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1. Obrabiarki – maszyny technologiczne
We współczesnym świecie wymaga się wysokiej wydajności przy jak najniższych
kosztach.

Sytuacja

wyspecjalizowanych

ta

dotyczy

producentów

także

sfery

narzędzi

do

obróbki
obróbki

skrawaniem.

skrawaniem

Wielu

poszukuje

nowatorskich rozwiązań zarówno konstrukcyjnych i materiałowych, aby tworzyć
narzędzi przystosowane do bardzo wysokich prędkości skrawania, szybkich posuwów i
dużych głębokości skrawania. Te parametry ciągną za sobą pewne niebezpieczeństwo.
Obciążanie maszyn takimi parametrami może prowadzić do utraty stabilności
wymiarowo-kształtowej podczas trwania obróbki [4]. Wówczas na nic zdadzą się bardzo
imponujące parametry obróbki, podczas gdy nie można uzyskać zadanej dokładności
przedmiotu obrabianego.
Odpowiedzią na te wymagania jest odejście producentów od wszelakich ruchowych
połączeń ślizgowych na rzecz połączeń tocznych np. w prowadnicach, śrubach
pociągowych.
Przyczyn odejścia, od starych rozwiązań połączeń ruchowych ślizgowych na rzecz
nowoczesnych połączeń ruchowych tocznych, jest kilka [3,4]. Mianowicie przy
wyższych

prędkościach

posuwów,

zarówno

ustawczych

jak

i

roboczych,

w

prowadnicach tocznych wydziela się mniej ciepła na skutek zmniejszonego tarcia, a co
za tym idzie, jest mniejsza deformacja cieplna elementów odpowiadających m.in. za
dokładność wymiarową. Zmniejszenie oporów tarcia pomiędzy elementami połączeń
ruchowych

pozwala

na

zastosowanie

napędów

o

mniejszej

mocy,

a

więc

energooszczędnych, przy podwyższeniu dynamiki napędu co bardzo ułatwia i poprawia
jego sterowanie. Wyspecjalizowani producenci wyrobów,

wykorzystywanych

w

obrabiarkach i nie tylko, proponują z zakresu elementów liniowych całe typoszeregi:
wózków, szyn prowadnicowych, gotowych zespołów napędowych, które na podstawie
sugerowanego algorytmu obliczeniowego danego producenta możemy dobrać do
obrabiarki.
Tą drogą rozumowania dotarliśmy do istotnego faktu, że współczesne obrabiarki
posiadają budowę modułową [5]. Przejawia się to tym, że obrabiarkę możemy
zbudować korzystając z gotowych komponentów czyli modułów. Są one ogólno
dostępne i w szerokim wachlarzu oferowane przez producentów np. Mannesmann
Rexroth, INA, Thomson, Nippon Bearning i innych.
Wg producentów ich wyroby z powodzeniem znajdują zastosowanie w wielu
dziedzinach:
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 Obróbka skrawaniem
 Obróbka plastyczna
 Automatyzacja i obsługa
 Obróbka drewna
 Elektryk i elektronika
 Przemysł drukarski i papierniczy
 Wtryskarki
 produkcja żywności i opakowań
 Technika medyczna
 Przemysł tekstylny
 inne
Poniższe przykłady pokazują możliwości zastosowania elementów katalogowych w
przykładowych obrabiarkach:

Rysunek 1: Centrum obróbcze CNC

Rysunek 2: Tokarka CNC

Rysunek 3: Prasa krawędziowa
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Celem producentów takich podzespołów jest, aby inżynierowie mechanicy, dysponujący
podstawową wiedzą inżynierską oraz odpowiednimi środkami finansowymi, mogli
dowolnie budować nowe, lub modyfikować istniejące obrabiarki w krótszym czasie i w
zależności od aktualnych potrzeb.
1.1 Definicja elementów liniowych
Elementy liniowe w obrabiarkach, są to zespoły złożone [2] :


ruchomy prowadnik (np. wózek)



nieruchoma prowadnica (np. szyna)

Mają one za zadanie, możliwie najdokładniej, utrzymywać stały, liniowy kierunek
przemieszczenia elementów do nich przymocowanych.
W większości przypadków mają za zadanie zapewnić dokładny liniowy ruch wzdłuż osi
układu ortogonalnego (OX, OY, OZ) obrabiarki w której występują. Wszelkie odchyłki
od kierunku ruchu spowodowane np. obciążeniem mechanicznym, cieplnym lub
zużyciem elementów, wpływają niekorzystnie na ocenę elementów liniowych, a także
mogą powodować ich dyskwalifikację da danego rodzaju zastosowań.
Współczynnik tarcia w połączeniach prowadnicowych tocznych jest 50 100 razy
mniejszy niż w połączeniach prowadnicowych ślizgowych (przeciętnie  = 0,002).
Pozwala to na uzyskiwanie bardzo dokładnych przemieszczeń ustawczych (0,5  1
m), trudnych do osiągnięcia przy prowadnicach ślizgowych ze względu na możliwość
występowania zjawiska „stick-slip".
Istotną cechą połączeń prowadnicowych tocznych jest dokładność ich wykonania, a w
szczególności takie wskaźniki dokładności, jak płaskość, falistość i chropowatość
powierzchni prowadnicy i prowadnika, wzajemne położenie prowadnic (prostoliniowość i
równoległość) oraz błędy kształtowo-wymiarowe elementów tocznych.
Ponieważ elementy toczne stykają się z bieżniami punktowo (kulki) lub liniowo (wałki),
sztywność statyczna połączeń prowadnicowych tocznych jest na ogół mniejsza niż
połączeń prowadnicowych ślizgowych. Zastosowanie jednak prowadnic tocznych
umożliwia zupełne usunięcie luzów w połączeniu, dzięki wstępnemu naprężeniu, co, nie
zwiększając wyraźnie oporów tarcia, daje dodatkową korzyść w postaci wzrostu sztywności.
Dla zapewnienia dostatecznej trwałości prowadnice toczne powinny być
starannie osłonięte oraz smarowane, co nowoczesnych konstrukcjach takich zespołów
jest zapewnione przez ich producentów [6,7,8].
4

Rozróżnia się dwa podstawowe typy prowadnic tocznych: z otwartym obiegiem
elementów tocznych (dla małych przemieszczeń) i z zamkniętym obiegiem elementów
tocznych (dla dużych przemieszczeń). W prowadnicach pierwszego typu (rys. 5a)
elementy toczne są oddzielone od siebie za pomocą listwy z wycięciami (separatora),
wykonanej z mosiądzu lub sztucznego tworzywa. Przemieszczenie sań jest
ograniczone ich długością L+2H i nie może być zbyt duże ze względu na zwis w
skrajnych położeniach. Prowadnice drugiego typu (rys. 5b) nie stwarzają takich
ograniczeń, ponieważ droga przesuwu sań zależy wyłącznie od długości bieżni
nieruchomej.
a)

b)

Rysunek 4: Prowadnica a) z otwartym obiegiem elementów tocznych b) z zamkniętym obiegiem

W prowadnicach dla dużych przemieszczeń elementy toczne wykonują w czasie ruchu
zamknięty obieg w odpowiednio ukształtowanych zespołach (blokach prowadnicowych).
W latach 70tych twierdzono [3,4]: Z racji dużej sztywności powierzchniowej,
dobrych własności przeciwdrganiowych i prostoty konstrukcji prowadnice ślizgowe
spełniają zadanie przenoszenia głównych obciążeń, a prowadnice toczne wykorzystuje
się najczęściej jako kierunkowe lub podchwytowe. Główna zaleta prowadnic tocznych w
takim skojarzeniu polega na usunięciu luzów w połączeniu prowadnicowym bez
stwarzania nadmiernych oporów tarcia.
Dziś wiemy że prowadnice ślizgowe schodzą na drugi plan, są stosowane
jedynie w szczególnych okolicznościach, a większość połączeń ruchowych w
nowoczesnych obrabiarkach to połączenia toczne.
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prowadnik

prowadnica

Rysunek 5: Przykłady zestawów liniowych: prowadnik-prowadnica

Powyższy rysunek pokazuje kilka rozwiązań konstrukcyjnych oferowanych przez
współczesnych producentów w zakresie techniki przemieszczeń liniowych. Nie sposób
jest wymienić oraz przedstawić w tej pracy wszystkich rozwiązań zespołów elementów
liniowych zamieszczanych w katalogach ofertowych producentów. Zostały tu pokazane
elementy najczęściej wykorzystywane w obrabiarkach do obróbki skrawaniem.

