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MONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ Z UŻYCIEM TWORZYWA EPY
W książce przedstawiono nowoczesną metodę montażu maszyn i urządzeń okrętowych oraz lądowych
na fundamentach z zastosowaniem podkładek wyrównawczych odlewanych ze specjalnie do tego celu
opracowanego tworzywa polimerowego EPY. Podano ogólne wymagania stawiane posadowieniom maszyn
i urządzeń (zwłaszcza w okrętownictwie) oraz kryteria ich oceny. Omówiono specyfikę tworzyw sztucznych
stosowanych na podkładki fundamentowe maszyn, podstawy projektowania posadowień z ich użyciem oraz
technologię odlewania podkładek (na gotowo) w miejscu ich zastosowania. Zamieszczono wiele przykładów,
ilustrujących różne możliwości zastosowania opracowanego tworzywa EPY w posadawianiu nowych maszyn
i urządzeń, jak również w naprawie i modernizacji posadowień istniejących już obiektów.
Przedstawiono opisy i wyniki specjalistycznych badań tworzywa EPY oraz wpływu jego obecności
w różnych połączeniach konstrukcyjnych na ich zachowanie się w warunkach roboczych. Wykonano to w celach poznawczych oraz ukierunkowanych na potrzeby praktyki inżynierskiej. Stanowią one bazę naukową
opracowanej metody montażu maszyn z użyciem tworzywa EPY. W książce wykazano, w sposób naukowy
i praktyczny, że stosowanie podkładek fundamentowych odlewanych z tworzywa EPY, zamiast tradycyjnych podkładek metalowych, nie tylko upraszcza i ułatwia prace montażowe i skraca czas ich wykonania,
ale zapewnia także znacznie lepszą jakość techniczną mocowania maszyny do fundamentu. Gwarantuje
to posadowionym obiektom lepszą pracę, mniejsze zużywanie się części, większą niezawodność i trwałość. W efekcie daje to znaczne obniżenie kosztów eksploatacji, a także odczuwalne w praktyce obniżenie
poziomu drgań i hałasu.
Książka jest przeznaczona dla konstruktorów i technologów przemysłu okrętowego oraz inżynierów
i techników zajmujących się projektowaniem, modernizacją i wykonawstwem posadowień różnych ciężkich maszyn i urządzeń lądowych. Może być też przydatna pracownikom naukowym i studentom uczelni
technicznych, kształcącym się na kierunkach związanych z okrętownictwem i oceanotechniką, budową
i eksploatacją maszyn, górnictwem głębinowym i odkrywkowym, energetyką, budownictwem przemysłowym oraz budową dróg i mostów.
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Wprowadzenie

