1990 roku opublikowali swoje wyniki badań 
dotyczących przyszłości branży motoryzacyjnej w słynnej pracy pt. ,,The Machine 
that Changed The World” (Maszyna która zmieniła Świat). Natomiast termin Lean 
Manufacturing (LM) zaproponowany został w 1988 roku przez Johna Krafcika, który 
po raz pierwszy użył go jako określenia alternatywnego systemu dla popularnej 
produkcji masowej w publikacji pt. „Tryumf szczupłego systemu produkcyjnego”18.  

Ciągłe doskonalenie przedsiębiorstwa zgodnie z ideą Lean, wymaga 
implementacji odpowiednich narzędzi oraz technik oferowanych przez naukę  
o zarządzaniu szczupłym przedsiębiorstwem. W literaturze przedmiotu występuję 
wiele typologii tychże technik, przykładem tutaj może być praca Pawłowskiego E., 
Pawłowskiego K., oraz Trzcielińskiego S., pod nazwą Metody i narzędzia Lean 
Manufacturing opublikowana w 2010 roku. Autorzy tej publikacji, dokonują 
klasyfikacji narzędzia i metody LM według następującej kategoryzacji19: 
− Rozwój wyrobu i wprowadzanie go na rynek: inżynieria współbieżna, 

kastomizacja wyrobu, projektowanie modułowe, projektowanie dla 
wytwarzania, rozwinięcie funkcji jakościowych, TRIZ. 

− Analiza systemu i mapowanie: takt time, dynamika systemów, analiza udziału 
produktu, mapowanie marnotrawstwa, mapowanie strumienia wartości, analiza 
systemów miękkich. 

− Doskonalenie: ciągłe/systematyczne doskonalenie, 5S, kaikaku, standaryzacja, 
inżynieria wartości i analiza wartości, kaizen, TMP czyli kompleksowe 
utrzymanie ruchu, OEE, 5 x dlaczego, reinżynieria procesów. 

− Produkcja: kanban, wielkość partii, redukcja czasu przezbrojenie, 
sekwencjonowanie produkcji, heijunka, technologia obróbki grupowej, gniazda 
potokowe, wizualizacja i sygnały dźwiękowe, punkt kontroli produkcji, wąskie 
przekroje. 

− Jakość: model kano, jidoka, pokayoke, statystyczna kontrola produkcji na 
małych próbach, six sigma, kontrola poprzedzająca.  

− Zaopatrzenie i dystrybucja: partnerstwo dostawców, stowarzyszenia dostawców, 
integracja dostaw. 

− Pracownicy: otwarta księga oraz zarządzanie zmianami. 

5.1. Totalne utrzymanie maszyn – TPM 

Totalne utrzymanie maszyn, to przede wszystkim działania, które związane są  
z utrzymaniem maszyn w gotowości eksploatacyjnej. Metoda ta różni się od 
tradycyjnego podejścia, angażując wszystkich pracowników w zarządzanie 
wyposażeniem oraz parkiem maszynowym.  

                                                           
18 KRAFCIK  J.F., Triumph of the Lean Production System. Management Review, nr 1 (1988), 
41-45.  
19PAWŁOWSKI E., PAWŁOWSKI K., TRZCIELIŃSKI S., Metody i narzędzia Lean 
Manufacturing, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, 27-28. 
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Elementem wyróżniającym TMP jest autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli działania 
związane z utrzymaniem maszyn i urządzeń w najlepszym stanie technicznym  
i czystości, prowadzone przez samych operatorów20. 
Kolejnym kluczowym aspektem związanym z TPM jest fakt, iż totalne utrzymanie 
maszyn dąży do całkowitej eliminacji wszelkiego rodzaju strat. Jest to osiągalne 
dzięki temu, iż koncepcja ta, obejmuje cały cykl życia urządzeń produkcyjnych oraz 
zapewnia stabilny system zapobiegania anomalią w zakładzie produkcyjnym.  
Aby zrealizować cele wyznaczone przez totalne utrzymanie maszyn, należy 
przeprowadzić odpowiednie czynności w ośmiu kluczowych obszarach,  
a mianowicie21: 
- Ukierunkowane doskonalenie, który służy zwiększeniu wydajności urządzeń. 
- Działania w ramach autonomicznego utrzymania ruchu. 
- Planowane przeglądy parku maszynowego, wykonywane przez pracowników 