6

1.2 Umiejscowienie elementów liniowych w obrabiarkach
OZ

prowadzenie
w osi OY

prowadzenie
w osi OX

OX
OY
prowadzenie
w osi OZ

Rysunek 6: Rozmieszczenie elementów liniowych w obrabiarce

W obrabiarce elementy liniowe wykorzystywane są przede wszystkim do
zapewnienia poszczególnych jej elementów wzdłuż głównych kierunków, czyli
względem osi układu współrzędnych obrabiarki. Ruchy złożone realizowane są na
drodze elektronicznej za pomocą interpolatorów, składających ruchy liniowe .
Na powyższej ilustracji wrzeciono jest przymocowane za pomocą zestawu elementów
liniowych do podpory zapewniając mu dokładne przemieszczenia wzdłuż osi OX.
Podpora jest przymocowana, za pomocą kolejnego zestawu elementów liniowych, do
pionowego wspornika zapewniającego ruch wzdłuż osi OZ, który to następnie jest
przymocowany do korpusu obrabiarki, za pośrednictwem kolejnych elementów
liniowych, powodujących ruch całości względem osi OY.
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2

Charakterystyka elementów liniowych
Na podstawie dokumentacji katalogowej firm widać szeroką rozpiętość w zakresie

konstrukcji i zastosowań tychże elementów. Każda z firm stosuje swoje rozwiązania
konstrukcyjne wszystkich elementów, dlatego też niemożliwym staje się swobodne
wymienianie pojedynczych podzespołów niezależnie od ich producenta. Możliwym
natomiast jest budowa lub modernizacja urządzeń wykorzystując kompletne zestawy
pochodzące z różnych źródeł np. zestawy prowadnicowe firmy Mannesman Rexroth,
śruba pociągowa wraz z nakrętką firmy INA, oraz silnik wraz ze sterowaniem firmy
Thomson.
Istotną sprawą, ułatwiającą i porządkującą informacje w danych producentów jest
ujednolicenie oznaczeń nazw wymiarów zarówno montażowych jak i gabarytowych. Po
porównaniu wózków o podobnych konstrukcjach i zastosowaniach widać że
przygotowanie otworów i powierzchni montażowych jest takie same tzn. rozstawy
otworów, odległości od baz ustawczych tychże elementów itd.

Rysunek 7: Wymiary montażowe: (z lewej) Thomson , (z prawej) Mannesman Rexroth

Przykładowe wymiary na obu dokumentacjach:
A – szerokość wózka
B – długość wózka
E1, E2, E3 – rozstawy otworów pod śruby montażowe
H – wysokość wózka
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Tabela 1: Wymiary montażowe wózka o standardowej długości wg.Thomson

Tabela 2: Wymiary montażowe wózka o standartowej długości wg. Mannesman Rexroth

Podobnie wygląda to z szynami prowadzącymi. Typoszeregi wielkości czyli szerokości
szyn, oraz odpowiadające im odległości pomiędzy otworami

montażowymi także

odpowiadają sobie w tych samych klasach.
Producenci rywalizują między sobą na płaszczyźnie samych konstrukcji zespołów
prowadnicowych (rozwiązań prowadzenia w obiegu zamkniętym lub otwartym
elementów tocznych, sposobów smarowania, zachowania dokładności geometrycznej,
profilów szyn, doboru materiałów konstrukcyjnych itp.).
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2.1 Prowadnice szynowe kulkowe
Prowadnice szynowe kulkowe zostały zaprojektowane przede wszystkim, ale to nie
ogranicza ich innego zastosowania, do obrabiarek i robotów przemysłowych,
wymagających kompaktowych prowadnic wzdłużnych z ułożyskowaniem kulkowym w
różnych klasach dokładności, o bardzo wysokiej nośności i dużej sztywności.
Prowadnice szynowe oraz wózki toczne wykonane są w strefie bieżni kulek do tego
stopnia precyzyjnie, że każdy element można wymienić w dowolnym czasie. Na
przykład jeden wózek prowadzący może być bez problemu używany na różnych
szynach prowadzących o tej samej wielkości, i na odwrót, różne wózki prowadzące
mogą być używane na jednej szynie. Dzięki temu można tworzyć dowolne zestawy
prowadzące łącząc ze sobą różne elementy w obrębie danej klasy dokładności. Każdy
element można zamawiać i składać osobno. Warto też nadmienić, że oba boki szyny
mogą być wykorzystywane jako krawędzie oporowe.

Rysunek 8: Przykłady prowadnic szynowych kulkowych wg Mannesman Rexroth

Przykładowa oferta konstrukcyjna Mannesman Rexroth zawiera m.in. :


do większości zastosowań stalowe wózki prowadzące STAR



prowadnice szynowe kulkowe ze zintegrowanym systemem pomiarowym



przy problemach z masą aluminiowe wózki prowadzące STAR
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do dużych obciążeń momentowych szerokie prowadnice kulkowe STAR



zintegrowane kompletne uszczelnienie



wąskie wózki prowadzące we wszystkich odmianach



do niesplanowanych powierzchni montażowych i przy innych odchyłkach
współosiowości wózek prowadzący STAR Super



dla podwyższonych obciążeń wózki typu Super o wyższej nośności w całym
zakresie od wózków tradycyjnych o 30%



przy

problemach

z

hałasem

wózki

prowadzące

STAR

z

kulkami

rozdzielającymi
Ciekawsze rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w tych elementach to:


tylko jeden profil szyny prowadzącej do wszystkich wózków



różne klasy napięcia wstępnego



części mocowane na wózku prowadzącym można przykręcać od góry i od dołu



małe wahania ugięć sprężystych dzięki idealnej geometrii obiegu i dużej liczbie
kulek



spokojny

elastyczny

ruch

dzięki

optymalnemu

ukształtowaniu

elementu

zawracającego oraz prowadzenia kulek
Ponieważ prowadnice toczne kulkowe są to zespoły ruchowe zawierające elementy
toczne, więc producent podaje dane jak dla m.in. łożysk tocznych czyli nośność
statyczną i dynamiczną w określonych kierunkach.
Jako baza, czyli przebieg (drogę posuwu), przyjmowana za podstawę przy obliczaniu
nośności dynamicznej C wynosi droga 100 000 m wg DIN 636. Dla porównania podaje
się również nośności bazujące na 50 000 m, co przedstawia zestawieniowa
przykładowa tabela zaczerpnięta z katalogu.
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Tabela 3: Nośność statyczna i dynamiczna dla wózków Mannesman Rexroth

Dla szyn, ponieważ posiadają jeden profil dla danej wielkości, producent podaje
jedynie maksymalne długości jednostkowe (mm) elementów, co jest w tym przypadku
jedynym ograniczeniem.