Książka ta zawiera opis nowoczesnej metody posadawiania (montażu) maszyn
i urządzeń okrętowych, a także wielu różnych maszyn i urządzeń lądowych, na fundamentach, z użyciem specjalnie do tego celu opracowanych tworzyw polimerowych (chemoutwardzalnych). Pokazuje ona drogę rozwoju polskich tworzyw
sztucznych przeznaczonych do tego celu oraz nowoczesnej technologii posadawiania maszyn i urządzeń z ich użyciem. Zawiera ona też rezultaty 45‑letnich prac
badawczych oraz praktycznych zastosowań opracowanych tworzyw w montażu
maszyn i urządzeń.
Książka ta stanowi uaktualnioną i znacznie rozszerzoną wersję książki wydanej
wcześniej (w 2002 oraz 2005 roku) pt. „Posadawianie maszyn i urządzeń na podkładkach fundamentowych odlewanych z tworzywa EPY” oraz wydanej w 2014 roku
pt. „Montaż maszyn i urządzeń z użyciem tworzywa EPY”. Od tamtego czasu wykonanych zostało wiele nowych badań i posadowień, obejmujących znacznie większy
zakres praktycznych zastosowań tworzywa, zarówno w budownictwie okrętowym
jak i w montażu wielu różnych obiektów lądowych. W szczególności zaś książka
ta wzbogaciła się o nowy rozdział, zawierający opis i wyniki badań skomplikowanych fizykochemicznych własności tworzywa EPY i jego zachowania się w zależności od warunków utwardzania, temperatury i szybkości obciążania. W nowej
książce uwzględniono zmiany, jakie zaszły w niektórych przepisach dotyczących
stosowania tworzyw w montażu maszyn i urządzeń okrętowych. Dokonano też
aktualizacji posiadanych certyfikatów, niezbędnych do stosowania tworzywa EPY
w montażu odpowiedzialnych maszyn i urządzeń, zwłaszcza w okrętownictwie
i oceanotechnice.
Znaczący udział w realizacji prac badawczych, nowatorskich zastosowań praktycznych oraz przygotowaniu nowego materiału do tej książki mieli młodsi pracownicy.
W tej tematyce wykonali oni m.in. swoje prace doktorskie, wnieśli znaczny wkład
twórczy i w ten sposób stali się współautorami tej książki, stanowiącej znaczne rozszerzenie książki wydanej wcześniej.
Książka ta jest efektem wieloletniej ścisłej współpracy Katedry Mechaniki i Pod
staw Konstrukcji Maszyn Politechniki Szczecińskiej, przekształconej w 2009 roku
w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, z firmą Marine
Service Jaroszewicz s.c. w Szczecinie. Potrzeba jej napisania zrodziła się z poczucia
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obowiązku zebrania i uporządkowania wyników 40‑letnich prac badawczych oraz
powstałych na ich gruncie efektów naukowych i utylitarnych. Szczegółowy wykaz prac
naukowo‑badawczych (publikowanych i niepublikowanych), dotyczących tworzywa
i jego zastosowania w praktyce inżynierskiej, wykonanych w Politechnice Szczecińskiej, a później Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, w ujęciu
chronologicznym, podano na końcu książki. W działalności praktycznej, od 1974
roku do końca 2019 roku, z użyciem tworzywa posadowiono łącznie 12 603 różnych
obiektów, a w tym 11 109 maszyn i urządzeń okrętowych (2367 silników napędu
głównego) oraz 1494 maszyn i urządzeń lądowych, takich jak: turbiny, duże sprężarki
tłokowe, górnicze maszyny wyciągowe, wentylatory, łożyska wielkogabarytowe
i wieńce zębate koparek węgla brunatnego, łożyska przęseł mostowych itp. Oprócz
posadowień maszyn i urządzeń wykonanych przez specjalistyczny Serwis MSJ, rozwija się również samodzielne wykonywanie posadowień maszyn i urządzeń przez
autoryzowane zewnętrzne serwisy. Do końca 2019 r. zużyły one na odlewanie podkładek ok. 23% całkowitej ilości tworzywa EPY wyprodukowanego w tym okresie
przez MSJ. Statystyka MSJ nie obejmuje ilości maszyn i urządzeń posadowionych
przez serwisy zewnętrzne.
Dzięki specjalistycznym badaniom uzyskano wiele oryginalnych, nowatorskich
w skali światowej rozwiązań w dziedzinie posadowień, które zdały praktyczny egzamin
i zdobyły szerokie uznanie. Polskie tworzywo EPY oraz technologia posadawiania
maszyn z jego użyciem, mają wszystkie niezbędne certyfikaty i należą dzisiaj do czołówki światowej w tej dziedzinie.
Ważną motywacją do napisania tej książki były także narastające potrzeby pro
jektantów, konstruktorów i technologów okrętownictwa i oceanotechniki, gdzie