działu utrzymania ruchu. 
- Przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi i utrzymania maszyn. 
- Program wczesnego zarządzania wyposażeniem. 
- Działania związane z utrzymaniem jakości. 
- Totalne utrzymanie w biurze. 
- System zarządzania bezpieczeństwem oraz środowiskiem.  

Produktywne wykorzystanie maszyn i urządzeń, maksymalizacja ich funkcjonalności 
oraz ich wydajne użycie to główne cele totalnego utrzymania maszyn, które można 
osiągnąć poprzez eliminację działań przynoszących straty. Do głównych strat zalicza 
się22: 
- Awarie. 
- Przezbrojenia i regulację maszyn. 
- Bezczynność parku maszynowego. 
- Mikropostoje. 
- Ograniczenie szybkości pracy. 
- Defekty i poprawki. 
- Straty związane z rozruchem maszyn.  

Straty związane z awariami, dzieli się również na te, które uniemożliwiające działanie 
oraz awarie, które ograniczają możliwość działania.  

5.2. Autonomiczne utrzymanie ruchu 

Kolejnym narzędziem LM, wykorzystywanym w obszarze utrzymania ruchu jest 
autonomiczne utrzymanie ruchu. Jest to zbiór działań, które prowadzą do włączenia 
operatorów w utrzymanie i konserwację obsługiwanych przez nich maszyn oraz 
urządzeń23.  Głównym celem tych działań, jest rozwój umiejętności operatorów, które 

                                                           
20The Productivity Press Development Team, TPM dla każdego operatora, Wydawnictwo 
ProdPublishing.com, Wrocław 2012, 13. 
21J.w., 15. 
22The Productivity Press Development Team, TPM dla każdego operatora, Wydawnictwo 
ProdPublishing.com, Wrocław 2012, 39. 
23The Productivity Press Development Team, Autonomiczne utrzymanie ruchu dla 
operatorów,, Wydawnictwo ProdPublishing.com, Wrocław 2012, 8. 
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posłużą im do zapobiegania awariom oraz problemom jakościowym produktów, do 
umiejętności tych zalicza się24: 
- Umiejętność wykrywania nieprawidłowości. 
- Umiejętność korygowania nieprawidłowości oraz przywracania 

funkcjonalności. 
- Umiejętność określania optymalnych warunków działania sprzętu. 
- Umiejętność utrzymania optymalnych warunków działania maszyn.   

Rozwój umiejętności przedstawionych powyżej odbywa się w ramach siedmiu 
etapów implementacji autonomicznego utrzymania ruchu, co zostało przedstawione 
w tabeli 1. 

Tabela 1. Etapy wdrożenia autonomicznego utrzymania ruchu 

Etap Nazwa Działania 
I Czyszczenie i przegląd. Usunięcie z maszyny zanieczyszczeń  

i wiórów, smarowanie, dokręcanie śrub, 
wyszukiwanie i rozwiązanie problemu.  

II Eliminacja źródeł problemów 
i miejsc trudnodostępnych. 

Usunięcie źródeł zanieczyszczeń, 
zapobieganie rozpryskom płynów, 
poprawa dostępu do wszystkich części 
maszyn. Skrócenie czasu czyszczenia  
i smarowania. 

III Wyznaczenie standardów 
związanych   
z czyszczeniem oraz 
smarowaniem. 

Opracowanie standardów zapewniających 
skuteczne czyszczenie, smarowanie  
i drobne naprawy (opracowanie 
harmonogramu prac okresowych). 