Tabela 4: Maksymalne długości i wielkości szyn Mannesman Rexroth
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Wiedza inżynierska jest niezbędna do podjęcia decyzji, w czasie projektowania,
jaką klasę dokładności elementów prowadnicowych przyjąć, ponieważ równie dobrze
korzystając z tożsamych elementów, ale w różnych klasach dokładności, zaprojektować
szlifierkę bądź frezarkę do obróbki zgrubnej. Przy każdym typoszeregu elementów
zamieszczona jest stosowana tabela z informacją o dostępnych klasach dokładności
oraz odchyłek wymiarów powierzchni montażowych.
Maks. różnice

Klasy

Tolerancje

dokładności

wymiarów H i A3 (m)
H

A3

wymiarów H i A3
na jednej szynie
H , A3 (m)

UP

5

5

3

SP

 10

7

5

P

 20

 10

7

H

 40

 20

15

N

 100

 40

30

Pomiar
pośrodku
wózka

Dodatkowo istnieje możliwość doboru zacisku wstępnego z jakim wykonywane
są wózki prowadnicowe. Zaciski wstępne są podzielone na trzy klasy: 0.03 C, 0.08 C i
0.13C, gdzie parametr C oznacza nośność dynamiczną, i jest zamieszczany przez
producenta przy każdym typie wózka prowadnicowego.
Firmy wychodząc naprzeciw wymaganiom konstruktorów oferuje oprócz
standartowej już oferty w formie papierowej czyli katalogów, nośniki CD bądź swoją
stronę internetową na której dostępne są modele CADowskie (z ang. CAD – Computer
Aided Designe - komputerowe wspomaganie projektowania) oferowanych elementów,
co ma ułatwić i znacznie przyspieszyć proces konstruowania bądź modernizacji
maszyn.
Kilka lat temu dostępne były pliki z dokumentacja 2D w formacie DWG i DXF, a
obecnie, co jest godne uwagi, w erze projektowania przestrzennego, firma dostarcza
gotowe już modele 3D w zunifikowanych formatach IGS lub STEP, które są czytane
przez większość systemów CADowskich
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Rysunek 9: Fragment dokumentacji 2D wózka prowadnicowego po wczytaniu z pliku DWG oraz modelu
przestrzennego po wczytaniu z formatu IGS
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2.2 Prowadnice toczne wałeczkowe
Prowadnice tego typu mają przeznaczenie takie same jak prowadnice toczne
kulkowe. Różnica polega na tym, że na skutek zastosowania innych elementów
tocznych, czyli w tym przypadku wałeczków, został podniesiony parametr nośności.
Wynika to w prosty sposób z geometrii elementów tocznych, kuleczki stykają się z
bieżnią punktowo. wałeczki liniowo, zatem te samo obciążenie jest rozkładane na
większą powierzchnię. a co za tym idzie naciski maleją. Podniesiono w ten sposób
trwałość, jeżeli układ taki pracowałby pod takim samym obciążeniem jak kulkowy, lub
zwiększa się nośność przy tych samych wymiarach gabarytowych elementów.
Oczywiście zastosowanie takiego elementu tocznego, nie ma wyłącznie pozytywnych
skutków, i niesie za sobą określone konsekwencje.
A mianowicie, np. wg katalogu Mannesman Rexroth:
- parametry robocze
„wałeczkowa”

„kulkowa”

Vmax = 2 m/s

Vmax = 3 m/s

( dopuszczalna 3 m/s )

( dopuszczalna 5 m/s )

amax = 50 m/s2

amax = 250 m/s2

Prowadnica szynowa

Prędkość
Przyspieszenie
- parametry konstrukcyjne
Nośność (N)

Momenty (Nm)

porównanie
dane dla
wielkości

25
C

C0

Mt

Mt0

ML

ML0

dyn

stat.

dyn

stat.

dyn.

stat.

„wałeczkowa”

26900

53200

348

690

260

520

„kulkowa”

22800

30400

320

430

180

240
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Z powyższych tabeli widać, że prowadnice wałeczkowe dysponują znacznie wyższymi
nośnościami, oraz przenoszą dużo większe momenty, lecz za to muszą pracować z
niższymi prędkościami i przyspieszeniami.
Cechy konstrukcyjne jak i użytkowe są zbliżone do cech prowadnic kulkowych:
 zintegrowane kompletne uszczelnienie
 części mocowane na wózku prowadzącym można przykręcać od góry i od dołu
 nowoczesne

ukształtowanie

koszyczków

umożliwia

wydłużenie

okresu

ponownego smarowania
 lekki elastycznych, dzięki optymalnemu ukształtowaniu elementu zawracającego
i układu prowadzenia wałeczków
 dopuszczalność dużego obciążenia momentem obrotowym
 małe wahania ugięć sprężystych dzięki idealnej geometrii obiegu i dużej liczbie
wałeczków
 największa sztywność we wszystkich kierunkach obciążenia
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2.3 Prowadnice z tulejami tocznymi
Najobszerniejsza grupą pod względem ilości rozwiązań konstrukcyjnych oraz
typoszeregów są prowadnice toczne z tulejami tocznymi. W skład takich zestawów
wchodzą: zestawy toczne zawierające tuleje toczne, wały, podpory wałów.

Rysunek 10: Prowadnice toczne z tulejami - przykłady konstrukcji

Na powyższym rysunku widać różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych zarówno
tulei tocznych jak i wałów a w szczególności ich sposobów montażu. A mianowicie wały
mogą być umieszczane w dwóch podporach znajdujących się na krańcach, pozwala to
na zastosowanie tulei zamkniętych o jednakowej nośności we wszystkich kierunkach,
ponadto należy do ich montażu przygotować niewielkie powierzchnie, do których
przykręcone zostaną podpory. Wadą tego rozwiązania jest powstanie pod wpływem
obciążenia

ugięcia

wału,

co

niekorzystnie

może

wpłynąć

na

dokładności

przemieszczeń. Wały mogą też być przykręcane do pryzmatycznych podpór
biegnących wzdłuż osi wału. Za tym rozwiązaniem przemawia większa sztywność wału,
który jest podparty na całej długości, przeciw dokładne przygotowanie powierzchni pod
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podporą pryzmatyczną oraz zastosowanie tulei otwartych które charakteryzuje już
zróżnicowana sztywność w zależności od kierunku przyłożenia promieniowej siły.
Różnorodność tulei oraz kompletnych zestawów tocznych daje wielkie
możliwości w zakresie zastosowań tychże elementów do wszelakich maszyn i
urządzeń.
Cechy użytkowe prowadnic z tulejami tocznymi :
 prowadnice z tulejami tocznymi są bardzo precyzyjnymi liniowymi prowadnicami
tocznymi o nieograniczonej długości skoku i dużej trwałości użytkowej.
Prowadnica składa się z co najmniej jednej tulei tocznej i precyzyjnego wału
stalowego. Tuleje toczne wraz z obudową tworzą kompletne zestawy toczne
 tuleje toczne standardowe wykonywane są jako całkowicie metalowe zespoły
konstrukcyjne. Dzięki temu nadają się szczególnie do takich zastosowań, w
których wymagana jest niewrażliwość i duża wytrzymałość. Tuleje toczne
stosowane są z powodzeniem w maszynach ogólnego przeznaczenia,
maszynach i urządzeniach specjalnych oraz w przyrządach obrabiarkowych
 proponuje się specjalne tuleje toczne, które mają hartowane wkładki stalowe i
szlifowane rowki bieżni, które wraz z optymalnie ukształtowaną strefą wlotu
zapewniają nadzwyczaj spokojny obieg kulek. Tuleje te samoistnie kompensują
odchyłki współosiowości do 30' (0,5°)
 inne rozwiązania tulei nadają się do ekstremalnie dużych obciążeń. Tuleje te, w
porównaniu z od dawna już pomyślnie wypróbowanymi odmianami, zostały
wyposażone we wkładki stalowe i kulki o jeszcze większej nośności. Dzięki temu
udało się ponad dwukrotnie zwiększyć nośność dynamiczną z zachowaniem
całkowitej samonastawności
 tuleje toczne segmentowe są cenowo korzystnymi elementami prowadnic
liniowych. Tuleje te znajdują szerokie zastosowanie i dostarczane są też w
wykonaniu nierdzewnym według DIN 17230/EN 10088. Z dużym powodzeniem
stosowane są zwłaszcza w przemyśle spożywczym, filmowym i fotograficznym.
 tuleje toczne radialne charakteryzują się dużą nośnością i od wielu lat stosowane
są w przemyśle obrabiarkowym i przemyśle maszyn ciężkich. Zaletą tych tulei, w
porównaniu z profilowanymi prowadnicami szynowymi, jest dopuszczalność
przejmowania większych odchyłek wysokości.
 tuleje