posadawianie zespołów napędu głównego statków i wielu różnych urządzeń pomocniczych z użyciem tworzywa, stało się obecnie już standardem. Motywację tę wzmocniły jeszcze coraz liczniejsze zainteresowania inżynierów praktyków z innych dziedzin techniki (przemysłu) nową technologią montażu maszyn i urządzeń z użyciem
tworzywa oraz możliwością jej praktycznego zastosowania w różnych konkretnych
przypadkach i sytuacjach.
Książka ta adresowana jest więc nie tylko do konstruktorów i technologów związanych z przemysłem okrętowym i oceanotechnicznym, ale także do szerokiego
kręgu innych odbiorców zajmujących się projektowaniem, montażem i eksploatacją
różnych maszyn i urządzeń lądowych. Sposób montażu maszyn i urządzeń (zwłaszcza
ciężkich i generujących duże siły dynamiczne) ma bowiem istotny wpływ nie tylko
na czas i koszt jego wykonania, ale bardzo często także na jakość pracy, niezawodność
i trwałość montowanych i współpracujących ze sobą zespołów. W książce wykazano,
w sposób naukowy i praktyczny, że odpowiednie zastosowanie tworzywa w montażu
maszyn i urządzeń, może dać w efekcie znaczące korzyści techniczne, ekonomiczne
i eksploatacyjne, w szczególności zaś obniżenie poziomu drgań i hałasu oraz zwiększenie ich niezawodności i trwałości.
12
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Mając na uwadze duży krąg odbiorców (w tym także pracowników i studentów
uczelni technicznych), przyjęto taki układ książki, który umożliwi Czytelnikowi łatwe
odnalezienie interesującego go zagadnienia montażowego i sposobu jego rozwiązania z użyciem tworzywa.
W książce podano ogólne wymagania stawiane posadowieniom maszyn i urządzeń oraz kryteria ich oceny. Przedstawiono rodzaje i charakterystyki oraz analizy
porównawcze posadowień tradycyjnych — na podkładkach metalowych, i nowoczesnych — na podkładkach odlewanych z tworzywa na gotowo, w miejscach ich
zastosowania. Omówiono właściwości tworzyw sztucznych, stosowanych na podkładki
fundamentowe maszyn oraz stawiane im wymagania. Podano podstawy projektowania posadowień z ich użyciem oraz technologię odlewania podkładek (na gotowo)
w miejscu ich zastosowania. Zamieszczone w książce liczne przykłady wykonanych
posadowień ilustrują różne możliwości zastosowania tworzywa w posadawianiu
nowych maszyn i urządzeń, jak również w naprawie i modernizacji istniejących już
obiektów. Przedstawione zaś opisy i wyniki przeprowadzonych obliczeń numerycznych
i badań eksperymentalnych, ukierunkowanych na rozwiązanie wielu konkretnych
zagadnień praktycznych, pozwalają lepiej zrozumieć różnorodne aktualne problemy
dotyczące posadawiania maszyn i urządzeń oraz możliwości zastosowania tworzywa do ich rozwiązania w różnych dziedzinach techniki. Stanowią one też ważną
podstawę naukową i bazę danych źródłowych do nowych zastosowań i dalszych
badań nad udoskonalaniem właściwości tworzywa i technologii montażu maszyn
z jego użyciem.
Autorzy tej książki składają słowa podziękowania wszystkim pracownikom
Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn ZUT (dawniej PS) oraz firmy Marine
Service Jaroszewicz s.c. w Szczecinie, którzy brali udział w pracach badawczych
i wdrożeniow ych oraz w opracowaniu materiałów, wykorzystanych w tej książce.
Słowa podziękowania skierowane są również do dużej rzeszy pracowników stoczni
polskich i innych dziedzin gospodarki krajowej oraz związanych z nimi jednostek
badawczo‑rozwojowych i serwisów posadowieniowych za inspiracje i wydatną pomoc
w pracach wdrożeniowych nowych rozwiązań, jak również za wiele owocnych dys
kusji i cennych wskazówek, stymulujących dalszy rozwój nowej technologii montażu
maszyn i urządzeń z użyciem do tego celu tworzywa polimerowego.
Autorzy tej książki mają świadomość jej niedoskonałości oraz możliwości wystę
powania w niej różnych potknięć. Będą więc wdzięczni Czytelnikom za wszelkie
uwagi dotyczące jej treści i układu. Wyrażają też gotowość do dyskusji, udzielania
porad i pomocy w sprawach związanych z tematyką tej książki.
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Charakterystyka i rodzaje
posadowień maszyn
i urządzeń okrętowych