IV Przeprowadzenie ogólnej 
inspekcji maszyn. 

Przeprowadzenie szkolenia w oparciu  
o instrukcję obsługi maszyn, oraz ogólnej 
inspekcji maszyn w celu wykrycia  
i usunięcia drobnych anomalii. 

V Przeprowadzenie 
autonomicznej inspekcji 
maszyn. 

Przeprowadzenie inspekcji maszyn oraz 
sporządzenia standardowych list 
kontrolnych dla autonomicznej inspekcji 
maszyn. 

VI Wprowadzenie standaryzacji 
i wizualnego zarządzania 
utrzymaniem ruchu. 

Przeprowadzenie standaryzacji  
i zarządzania wizualnego wszystkimi 
działaniami związanymi z utrzymaniem 
ruchu.  

VII Wprowadzenie stałego 
zarządzania autonomicznego.  

Sporządzenie zasad i założeń firmowych. 
Wprowadzenie działań doskonalących, 
gromadzenie danych związanych  
z awariami.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: The Productivity Press Development 
Team, Autonomiczne utrzymanie ruchu dla operatorów,, Wydawnictwo 
ProdPublishing.com, Wrocław 2012, 9. 

                                                           
24J.w., 20. 
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Elementarnym działaniem w autonomicznym utrzymaniu, ruchu jest 
przeprowadzanie podstawowych czyszczeń maszyn i urządzeń. Czyszczenie jest 
swoistego rodzaju weryfikacją, czyli operatorzy podczas czyszczenia dokonują 
przeglądu maszyn pod kontem występowania anomalii. Po wykryciu 
nieprawidłowości, podejmowane są działania wiążące się z usunięciem anomalii oraz  
wprowadzaniem udoskonaleń [kaizen] aby w przyszłości zapobiec podobnym 
sytuacją25.  

W trakcie przeglądu parku maszynowego poszukuje się problemów statycznych, 
czyli takich które są widoczne podczas gdy maszyna nie pracuje, oraz problemów 
dynamicznych powstających w trakcie pracy maszyn. Anomalię wymagające 
szczególnej uwagi to26: 
- Zabrudzenia oraz zanieczyszczenia elementów maszyn. 
- Wycieki oraz rozpryski. 
- Luzy oraz wygięcia. 
- Braki w elementach i częściach. 
- Zużyte elementy. 
- Wibracje i drżenie elementów maszyn. 
- Niepokojący zapach i kolor. 
- Nieprawidłowy ruch. 

Podczas kontroli maszyn i urządzeń w ciągu technologicznym wymagane jest aby 
poszczególne maszyny ciągu spełniały wymogi bezpieczeństwa. W tym przypadku w 
trakcie przeglądu należy również przeprowadzić audit bezpieczeństwa 
poszczególnych podzespołów maszyn biorących udział w ciągu technologicznym. 

 

Rys. 4. Audyt bezpieczeństwa maszyn w ciągu technologicznym 

Źródło: http://www.automatech.pl/audyt-bezpieczenstwa-maszyn/ 

                                                           
25 The Productivity Press Development Team, Autonomiczne utrzymanie ruchu dla 
operatorów,, Wydawnictwo ProdPublishing.com, Wrocław 2012, 40. 
26 The Productivity Press Development Team, Autonomiczne utrzymanie ruchu dla 
operatorów,, Wydawnictwo ProdPublishing.com, Wrocław 2012, 40 
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Następnym, bardzo istotnym celem autonomicznego utrzymania ruchu jest 
zapobieganie przyspieszonemu zużyciu maszyn i urządzeń. Zużycie elementów parku 
maszynowego może następować w sposób naturalny, bądź w przyspieszonym czasie, 
w związku z nieprawidłowym wykorzystywaniem maszyn, oraz z powodu 
zaniedbywania przez operatorów obowiązków związanych z czyszczeniem  
i przeglądami maszyn.  
Czynnością związaną z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania maszyn  
i urządzeń jest smarowanie. Celem smarowania jest minimalizacja tarcia oraz oporu, 
podczas gdy dwa stykające się elementy przesuwają się względem siebie. Poza tym 
odpowiednie smarowanie zapobiega wcześniejszemu zużyciu maszyn  
i oprzyrządowania. 27 