toczne

zabezpieczone

przed

obrotem,

umożliwiają

tworzenie

kompaktowych pełnowartościowych prowadnic z zastosowaniem tylko jednego
wału. Tuleje te stosowane są w przyrządach obrabiarkowych i maszynach
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specjalnych. Moment obrotowy przejmują głębiej osadzone obiegi kulek ze
specjalnymi wkładkami stalowymi oraz precyzyjnie wykonane wały stalowe
STAR z odpowiednimi rowkami bieżni. Tuleje te mogą mieć jeden lub dwa rowki
bieżni, odpowiednio do wielkości przenoszonego momentu obrotowego
 precyzyjne wały stalowe są hartowane indukcyjnie i szlifowane. Poza tym wały te
znajdują uniwersalne zastosowanie. Na przykład jako drążki prowadzące, walce,
tłoki, osie, wrzeciona, słupy prowadzące itp.
 podpory wału zaprojektowane zostały do otwartych tulei tocznych i zapobiegają
ugięciu wałów. Produkowane są odmiany podpór ze stopów aluminiowych i ze
stali, z kołnierzem lub bez kołnierza, szczególnie niskie podpory wałów, odmiany
konstrukcyjne do stosowania z tulejami tocznymi standardowymi, radialnymi oraz
podpory do kompaktowych zestawów z radialnymi tulejami tocznymi. Podpory
wykonywane są z otworami i przygotowane są do zmontowania. Dostępne są
również podpory ze zmontowanymi wałami
W materiałach producentów zamieszczane są kompletne dane z zakresu: geometrii
poszczególnych podzespołów, ich cech użytkowych, zaleceń z zakresu montażu i
eksploatacji, dodatkowe informacje dla elementów specjalizowanych itp. Dane
odnoszące się do geometrii, czyli wymiarów gabarytowych, montażowych, dokładności
wykonania są podane bardzo czytelnie i nie ma przyczyny umieszczania ich w tej pracy.
Na uwagę zasługują informacje odnoszące się do parametrów użytkowych, a przede
wszystkim nośności.
Dane zaczerpnięte z katalogu Mannesman Rexroth dla tulei tocznej:
otwartej

typ. 0731

zamkniętej

typ. 0730


tuleje dobiera się w zależności od
średnicy wału  d



podana jest ilość rzędów elementów dla
tulei w wersji otwartej oraz zamkniętej



wartość kąta  rozwarcia dla tulei
otwartej



nośność statyczna C0 i dynamiczna C
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Prawie każdy typ tulei występuje w dwóch odmianach, w postaci tulei otwartej jak
i zamkniętej. Wynika stąd jasno, że nośności tych tulei nie powinny być jednakowe w
kierunkach promieniowych. Tak też jest, dlatego w katalogach zamieszczane są
dodatkowo wykresy współczynników obciążenia w kierunkach promieniowych.
Nośność należy pomnożyć przez współczynnik odczytany z wykresu kołowego na
zadanym kierunku, aby wyznaczyć faktyczną nośność dla rzeczywistego obciążenia
występującego w danej konstrukcji. Dodatkowo wykresy mogą być podzielone na
typoszeregi związane z wielkością wału na którym zostanie osadzona tuleja.

Rysunek 11: Przykładowy rozkład współczynnika obciążenia dla tulei zamkniętej i otwartej
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Metody doboru elementów liniowych

3

3.1 Tradycyjne obliczenia tocznych elementów liniowych

W

obliczeniach

prowadnic

tocznych

przyjmuje

się

następujące

założenia

upraszczające:
Zarówno bieżnie jak i elementy toczne są wykonane bezbłędnie pod względem
kształtów i wymiarów (bieżnie idealnie płaskie, prostoliniowe, równoległe,

elementy

toczne o jednakowych średnicach nie obarczone błędami kształtu) [2,3]
Sztywność własna podstawy i sań jest dostatecznie duża, wobec czego dominujący
wpływ na sztywność prowadnicy wywierają sprężyste odkształcenia w miejscach
zetknięcia elementów tocznych z bieżniami (odkształcenia Hertza) [1]
Dwie równoległe do siebie bieżnie płaskie, oddzielone wałeczkiem o średnicy d [cm] i
szerokości b [cm], zbliżają się do siebie pod wpływem obciążenia siłą Pw o wielkość w.

Rysunek 12: Rozkład nacisków na prowadnicy wałeczkowej otwartej: a) wykresy sił działających na
wałeczki, b) odkształcenia powierzchniowe przy zetknięciu dwóch płaszczyzn z wałeczkiem (w) i kulką
(k)

Można przyjąć wystarczającą dla praktycznych obliczeń dokładnością, że zbliżenie dw

Pw
jest proporcjonalne do średniego nacisku liniowego b wg wzoru
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 w  kw

Pw
b

m

przy czym wartość współczynnika proporcjonalności kw wynosi:
dla bieżni stalowych hartowanych i szlifowanych

0,075 m cm / kG

dla bieżni żeliwnych szlifowanych

0,115 m cm / kG

dla bieżni żeliwnych skrobanych

0,25 m cm / kG

W przypadku gdy pomiędzy bieżniami znajduje się kulka o średnicy d, zależność
zbliżenia k od siły Pk [kG] wyraża się wzorem

 k  k k Pk

m

gdzie: kk - współczynnik, którego wartość dla bieżni stalowych hartowanych i
szlifowanych oblicza się ze wzoru

kk 

4
3
d (d — średnica kulki w mm).

Opierając się na przyjętych założeniach oraz zależności w można wyznaczyć rozkład
nacisków na prowadnicy wałeczkowej otwartej obciążonej siłą mimośrodową P.
Wykorzystując zasadę superpozycji, wyznaczamy oddzielnie obciążenia wałeczków
pod wpływem siły centralnej P i momentu M = P xP. Każdy z wałeczków przejmuje
jednakową część siły centralnej Pp = P / i , gdzie i – liczba wałeczków. Siłę Pn wywołaną
działaniem momentu M na n-ty wałeczek określa zależność

Pn  PM

2n
i 1

a moment reakcji

2n 2 t
M n  PM
i 1
Maksymalne obciążenie skrajnego wałeczka

Pw  Pp  PM 

P
6M

i (i  1)t

Aby wszystkie wałeczki były dociskane do prowadnicy, ramię siły P powinno spełniać
warunek

e

(i  1)t
6
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Jeśli liczba wałeczków w prowadnicy jest dostatecznie duża ( i 10), to wzór można
przedstawić w postaci prostszej

Pw 

P 6M P  6e 
 2  1  
i
it
i 
L

gdzie L = i t

W prowadnicach o dużej liczbie wałeczków z obiegiem otwartym zamiast sił skupionych
obciążających poszczególne wałeczki można wprowadzić do obliczeń zastępcze

q

obciążenie ciągłe

Pw
kG / cm
t
. Stosując to uproszczenie do obliczenia obciążeń

wałeczków w prowadnicy zamkniętej , otrzymuje się:
- zastępczy nacisk liniowy wywołany siłą P

qp 

P
it

- zastępczy nacisk liniowy spowodowany momentem M

qM 

6M 6M

it 2 L2

- zacisk łączny

q1  q p  qM 

P 6M

it it 2

Rysunek 13: Zastępcze rozkłady nacisków liniowych w połączeniu prowadnicowym zamkniętym: a)
bezluzowym nie naprężonym wstępnie, b) bezluzowym naprężonym

Odkształcenia powierzchniowe w połączeniu prowadnicowym wyniosą:
- przemieszczenie poprzeczne sań
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 p  kw