Ogólne zadania i wymagania dotyczące
posadowień maszyn i urządzeń okrętowych

Posadawianie maszyn i urządzeń polega na ich dokładnym ustawieniu w określonej pozycji i pewnym zamocowaniu do fundamentu w taki sposób, aby należycie
spełniały swoje zadania funkcjonalne w założonym okresie. Musi ono być wykonane
zgodnie z wymaganiami przepisów instytucji klasyfikacyjnych oraz producentów
tych urządzeń [1].
Posadawianie maszyn i urządzeń okrętowych nie odbywa się bezpośrednio
na powierzchniach oporowych fundamentów, lecz na odpowiednich elementach
pośrednich, tj. na podkładkach fundamentowych (rys. 1.1). Wynika to z trudności we
wzajemnym dopasowaniu dużych powierzchni oporowych fundamentów i korpusów
posadawianych maszyn, a często również z potrzeb dokładnego współosiowego
ustawienia współpracujących ze sobą maszyn i urządzeń. Zastosowanie podkładek

Rys. 1.1. Schemat posadowienia okrętowego silnika głównego
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fundamentowych powoduje zastąpienie podparcia ciągłego (powierzchniowego)
podparciem niejako dyskretnym w określonej liczbie „punktów”. W przypadku, gdy
„punktów” podparcia jest więcej niż trzy, układ staje się statycznie niewyznaczalny.
Powstają wówczas trudności w określeniu sił wzajemnego oddziaływania maszyny
i fundamentu w miejscach podparcia. W okrętowych maszynach i urządzeniach
liczba podkładek fundamentowych wynosi zazwyczaj co najmniej cztery, często
kilkanaście, a w silnikach głównych — nawet kilkadziesiąt.
Pełna ocena posadowienia maszyn i urządzeń okrętowych wymaga uwzględnienia aspektów technicznych, ekonomicznych i eksploatacyjnych. Podstawowym
zadaniem technicznym posadowień jest prawidłowe ustawienie maszyn i urządzeń
w przestrzeni i względem obiektów współpracujących oraz pewne zamocowanie,
gwarantujące im prawidłową pracę oraz spełnienie warunków bezpieczeństwa.
Zakłada się, że zawodność posadowienia nie może być przyczyną remontu maszyny
w całym okresie jej eksploatacji na statku.
W ocenie techniczno‑ekonomicznej wykonania posadowienia należy uwzględnić:
— stopień trudności montażu i demontażu;
— nakład robocizny i koszty materiału;
— czas wykonania i jakość dopasowania podkładek;
— stan naprężeń montażowych.
Podczas eksploatacji istotne znaczenie mają:
— niezawodność i trwałość posadowienia;
— ilość i rodzaj czynności związanych z obsługą;
— dobra izolacja drgań mechanicznych i dźwięków materiałowych.

1.2.

Posadowienia maszyn i urządzeń na podkładkach metalowych

Tradycyjnie w budownictwie okrętowym stosowane były podkładki metalowe ze stali
lub żeliwa (rys. 1.2a). Charakteryzowała je duża sztywność. Stąd też mocowanie z użyciem takich podkładek nazywano mocowaniem sztywnym. Dążono do tego, aby
obciążenia rozkładały się równomiernie na wszystkie podkładki (rys. 1.1). W tym celu
stosowano odpowiednie ich rozmieszczenie i pasowanie.
Ze względu na dużą sztywność metalowych podkładek małe niedokładności
w ich dopasowaniu mogą powodować dużą nierównomierność obciążenia fundamentów, śrub mocujących oraz korpusów maszyn i urządzeń. Duża szkodliwość tych
zjawisk spowodowała wprowadzenie ostrych wymagań w stosunku do dokładności
pasowania podkładek w trakcie montażu maszyn i urządzeń okrętowych [2]. Dotyczyło to w szczególności silników napędu głównego, przekładni i łożysk linii wałów.
Dopasowanie metalowych podkładek fundamentowych w taki sposób, aby spełniły
obowiązujące wymagania, było zadaniem trudnym, pracochłonnym i kosztownym.
Składały się na to: konieczność obróbki powierzchni oporowych fundamentu na statku,
obróbki wiórowej podkładek oraz żmudne indywidualne, ręczne ich dopasowywanie
16
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a)

b)

c)

d)