6. Zakończenie  

Wysoki poziom tempa przemian strategii eksploatacyjnych, automatyzacji  
i innowacji, wymusił duże zmiany i potrzebę informatyzacji, jako istotnego narzędzia 
wspomagającego organizację i podejmowanie decyzji. 
Wybierając strategie utrzymania i konserwacji maszyn, należy mieć na uwadze koszty 
utrzymania ruchu i koszty strat wynikające z przestojów stanowisk pracy.  
W przypadku nieplanowanych interwencji stanowiących reakcję na wystąpienia 
anomalii, koszty utrzymania są relatywnie niższe, jednakże straty występujące  
z tytułu przestojów, zakłóceń produkcji mogą być bardzo wysokie np. przez koszty 
związane z wykonywaniem usuwania awarii w ramach godzin nadliczbowych.  
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo deklaruje wprowadzenie utrzymania 
prewencyjnego, koszty utrzymania wzrastają. Natomiast redukują się koszty 
eliminacji nieplanowanych zatrzymań ruchu stanowisk pracy, ponieważ minimalizuje 
się ilość strat związanych z usterkami i mikro-postojami. Optymalną sytuacją jest 
wybór strategii utrzymania w postaci tzw. mix-su rodzajów utrzymania.  
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ZASTOSOWANIE METODY FMEA W LOGISTYCE WYBRANEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

Streszczenie: W artykule omówiono naukowe aspekty dotyczące logistyki oraz zastosowanie 
metody FMEA w analizie logistycznej. W dalszej części pracy, opisano proces zastosowania 
logistycznej wersji FMEA w dziale ekspedycji w wybranym przedsiębiorstwie. Na 
zakończenie, omówiono finansowe oraz niefinansowe korzyści jakie uzyskuje się po 
wprowadzeniu logistycznej wersji metody FMEA w wybranym przedsiębiorstwie. 
 
Słowa kluczowe: dział ekspedycji, FMEA, logistyka 

APPLICATION OF LOGISTICS FMEA IN THE SELECTED 

ENTERPRISE 

Summary: The article provides a theoretical explanation about logistics and logistics analysis 
FMEA. In the next part of this article is described process of implementation logistics FMEA  
on department expedition in the selected enterprise and in the las part is evaluated financial  
and non-financial benefits introduction of logistics FMEA in selected enterprise. 
 
Keywords: department of expedition, FMEA, logistics 

1. Introduction 

The FMEA analysis is one of the best known methods for Risk assessment. 
Particularly it deals with assessment of severity, occurrence and severity of faults.  
By implementation of this analysis it is possible to avoid, or to mitigate the risks 
arising in the product development, preparation of new technologies, development of 
a process or within preparation of the production itself. In this regard, we distinguish 
three basic types of an FMEA analysis, namely the construction, the system and  
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the process FMEA. Logistics FMEA is considered the process FMEA, since  
we perceive logistics as a certain process that is realised to the production process. 

1.1. Logistics 

Logistics is a process that deals with optimization, coordination and synchronization 
all the activities that are necessary for security flexible production process. Logistics 
is about getting the right product, to the right customer, in the right quantity,  
in the right condition, at the right place, at the right time and at the right cost. Logistics 
is divided into internal and external logistics. The internal logistics controls material 
flows inside the enterprise and includes activities that is possible use  
analysis FMEA. 

1.2 Logistics FMEA 

Logistics FMEA evaluates internal activities logistics in company. Concretely, 
analyses logistics FMEA describes the potential failures effects and potential causes 
failures, which can to become by the handling of products. On the figure 1 we can see 
logistics process. For the activity transports (trucks, forklift) we can implementation 
logistics FMEA. 
 