P
bi

m

- kąt skręcenia sań

  kw

2 PM
bL

m

Sztywność połączenia prowadnicowego będzie
- w kierunku poprzecznym

P

cp 

p

- sztywność skrętna

cM 

M



W prowadnicy wałeczkowej z naprężeniem wstępnym q0 = Po/it liniowe naciski
powierzchniowe w okolicy linii styku skrajnych wałeczków po stronie obciążonej
wyniosą

P0
P 3M


it 2it it 2
P
P 3M
 0 

it 2it it 2

q1  q0  q p  q M 
q1  q0  q p  q M

Odkształcenia powierzchniowe połączenia prowadnicowego

P
2bi
6M
  kw
biL2

 p  kw

Sztywność poprzeczna i skrętna połączenia prowadnicowego naprężonego wstępnie
wyniesie odpowiednio

cp 

P

p



2bi
kw

biL2
cM 

  6k w
M

a więc jest dwukrotnie większa niż w połączeniu prowadnicowym bezluzowym nie
naprężonym wstępnie. Aby pod działaniem siły P przyłożonej mimośrodowo nie
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nastąpiło zluzowanie zacisku wstępnego na skraju prowadnicy, powinien być spełniony
warunek

P0 

P 3M
e


 0,5Pmax 1  1,5 
2
it
L

W obliczeniach prowadnic kulkowych należy uwzględnić inną niż dla prowadnic

tocznych zależność odkształceń od sił.
Rozpatrzmy jako przykład otwartą prowadnicę kulkową obciążoną siłą P i momentem M
o takiej wartości, że obciążenie ostatniej kulki z prawej strony jest bliskie zeru. Na
wykresie odkształceń, który zgodnie z założeniem bardzo dużej sztywności własnej sań
i podstawy musi być prostoliniowy, oznacza to, że

 p  M

oraz

 max   p   M

Podobnie jak w przypadku prowadnic wałeczkowych wprowadzamy zastępcze
obciążenie ciągłe q spełniające warunek

q1t  Pi  k 1,5
Jeżeli zastąpić schodkowy wykres nacisków zastępczych q1 wykresem ciągłym,
wówczas

q

k 1,5

t

Z równania równowagi sił obliczamy

Pmax  2,5

t
P
P  2,5
L
i

co oznacza, że maksymalne obciążenie skrajnej kulki jest 2,5 razy większa niż
obciążenie średnie, jakie wystąpiłoby, gdyby M = 0.
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Rysunek 14: Odkształcenia i obciążenia liniowe bieżni prowadnicy kulkowej otwartej obciążonej siłą
centralną P i momentem M

Największa dopuszczalna wartość momentu M, przy którym nie wystąpi odrywanie sań
od kulek, wynosi

Pmax L2
M
3,5t
a po wstawieniu L = it oraz

Pmax  2,5

P
i

M 5
5
 it  L
P 7
7
Wynika stąd, ze punkt przyłożenia siły P może być przesunięty względem

środka prowadnicy najwyżej o

xp 

3
L
14

Obliczanie prowadnic tocznych z elementami tocznymi w postaci bloków opiera się na
założeniu, że bloki prowadnicowe przenoszą reakcje skupione, przyłożone w środku
długości odcinka styku elementów tocznych z bieżnią. Przy takim założeniu bloki
prowadnicowe traktuje się jako podpory punktowe przesuwne, które mogą przenosić
tylko reakcje normalne.
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Rysunek 15: Obciążenia i odkształcenia bloków prowadnicowych: a) prowadnica otwarta, b) pojedynczy
blok prowadnicowy

Ułatwia to w dużym stopniu obliczenia, ponieważ w przypadkach statycznie
wyznaczalnych niewiadome reakcje znajduje się wprost z równań równowagi. Jeśli
układ

prowadnicowy

jest

statycznie

niewyznaczalny,

konieczne

jest

ułożenie

dodatkowych równań odkształceń, do czego potrzebna jest znajomość sztywności
przewidzianych

do

zastosowania

bloków

prowadnicowych.

Sztywność

bloku

prowadnicowego wynikającą z odkształceń elementów tocznych i bieżni można

wyznaczyć teoretycznie na podstawie wzorów

 w  kw

Pw
b

m
i

 k  k k Pk

m

należy się jednakże liczyć ze znacznymi rozrzutami wartości obliczonych teoretycznie,
ze względu na nieuniknione błędy wykonania.
Sztywność bloku prowadnicowego wałeczkowego

cw 

P

w



bi
kw

kG
m

Sztywność bloku prowadnicowego kulkowego

cw 

dP 3 3 2

di P
d k 8

kG
m

gdzie: P — obciążenie bloku w kG, b — czynna szerokość wałeczka w cm, i — liczba
elementów tocznych stykających się z bieżnią, d — średnica kulki w mm, wartość
współczynnika proporcjonalności kw wynosi:
- dla bieżni stalowych hartowanych i szlifowanych

0,075 m cm / kG

- dla bieżni żeliwnych szlifowanych

0,115 m cm / kG

- dla bieżni żeliwnych skrobanych

0,25 m cm / kG
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Dla prostego przypadku prowadnicy otwartej zawierającej dwa bloki toczne obciążenia
bloków wyniosą

P M

2 L
P M
P2  
2 L
P1 

Odkształcenia bloków oblicza się z zależności

1  cP1 ;  2  cP2
i odpowiednio przemieszczenie poprzeczne oraz kąt przechyłu sań

1   2

P
2
2
 
M
   1 2  2c 2
L
L

p 

c

gdzie c — sztywność bloku prowadnicowego.
Naciski jednostkowe na powierzchniach bieżni. Znając wartości maksymalnych
obciążeń skrajnych elementów tocznych można obliczyć naciski jednostkowe na
podstawie wzorów Hertza, których postać użytkowa jest następująca
-

dla prowadnic wałeczkowych

p max  K w
-

P max
bd

kG
mm 2

dla prowadnic kulkowych

p max  K k 3

P max
d2

kG
mm 2

gdzie: d — średnica wałeczka lub kulki w cm; b — szerokość wałeczka w cm.
Wartości współczynników Kw i Kk wynoszą:
Materiał bieżni

Kw

Kk

stal

8,5

100

żeliwo

6,87

76

28

Maksymalne wartości nacisków jednostkowych obliczone wg podanych wzorów
nie powinny przekraczać w prowadnicach:
- kulkowych z bieżniami stalowymi

150 kG/mm2

- wałeczkowych z bieżniami stalowymi 100 kG/mm2
- wałeczkowych z bieżniami żeliwnymi 40 kG/mm2
Bloki prowadnicowe toczne dobiera się z katalogów wytwórni, które podają nośność
statyczną dla każdego typoszeregu [6,7,8].

3.2 Nowoczesne projektowanie CAD
Aby przejść do zdefiniowania nowoczesnego projektowania CAD, należy odnieść się
do tzw. tradycyjnego projektowania.
Pod pojęciem tradycyjnego projektowania rozumie się postępowanie wedle procedur
poznanych na zajęciach z podstaw konstrukcji maszyn, które bazują bezpośrednio na
wiedzy z wytrzymałości materiałów. Projektowanie takie polega na przejściu przez
ustalone z góry procedury obliczeniowe dla danych typów modeli obliczeniowych np.
sprzęgło kłowe, wał, koło zębate itp., posiłkując się w obliczeniach co najwyżej
kalkulatorem. Kolejnym krokiem jest ręczne kreślenie poszczególnych elementów, a
wynikiem końcowym rysunek złożeniowy projektowanego zespołu.
Nowoczesne projektowanie CADowskie ma w swym założeniu zaprzęgnięcie
komputera do zadań projektowych. Pozwala one na: znaczne skrócenie czasu
projektowania,

uniknięcie

błędów

konstrukcyjnych

już

na

etapie

wstępnego

projektowania, równoczesną pracę nad obiektem przez kilku projektantów, szybką
korektę obliczeń przy zmianie założeń wejściowych, wizualizację projektowanego
obiektu [5].
Podchodząc do zadania projektowania, czy to nowoczesnego z wykorzystaniem
najnowszych osiągnięć z dziedziny techniki i informatyki, czy też tzw. tradycyjnego,
potrzeba jest określenia podstawowych założeń projektowych:
-

co jest obiektem do projektowania

-

ustalenie parametrów obiektu

-

jaką zakładamy szeroko rozumianą dokładność projektowanego obiektu

-

jaki jest termin realizacji projektu

-

jakimi środkami finansowymi dysponujemy
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Wychodząc z tak ogólnych założeń można w miarę precyzyjnie określić drogę dalszego
postępowania, która w tym momencie może pójść w dwie strony: tradycyjną i
nowoczesną.
Posługując się przykładem projektowania nowoczesnej obrabiarki do obróbki
skrawaniem, droga nowoczesnego projektowania CADowskiego będzie w wielkim
skrócie wyglądała w następujący sposób:
-

obiekt : centrum obróbcze CNC

-

parametry: moc wrzeciona, zakresy ruchów narzędzia XYZ, ilość sterowanych
osi, magazyn narzędzi

-

dokładność zastosowanych elementów i konstrukcji ma zapewnić dokładność
obróbki detali

-

termin oddania prototypu

-

zakres finansowy projektu

Mając poczynione założenia wstępne należy przejść do analizy zasobów rozwiązań
konstrukcyjnych aktualnie oferowanych przez producentów. Jak już wspominano w
pracy istnieje wielu wyspecjalizowanych producentów podzespołów do m.in. obrabiarek:
Mannesman Rexroth, INA, Nippon Bearing, Thomsonn.
Producenci ci oferują:
-

prowadnice z tulejami tocznymi: tuleje toczne, zestawy toczne, wały,
podpory wałów

-

profilowane prowadnice szynowe: prowadnice toczne rolkowe, wałeczkowe,
kulkowe

-

mechanizmy śrubowe: mechanizmy śrubowo-toczne, ułożyskowania końców i
obudowy, standardowe zespoły napędowe

-

systemy liniowe: sanie liniowe, moduły liniowe, moduły kompaktowe, stoły
liniowe, urządzenia sterujące i osprzęt

Inni wyspecjalizowani producenci oferują:
-

kompletne układy zasilania

-

układy sterowania CNC

-

układy usuwania wiórów taśmowe lub śrubowe

-

elektrowrzeciona

-

układy hydrauliczne

-

itd.

Po dobraniu wg zaleceń producenta wybranych podzespołów, należy zaprojektować
korpus obrabiarki, osłony, zabudowę itd.
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Nowoczesne

projektowanie

CAD

umożliwia

tworzenie

modeli

wirtualnych

trójwymiarowych, które pozwalają uniknąć wielu błędów już podczas konstruowania.
Wizualizacja poszczególnych elementów, a w końcowym etapie całego złożenia
uwidocznić może błędy konstrukcyjne popełnione we wcześniejszych krokach.
Znacznie upraszczając drogę projektowania można przyjąć, że w gestii
konstruktora leży zaprojektowanie najważniejszego, czyli korpusu obrabiarki, w taki
sposób, aby przy zadanych obciążeniach roboczych utrzymywał stałą geometrię, a
zarazem pozwalał na łatwy montaż i demontaż dobranych podzespołów katalogowych.
Projektowanie

to

znacznie

ułatwiają

oferowane

przez

producentów

modele

trójwymiarowe podzespołów. Mogą one być w prosty sposób ”wczytywane” do
projektowanego zespołu, bez potrzeby ich tworzenia, co znacznie skraca czas
projektowania. Modele te są zamieszczane na nośnikach CD dostarczanych wraz z
katalogami, lub na witrynach internetowych.
Zaawansowane modelowanie umożliwia przeprowadzenie w dalszych krokach
obliczeń statycznych i dynamicznych wykorzystując metodę odkształcalnych elementów
skończonych. Są to jednak dość zaawansowane i skomplikowane obliczenia,
wymagające ogromnej wiedzy w tych tematach, które zleca się w końcowej fazie
projektu wyspecjalizowanym zespołom fachowców. Należy jeszcze przeprowadzić
analizę wymiarową przed złożeniem dokumentacji na warsztacie.
Ostatnim i najważniejszym, bo weryfikującym zdatność lub niezdatność do pracy,
krokiem są badania i próby na powstałym prototypie.
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3.3 Wymagania stawiane elementom liniowym


Dobierając elementy liniowe jednym z głównych kryteriów jest dokładność
przemieszczania się elementów po linii prostej czyli tzw. odchyłka równoległości

Rysunek 16: Mannesman Rexroth – prowadnica toczna kulkowa typ:1662 napięcie wstępne 0,02C
Wykres zależności odchyłki równoległości w zależności od długości szyny (pomiar w środku wózka) dla
dwóch klas wykonania N oraz H.



Mając na uwadze warunki pracy tych elementów interesująca jest ich odporność
na czynniki chemiczne, temperaturę

producent
Odporność na
działanie
temperatury



Mannesman Rexroth

Thomson

Nippon Bearing

tmax = 80 oC

tmax = 80 oC

tmax = 100 oC
(Możliwość dostawy szyny z
powłoką cynkowo-żelazną z
chromowaniem na żółto)

Pod względem zakładanych prędkości posuwów istotnym jest współczynnik
tarcia na każdej ze sterowanych , czyli opory ruchu, które mogą wpływać na
dokładność pozycjonowania, dokładność odwzorowania geometrii założonej w
programie CNC z otrzymaną po obróbce, czyli wpływ na interpolatory na
wszystkich sterowanych osiach
Współczynnik tarcia (bez uszczelnienia)

0,002  0,003
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Trwałość, jako jedno z głównych kryteriów. Dal elementów liniowych ten
parametr określa nośność statyczna Co i dynamiczna C. Jest to obciążenie jakie
można przyłożyć na zespół prowadnicowy aby dla nośności statycznej nie
pojawiły się trwałe odkształcenia na styku element toczny bieżnia, powodujące
trwałe uszkodzenie elementów czyli brak dokładności wymiarowo kształtowej
przy obróbce detalu, i dynamiczna (znacznie większa od statycznej) określająca
maksymalne obciążenie, które można przyłożyć na zespół prowadnicowy
znajdujący się w ruchu, takie aby prowadnica mogła przebyć bezawaryjnie
odcinek 105 m (100 km). Dokładne definicje nośności są zawarte w dalszej
części pracy.

Rysunek 17: Thomson – Prowadnice toczne kulkowe Seria AA, dane katalogowe :wymiary, nośności (C
i Co), dopuszczalne obciążenia momentami, ciężar



Zakładając dokładność wymiarową kształtową obróbki przy projektowaniu należy
zwrócić uwagę oprócz nośności, na sztywność (podatność) elementów, czyli
jakie odkształcenie elementu liniowego nastąpi przy zadanym obciążeniu. Służą
do tego wykresy zawarte w katalogach
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Rysunek 18: Mannesman Rexroth – wykresy podatności normalnej i stycznej typoszeregów prowadnicy
kulkowej typ 1662 o napięciu wstępnym 0,02C



Ponadto mniej istotnymi ale ważnymi są zakładane prędkości pracy oraz
przyspieszenia układów montowanych na elementach liniowych. Inne będą
przecież dla podajników, inne dla prowadzenia wrzeciona w różnych osiach.