 

Figure 1. Process of logistics 
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2. Application logistics FMEA 

Application logistics FMEA consists of several steps. The first step is to choose 
software that will be use on the application analyses. The second step is to create  
on the software a tree structure potential failures and potential causes failures and then 
assign a numerical value to severity, occurrence and detection. Subsequently  
we calculate the risk numbers. These risk numbers display in the risk matrix that 
identifies the risk factors in the logistics FMEA which is required corrective action. 
Finally, it is necessary to compare initial matrix with resulting matrix. 

2.1 Software IQ RM-PRO 

For the implementation of the logistics FMEA I choose software IQ RM-PRO  
by company APIS (Advanced Personnel Information System). This software is freely 
available on the web company APIS as a trial version for 60 days. The basic interface 
of software consists a tree structures. The tree structure is process that  
are assign potential failures modes, potential failure effects and potential causes.  

2.2 Department of expedition in the company 

Department of expedition is the place, where is product loaded into trucks, that  
are intended for the requested customer. On the figure 2 we can see department  
of expedition in the company. The expedition hall consists of shelves, where products 
are store, which are serviced by shelf pallets. Behind shelves are expedition areas, 
where store products, which destine for expedition to the customer. The expedition 
areas operate by forklift trucks or pallet trucks.  
 

 

Figure 2. Department of expedition 
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2.3 Process of expedition goods 

Process of expedition goods in company starts with the arrival of the material into  
the expedition hall. From the expedition hall move products to expedition areas, where 
the pallets are packed, stretched, labeled, scanned and then loaded into trucks  
on ramps. Length of the process depends on capacity order.  

2.3 Implementation logistics FMEA in company Schaeffler 

Having chosen a department where the logistics FMEA shall be applied and following 
the software selection for realisation of the FMEA analysis itself, we can start dealing 
with the analysis. In the beginning of implementation all activities of this department 
are listed. In the figure 3 we can see a tree structure, where there is a parent  
on the left side, that is the department of expedition, and activities assigned  
to the parent carried out by the department. We can see a list of factors that affect  
the activities concerned in the last column.  
 

 
 

Figure 3. Three structures 
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The following potential consequences of faults are assigned to a parent, activities  
are assigned possible types of faults, and factors that affect the activities concerned  
are assigned causes of faults. 
After assigning of numerical values to the indicators concerned by means of a risk 
matrix it can be found out, which values occur within a critical zone and for which 
ones it is necessary to conduct the remedial measures. In the figure 4 we can see  
an initial risk matrix, where 11 values have found themselves in the risk area. 
 

 
 

Figure 4. Initial matrix 

It was necessary to draw up remedial measures for values in a critical zone of the risk 
matrix in order to reduce the values. In the table 1 we can see a particular description 
of a fault and its initial risk number, defined remedial measures and a following 
resulting risk number. 

Table 1. Remedial measures 

Fault types RPN Remedial measures RPN 

Wrong number of loaded 
finished parts  

147 Training for a job position 84 

Shuffling of dispatch 147 Control by scanning 84 

Mechanical damage of 
finished parts 

144 Adjustment of transport routes 96 

Damaged outer packaging 
material  

144 Training / Output control 112 

Mechanical damage of 
packaging material 

144 Training / Output control 112 

Confusion of labels 144 Stationary placement of label 96 

Non-compliance with 
packaging provisions  

128 
Development of provisions on 

package 
84 

Non-compliance with the 
standard procedures  

128 Development of standards 84 

Failure to meet the deadline of 
loading 

126 Training for the work position 72 
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With help of an output risk matrix we can find out, if we have remedied all the 
negative activities from a critical zone of the risk matrix. In the figure 5 a resulting 
risk matrix of the logistics FMEA has been presented. It is obvious from the picture 
that thanks to the remedial measures we managed to reduce all negative factors  
to a required value not occurring in a risk section of the matrix. 
 