Wg różnych producentów dla prowadnic liniowych kulkowych parametry te wynoszą:
- przyspieszenie

amax = 250 m/s2 (bez napięcia wstępnego 50 m/s2)

- prędkość

Vmax = 3 m/s

(dopuszczalna 5 m/s)

Wszystkie te parametry, w mniej lub bardziej przejrzysty sposób, są zamieszczone w
danych katalogowych elementów liniowych, bądź na stronach producentów:
o http://www.nbcorporation.com
o http://www.boschrexroth.com
o http://www.thomsonindustries.com
o http://www.ina.com/

Podstawowe definicje :
* Definicja nośności dynamicznej
Niezmienne pod względem wielkości i kierunku obciążenie promieniowe, jakie
teoretycznie może przejąć liniowe łożysko toczne dla nominalnej żywotności przy
pokonywaniu odcinka 105 m
* Definicja nośności statycznej
Obciążenie statyczne w kierunku obciążenia, odpowiadające 4200 MPa obliczonego
obciążenia w środkowym punkcie najbardziej obciążonego miejsca styczności między
elementem tocznym a bieżnią (szyną) przy powierzchni styczności  0,52 .
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* Definicja żywotności nominalnej
Obliczeniowa żywotność, jaką można uzyskać na 90% prawdopodobieństwa w
przypadku pojedynczego łożyska tocznego lub grupy łożysk tocznych, pracujących w
warunkach, które w oczywisty sposób można uznać za takie same, jeśli łożyska
wykonane są z materiału o normalnej jakości, powszechnie dzisiaj stosowanego, w
przeciętnych warunkach eksploatacyjnych

3

C
L     10 5
F
L
Lh 
2  s  n  60

L

= nominalna żywotność (m)

Lh = nominalna żywotność (h)
C

= nośność dynamiczna (N)

F

= obciążenie równoważne (N)

s

= długość posuwu (m)

n

= częstotliwość posuwów (posuwy podwójne) (m-1)
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4. Dobór elementów prowadnicowych liniowych do obrabiarki MIKRON VCE
500
Do próby doboru elementów liniowych, wg wytycznych zamieszczanych w materiałach
wybranych producentów, jako założenia wstępne posłużą parametry centrum
obróbczego Mikron VCE 500 znajdujące się w posiadaniu Instytutu Technologii
mechanicznej Politechniki Szczecińskiej, o poniższej specyfikacji:

Stół roboczy
Wymiary stołu roboczego (mm) dł. : 660 szer. : 360 mm
Osie
Przemieszczenie X (mm)

508 mm

Przemieszczenie Y (mm)

406 mm

Przemieszczenie Z (mm)

508 mm

Obrót  (stop.)

360 stopni

Maksymalne obciążenie wrzeciona na kierunkach (daN)
kierunek X :

15 000 N

kierunek Y :

15 000 N

kierunek Z :

15 000 N

Dopuszczalne obciążenie stołu roboczego

800 kg

Wrzeciono
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Moc (kW)

11 kW

Moment obortowy (Nm) 102 Nm
Obroty wrzeciona

7500 obr/min

Parametry pracy
wzdłuż X: 24 m/min
wzdłuż Y: 24 m/min

Posuw (m/min)

wzdłuż Z: 20 m/min
Dokładność pozycjonowania (+/- mm) +/- 0,005
Powtarzalność (+/- mm)

na długości 500 mm

+/- 0,001

Magazyn narzędzi
Ilość gniazd w magazynie

20

Maksymalna średnica narzędzia (mm) 89 mm
Mocowanie (SA , HSK, DIN ...)

ISO 40/BT 40

Gabaryty
Waga (T)

3,1 T

Wymiary dłu. x szer. (m) 2,23x2,36 m
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4.1 Dobór elementów prowadnicowch
W pracy zostanie podjęta próba doboru prowadnic szynowych kulkowych
zapewniających prowadzenie stołu roboczego w osi OX. W celu sprawdzenia procedur
obliczeniowych wg różnych producentów, założono przyjęcie jak najbardziej zbliżonych
pod względem konstrukcji oraz wymiarów montażowych elementów liniowych.
Obliczenia zostaną przeprowadzone odpowiednio dla standartowych szerokości
wózków prowadnicowch kulkowych umieszczanych na szynach kształtowych.
Obliczenia zostaną przeprowadzone korzystając parametry obrabiarki Mikron VCE 500.
Zostanie podjęta próba doboru układu czterech wózków prowadnicowych tocznych
kulkowych, osadzonych na dwóch szynach. Układ ten ma zadanie zapewnienie
poprawnego ruchu wzdłuż osi OY. Stół, którego wymiary wynoszą odpowiednio
szerokość 360 mm, długość 660 mm, jest ustawiony i przykręcony do wózków
prowadnicowch.
Z katalogów przyjęto odpowiadające sobie pod względem zastosowań, wymiarów
gabarytowych, konstrukcji, wózki :
Mannesman Rexroth

Wózek prowadzący 1651

– standartowa szerokość

Nippon Bearing

Wózek prowadzący SGL-TE

Thomson

Wózek prowadzący Seria AA

– standardowy

INA

Wózek prowadzący KUVE 25

– standardowy

Rysunek 19: Model 3D fragmentu rozpatrywanej obrabiarki, zbudowanego przy wykorzystaniu
dostępnych modeli przestrzennych elementów katalogowych oferowanych przez producentów
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Korzystając z dokumentacji centrum obróbczego przyjęto maksymalne obciążenia
mogące oddziaływać na stół roboczy:
-

maksymalne obciążenia wrzeciona
Fx = 15 000 N
Fy = 15 000 N
Fz = 15 000 N

-

obciążenie stołu roboczego wynikające z dopuszczalnej masy przedmiotu
obrabianego
G = 800 kg  8 000 N

W osi pionowej OZ maksymalne obciążenie wyniesie siły Fz z wrzeciona oraz
obciążenia stołu roboczego G :
W = Fz + G = 23 000N

4.1.1 Procedura obliczeniowa wg Thomson
W materiałach producenta zawarte są trzy typowe konfiguracje i toki obliczeniowe.
Obliczenia dzieli się na określenie sił pionowych oraz poziomych. Wyniki obliczeń
dotyczą jedynie obciążeń statycznych i nie uwzględniają dynamiki wynikającej z
charakteru pracy prowadnic.
Należy użyć odpowiedniej konfiguracji, aby określić poziome i pionowe obciążenia
wózków, o ile takie występują, wybrać spośród konfiguracji największe obciążenia
wózków siłą poziomą FH i siłą pionową Fv, oraz na ich podstawie obliczyć obciążenie
zastępcze FEQ.
Przyjęte oznaczenia
d0 = odległość między osiami symetrii wózków (mm)
d1 = odległość między osiami symetrii szyn (mm)
d2 = odległość między 1szą osią symetrii stołu a punktem przyłożenia siły L (mm)
d3 = odległość między 2gą osią symetrii stołu a punktem przyłożenia siły L (mm)
W = obciążenie całkowite (masa detalu + obciążenia z wrzeciona) (N)
FN = obciążenie wózka (N=1,2,3,4)

39

Przypadek 1
Dla obciążenia pionowego V przyłożonego na powierzchni stołu (punkt L)

W

23000 N

d0

500  mm

d1

240  mm

d2

200  mm

d3

60  mm

F1

F2
F3
F4

W

W  d2

W  d3

4

2 d0

2 d1

W

W  d2

W  d3

4

2 d0

2 d1

W

W  d2

W  d3

4

2 d0

2 d1

W

W  d2

W  d3

4

2 d0

2 d1

3
F1  7.48 10 N

3
F2  1.73 10

N

3
F3  4.03 10 N
4
F4  1.32 10 N

Przypadek 2
Dla obciążenia pionowego V przyłożonego poza powierzchnią stołu (punkt W)

W

23000 N

d0

500  mm

d1

240  mm

d2

340  mm

d3

180  mm

F1
F2

F3
F4

W

W  d2

W  d3

4

2 d0

2 d1

W

W  d2

W  d3

4

2 d0

2 d1

W

W  d2

W  d3

4

2 d0

2 d1

W

W  d2

W  d3

4

2 d0

2 d1

3
F1  4.95 10 N
4
F2  1.07 10

N

3
F3  6.55 10 N
4
F4  2.22 10 N
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Największe obciążenie działające na wózek wystąpiło w przypadku 2-gim i wynosiło
F4 = 22 200 [N]
Na podstawie obliczonego obciążenia dobrano wózek prowadnicowy serii AA o
rozmiarze 30, nośności statycznej C0 = 37 000 N, nośności dynamicznej C = 24 800 N