 
 

Figure 5. Resulting Matrix 

3. Financial and non-financial benefits 

The FMEA analysis has been developed in order to avoid any negative influences  
in the respective department, and therefore to save costs for their re-realisation.  
By the FMEA analysis in the Shipping department the undertaking can save 
considerable costs. 

Table 2. Financial benefits 

Parameter Costs 
Expenditures associated with a wrong 

number of loaded parts 
(Expenses for production of a 

requested product mix and the products 
transport to a customer) 

70 000 €/rok 

Expenditures for sorting of parts in an 
external company + expenses for 

production of new parts for a customer 
20-30 €/hod. 

Expenses for shutting down of a 
production line in the Škoda Auto 

customer 
4019 €/min. 

Expenses for the moving action 100 000 € 

Expenses associated with a loss of 
customer 

1 000 000 € 
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From the table 2 it is obvious that when complying with the remedial measures  
in the selected enterprise, the enterprise can save as much as 70,000 EUR per year  
in expenses that arise in an event of wrong number of loaded parts. The enterprise 
could have saved also expenditures for sorting of parts in an external company that 
make up as much as 20-30 EUR/hour, the moving expenses as well as expenses 
associated with the loss of customer. 

3.1 Non-financial benefits 

In non-financial benefits a main focus is the remedial measures introduced for the risk 
potential kinds of faults. In order to remedy the possible kinds of faults the following 
remedial measures have been defined:  
10. Training of workers. 
11. Adjustment of transport routes. 
12. Development of packing regulations. 
13. Development of work regulations. 

 
Training of workers in the department of expedition for the work position represents 
the benefit in of employees’ higher qualifications. Employees gather new information, 
learn new things and know, how to solve new problems that may arise  
in the department of expedition. Adjustment of transport routes has been included 
among the non-financial benefits. Thanks to adjustment of transport routes  
in the enterprise the material intended for dispatch shall be handled in a quicker, easier 
and mainly safer manner. Further, we can also include the development of work 
regulations for new as well as old employees in the department of expedition among 
non-financial benefits. Benefit of this remedial measure is that the worker, who  
is new in the department of expedition, and has not been trained yet, can conduct his 
work in accordance with the developed working regulations. 

4. Conclusion 

Main aim of this article has been to apply the FMEA in a selected enterprise. We have 
chosen the department of expedition from all departments, because in the department 
of expedition a situation happened in the past that a truck had not been fully loaded 
before it had left, whereby considerable negative expenses arose to the enterprise.  
The article briefly provides the theoretical explanation of logistics and the logistics 
FMEA, and further it describes software that serves for realisation of the FMEA 
analysis itself. The software we refer to is the IQ-RM PRO software by the APIS 
company. Implementation process of the logistics FMEA is at the core of this work, 
where the particular activities carried out in the department of expedition from  
the beginning of products´ arrival till their despatch to a customer. After development 
of the risk matrix the remedial measures had to be drawn up, afterwards we compared 
the initial risk matrix with the resulting one. In conclusion we indicate financial and 
non-financial benefits of the logistics FMEA´s introduction in the chosen enterprise. 
We present the negative influences that may occur in the department of expedition,  
if employees do not comply with the defined remedial measures. 
 



504 Radovan SKOKAN, Martin KRAJČOVIČ, Monika BUČKOVÁ  

REFERENCES 

1. DULINA, Ľ., MALCHO, M., MIČIETA, B.: Optimal utilization of the 
employees potention in the manufacturing condition. In: Annals of DAAAM for 
2003 & Proceedings of the 14th International DAAAM Symposium: Intelligent 
manufacturing & automation: Focus on reconstruction and development. 2003 
p.129 – 130. ISBN: 978-3-901509-34-6. 

2. HU-CHEN, L. :Fmea using uncertainty theories and MCDM Methods. 
Shanghai.: Shanghai University, 2016. 215 s. ISBN 978-981-10-1466-6. 