Obliczona żywotność Lobl [m] dla dobranego zespołu
C

24800 N

L obl

C
F QN

Lr
n

L

100  km

n

3

r L obl  139.411 km

C – nośność dynamiczna [N]
Lr – nominalna żywotność [m] (wg producenta 100 000 m)
n – współczynnik: 3 dla prowadnic kulkowych, 10/3 dla prowadnic wałeczkowych
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4.1.2 Procedura obliczeniowa wg INA
Procedurę doboru elementów liniowych firmy INA nie można porównać do żadnej
z pozostałych. O ile dane zawarte w katalogach są te same, to INA nie daje na dzień
dzisiejszy analitycznej procedury doboru elementów przez siebie oferowanych.
Na stronach oraz na załącznikach CD dostarczanych razem z katalogami są dostępne
tzw. kalkulatory, które w kolejnych oknach należy nakarmić danymi odnośnie geometrii,
obciążeń, warunków pracy, a wynikiem jest pozytywny albo negatywny wynik
przeprowadzonego obliczenia.
Kalkulator uruchomiono po wstępnym dobraniu wózka prowadnicowego kulkowego
typu KUVE25 na podstawie obciążenie takiego jak w poprzednich przypadkach czyli
obciążeń pochodzących wrzeciona w trzech osiach 15 000 N i ciężaru ładunku na stole
800kg. Prowadnice mają pracować w układzie poziomym.

Rysunek 20: Okno początkowe kalkulatora INA

Wyniki z kalkulatora generowane automatycznie w postaci pliku tekstowego:

Dimension of the linear axis
Element location
Centre dist. elements on guideway

a

500.0 [mm]

Centre distance between guideways c

240.0 [mm]
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Drive position:
y-distance of the drive from the COS lay

60.000 [mm]

z-distance of the drive from the COS laz

200.000 [mm]

Loads Loadcase 1
Des

x

y

z

[mm] [mm] [mm]
Pointload 1

Fx

Fy

Fz

[N]

[N]

[N]

60.0 200.0 200.0 15000.00 15000.00 15000.00

Loads Loadcase 1
Des

m

a

direc

[kg]

[m/s²]

Pointload 1 800.000 0.000 z-direction

Results
Summary of the loads on the main system
Des

Fy

Fz

Mx

My

Mz

q

v

[N]

[N]

[N m]

[N m]

[N m]

[%]

[m/min]

Loadcase 1 15000.00 15000.00

0.00 -900.00 -1200.00 100.000

24.00

Results of the maximum loaded element
Name of the element

KUVE25 V1

Maximum loaded element maxE

1

Dyn.load safety factor

SDaeq 2.62

Stat.load safety factor

S0min

Rating life

L

18.06 [10^4m]

Rating life

Lh

1254 [h]

4.92

Dla podanych obciążeń oraz warunków pracy wynik obliczeń jest pozytywny. Przy
założonych obciążeniach wózek powinien wytrzymać wg producenta 180 km przy
założeniu 100 km wg jego nośności katalogowych .
typ KUVE 25
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4.1.3 Procedura obliczeniowa wg Nippon Bearing
Procedura obliczeniowa jest dokładnie tka sama jak dla producenta Thomson, różnica
występuje jedynie w oznaczeniach.
Przyjęte oznaczenia
Y = odległość między osiami symetrii wózków (mm)
X = odległość między osiami symetrii szyn (mm)
y0 = odległość między 1szą osią symetrii stołu a punktem przyłożenia siły L (mm)
x0 = odległość między 2gą osią symetrii stołu a punktem przyłożenia siły L (mm)
W = obciążenie całkowite (masa detalu + obciążenia z wrzeciona) (N)
PN = obciążenie wózka (N=1,2,3,4)
Przypadek 1
Dla obciążenia pionowego przyłożonego na powierzchni stołu
X
xo
P1
P2

P3

P4

500  mm

Y

200  mm
1

xo

W

2X

4
1

xo

W

2X

4
1

xo

W

2X

4

1

yo

xo

W

2X

4

240  mm
60  mm

W

yo

W

yo

W

yo

W

yo

2Y
2Y

2Y

2Y

W

23000 N

W

4
P 1  1.32 10 N

W

3
P 2  4.03 10 N

W

3
P 3  7.48 10 N

W

3
P 4  1.73 10

N

Przypadek 2
Dla obciążenia pionowego przyłożonego poza powierzchnią stołu
X
xo
P1
P2

P3

P4

500  mm

Y

340  mm
1

W

4
1

W

4
1

W

4

1
4

W

yo
xo

2X
xo
2X
xo
2X

xo
2X

240  mm
180  mm

W

yo

W

yo

W

yo

W

yo

2Y
2Y

2Y

2Y

W

23000 N

W

4
P 1  2.22 10 N

W

3
P 2  6.55 10 N

W

3
P 3  4.95 10 N

W

4
P 4  1.07 10

N
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Największe obciążenie działające na wózek wystąpiło w przypadku 2-gim i wynosiło
P1 = 22 200 [N]
Na podstawie obliczonego obciążenia, dobrano wózek prowadnicowy serii SGL-TE o
rozmiarze 30, nośności statycznej C0 = 39 700 N, nośności dynamicznej C = 23 500 N

Obliczona żywotność Lobl [m] dla dobranego zespołu
C – nośność dynamiczna [N]
P – obciążenie zewnętrzne [N]
fw – współczynnik obciążenia (dla posuwów do 60 m/min f w = 1.5  2)
ft – współczynnik wpływu temperatury ( do temp 100oC ft = 1)

C

4
23500 N P 1  2.22 10 N

L obl

ft

ft

1

fw

2

3

 C  50
fw P1

L obl  111.3 km
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4.1.4 Procedura obliczeniowa wg Mannesman Rexroth
firma

Niestety

Mannesman

Rexroth

w

ogólnodostępnych

materiałach

reklamowych swoich produktów, w swoich katalogach jak i stronie internetowej nie
zamieściła procedury doboru elementów prowadnicowch, zrzucając cały ciężar na barki
konstruktora. Być może procedura obliczeniowa jest udostępniana na konkretne
zainteresowanie kontrahenta, czego jednak nie udało się sprawdzić.
Jako dane do doboru konkretnego elementu mogą służyć jedynie nośności
dynamiczne, i tak też postąpiono dobierając wózek prowadnicowy o standardowej
szerokości typ 1651
Przyjęto najbardziej niekorzystne obciążenie dla jednego wózka, bezpośrednio równe
maksymalnemu obciążeniu układu wózków mogącego wystąpić wzdłuż osi pionowej.
W osi pionowej OZ maksymalne obciążenie wyniesie siły Fz z wrzeciona oraz
obciążenia stołu roboczego G :
F = Fz + G = 23 000N

C

22800 N F
3

L

C  5
10
F

23000 N

4
L  9.741 10 m

Dla założonej prze producenta trwałości 100 km otrzymana wartość 97,4 km jest
zadowalająca.
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4.2 Porównanie wyników procedur doboru elementów liniowych wg katalogów
trzech producentów

NIPPON

THOMSON

typ

AA

SGL-TE

KUVE

1651

rozmiar

30

30

25

25

C0 = 37 000 N

C0 = 39 700 N

C0 = 37 000 N

C0 = 30 400 N

C = 24 800 N

C = 23 500 N

C = 17 900 N

C = 22 800 N

C0 = nośności
statyczna
C = nośności
dynamiczna

BEARING

INA

MANNESMAN

producent

REXROTH

W tabeli zestawiono dobrane wózki wraz z ich nośnościami i wielkościami. Dostrzec
można, iż pomimo próby doboru elementu prowadnicowego tocznego w postaci wózka
prowadnicowego kulkowego o „standartowych” rozmiarach i podobnym przeznaczeniu,
że zalecane procedury obliczeń prowadzą do różnych wyników.
Tłumaczyć to można różnicą w rozwiązaniach konstrukcyjnych wózków, bądź różnicą w
procedurach obliczeniowych.
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