3. MATUSZEK, J., WIĘCEK, D., WIĘCEK, D.: Estimating prime costs of 
producing machine elements at the stage of production processes design. In: 
Modelling ang designing in production engineering, ed. A. Świć, J. Lipski; 
Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2009, Vol.5 No2, s. 80-92, p-ISBN: 
978-80-89333-15-8 
http://acs.pollub.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:esti
mating-prime-costs-of-producing-machine-elements-at-the-stage-of-
production-processes-design&catid=46:vol-5-no-22009&Itemid=101 

4. RAKYTA, M., FUSKO, M., HALUŠKA, M., GRZNÁR, P.: Maintenance 
support system for reconfigurable manufacturing systems. In: Annals of 
DAAAM Proceedings of the 26-th DAAAM International symposium on 
intelligent manufacturing and automation. ISSN 1726-9679. Vienna: DAAAM 
International Vienna, 2016. ISBN 978-3-902734-07-5 – online, p. 1102-1108. 

5. SKOKAN, R.: Aplikácia logistickej FMEA vo vybranom podniku: diplomová 
práca. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. 79 s. 

6. STERN J., LEŠEIŠIN M., DUPA A.: Logistika (vybrané kapitoly), Bratislava 
1995, 9-10. 

 
 

This work was supported by the KEGA Agency under the contract 
No. KEGA 004ŽU-4/2016 



INDEKS NAZWISK 

INDEX OF NAMES 

 
 
BAGIER Przemysław ................................................................................................ 263 

BÁN Henrietta ........................................................................................................... 19 

BEŇA Ľubomír ......................................................................................................... 327 

BOROWY Tomasz .................................................................................................... 383 

BRACHACZEK Tomasz ............................................................................................... 27 

BRYKCZYŃSKI Marek ................................................................................................. 39 

BUČKOVÁ Monika ................................................................................................... 497 

CIEŚLAR Kacper ....................................................................................................... 307 

CÍSAR Miroslav ................................................................................................ 319, 393 

DENYSIUK Nadiia .................................................................................................... 155 

DREIS Yurii .............................................................................................................. 397 

DREWNIAK Józef ....................................................................................................... 67 

DROBINA Robert ............................................................................................. 281, 341 

DROŹDZIEL Magda .................................................................................................... 49 

DULINA Ľuboslav .................................................................................................... 419 

DZIERGAS Rafał ......................................................................................................... 53 

FURDYGIEL Paweł ..................................................................................................... 67 

GÁL David ................................................................................................................. 19 

GAŠO Martin ........................................................................................................... 419 

GAWOR Artur ........................................................................................................... 71 

GERASIMOV Vitaly .................................................................................................... 19 

GREGOR Milan ........................................................................................................ 411 

GRYCHOWSKI Tomasz ............................................................................................. 231 

GRZNÁR Patrik ........................................................................................................ 411 

GRZYBEK Wojciech ................................................................................................... 85 

HAŁAT Ewelina ........................................................................................................ 403 

HEJWOWSKI Tadeusz ........................................................................................ 49, 177 

HODOŇ Róbert ....................................................................................................... 411 

HOMIŠIN Jaroslav ................................................................................................... 333 

HORVÁTHOVÁ Blanka ............................................................................................. 419 

JABŁOŃSKI Adam ...................................................................................................... 99 

JABŁOŃSKI Karol ..................................................................................................... 231 

JANCARCZYK Daniel ................................................................................................ 109 

JANOWSKI Bartosz .................................................................................................. 121 

JARCO Aleksandra ................................................................................................... 363 



506 INDEKS NAZWISK - INDEX OF NAMES  

JĘDRZEJCZYK Dariusz .............................................................................................. 297 

JĘDRZEJKO Łukasz ................................................................................................... 137 

KACZMAR Ewa ................................................................................................ 425, 445 

KAMIŃSKI Piotr ............................................................................................... 181, 263 

KASPER Żaneta ........................................................................................................ 435 

KĄDZIOŁKA Tomasz .................................................................................................. 67 

KŁOS-WITKOWSKA Aleksandra ............................................................................... 147 

KNEFEL Tomasz ......................................................................................................... 53 

KOLNY Damian ................................................................................................ 425, 445 

KONONCHUK Oleksandr ......................................................................................... 155 

KORCHENKO Alexander .......................................................................................... 397 

KORZENIOWSKI Marcin .......................................................................................... 353 

KOZIOŁEK Jakub ...................................................................................................... 163 

KRAJČOVIČ Martin .................................................................................................. 497 

KRASUCKA Wioleta ................................................................................................. 177 

KRZYWOŃ Maciej ................................................................................................... 181 

KUKLA Sławomir ............................................................................................. 403, 435 

KURIC Ivan ...................................................................................................... 319, 393 

KUROWSKA Anna............................................................................................ 187, 271 

ŁOMNICKA Natalia .................................................................................................. 231 

MADYDA Wojciech ................................................................................................. 455 

MARSZAŁEK Jerzy ................................................................................................... 219 

MATURA Dawid ...................................................................................................... 195 

MATUSZEK Arkadiusz .............................................................................................. 209 

MATUSZEK Józef ..................................................................................................... 371 

MICHALEC Michał ................................................................................................... 195 

MOCZAŁA Aleksander ............................................................................................. 455 

MOLNAR Alexander .................................................................................................. 19 

MYSHKOVETS Iryna ................................................................................................. 465 

NOWACKI Krzysztof ........................................................................................ 473, 477 

NOWAK Piotr ............................................................................................................ 67 

PAWLAK Szymon ..................................................................................................... 473 

PEZDA Jacek .................................................................................................... 137, 363 

PIDGURSKYI Ivan ..................................................................................................... 241 

PLINTA Dariusz ................................................................................................ 383, 483 

POLOCZEK Roksana ................................................................................................. 477 

POMIETLORZ-LOSKA Marta .................................................................................... 483 

PUŠKÁR Dušan ........................................................................................................ 249 

PUŠKÁR Michal ....................................................................................................... 249 



 INDEKS NAZWISK - INDEX OF NAMES 507 

PYSZ Dawid ............................................................................................................. 263 

RACERO CATALÁN Javier ................................................................................ 187, 271 

RAJZER Izabella ......................................................................... 99, 109, 187, 209, 271 

ROMANENKO Olha ................................................................................................. 397 

RYSIŃSKI Jacek ............................................................................ 27, 85, 121, 163, 307 

SIDZINA Marcin ................................................................................................. 39, 109 

SKOKAN Radovan .................................................................................................... 497 

SKYBA Olena ........................................................................................................... 155 

SOŁTYSIK Mateusz .................................................................................................. 281 

STADNICKI Jacek ..................................................................................................... 219 

STANČEK Ján ........................................................................................................... 319 

SZATKOWSKA Elżbieta ............................................................................................ 297 

ŚLIWKA Mateusz ..................................................................................................... 307 

TLACH Vladimír ....................................................................................................... 319 

URBANSKÝ Jakub .................................................................................................... 327 

URBANSKÝ Matej .................................................................................................... 333 

URBAŚ Andrzej .......................................................................................................... 71 

WĄDRZYK Daniel..................................................................................................... 341 

WIEROŃSKI Paweł ................................................................................................... 371 

WIĘCEK Dariusz ....................................................................................................... 425 

WIĘCEK Dorota ............................................................................................... 195, 445 

WIĘCEK Mateusz ..................................................................................................... 353 

WYROBEK Kamil ...................................................................................................... 363 

YASNIY Petro ........................................................................................................... 241 

ZAJAČKO Ivan .......................................................................................................... 393 

ZIOBRO Paweł ......................................................................................................... 445 

ŻABIŃSKI Jan ........................................................................................................... 371 

 