Rys. 1.2. Przykłady sztywnych mocowań maszyn i urządzeń okrętowych: a) z podkładką metalową
jednolitą; b—d) z podkładkami metalowymi nastawnymi

podczas montażu. Mocowanie na podkładkach metalowych sprzyjało ponadto rozprzestrzenianiu się drgań i dźwięków materiałowych.
W celu uproszczenia i skrócenia cyklu oraz zwiększenia dokładności montażu
poszukiwano nowych, efektywniejszych rozwiązań. Powstały specjalne konstrukcje fundamentowych podkładek wyrównawczych [3] (rys. 1.2b, c, d). Zastosowanie
ich skraca wprawdzie czas posadawiania maszyn i urządzeń na statku, jednakże
uzyskuje się to kosztem przedłużenia czasu, potrzebnego na wykonanie podkładek o złożonej konstrukcji. Niektóre z nich (rys. 1.2b, d) umożliwiają łatwą regulację
wysokości położenia posadowionych obiektów. Inne z kolei (z dzielącą powierzchnią
sferyczną — rys. 1.2c, d) zapewniają równomierny rozkład nacisków na powierzchniach nośnych podkładek dzięki odpowiedniej ich samonastawności do kierunku
przenoszenia obciążenia. Wszystkie nastawne podkładki metalowe dają w końcowym rezultacie sztywne mocowanie maszyn i nie wnoszą istotnych zmian w układzie statycznym i dynamicznym maszyna—podkładka—fundament w stosunku
do mocowania z zastosowaniem tradycyjnych, jednolitych podkładek metalowych.
Wadą nastawnych podkładek fundamentowych jest też większa liczba powierzchni
kontaktowych. Zagadnienie to omówione zostanie dokładniej w punkcie 1.5.

1.3.

Posadowienia maszyn i urządzeń na podkładkach elastycznych

Istotny i stale narastający od zarania żeglugi z napędem mechanicznym problem
drgań i hałasu wytyczył w latach 30. XX wieku [4] nowy kierunek działań w dziedzinie
posadawiania maszyn i urządzeń okrętowych. Okazało się bowiem, że sposób łączenia
maszyn z fundamentem ma istotny wpływ na drgania i hałasy na statku [5—6]. Zastosowano tzw. mocowanie elastyczne maszyn i urządzeń. Polegało ono na wprowadzeniu
zamiast tradycyjnych podkładek metalowych — podkładek gumowych lub innych
podkładek elastycznych o specjalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych (rys. 1.3) [7].
Elastyczne posadawianie maszyn i urządzeń na statku daje w efekcie:
— bardziej równomierny rozkład obciążeń podkładek;
— znaczne odizolowanie fundamentu od drgań mechanicznych i dźwięków
materiałowych (niekiedy rzędu 90%), generowanych przez maszyny [5, 8];
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a)

b)

c)

d)

Rys. 1.3. Przykłady elastycznych mocowań maszyn i urządzeń okrętowych

— znaczne odizolowanie maszyn i urządzeń od wymuszeń kinematycznych
i odkształceń fundamentu;
— swobodę cieplnego odkształcania się korpusów maszyn;
— możliwość stosowania lżejszych fundamentów.
Problem elastycznego posadawiania maszyn i urządzeń okrętowych od strony teoretycznej, technologicznej i eksploatacyjnej jest złożony [9—15]. Rozwiązanie sprowadza
się do poszukiwania takich podkładek i konstrukcji posadowienia, które w warunkach
obciążeń dynamicznych spełniałyby założenia izolacji drgań i hałasu, zapewniając równocześnie pewne i trwałe mocowanie posadowionych obiektów. Problemy elastycznego
mocowania nie zostały dotąd w pełni rozwiązane. Praktyczne zastosowanie podkładek
elastycznych wymaga posługiwania się metodami obliczeniowo‑eksperymentalnymi,
niegwarantującymi w ogólności uzyskania rozwiązań optymalnych [16—18].
Rozwój elastycznych posadowień maszyn i urządzeń zmierza do doskonalenia
metod obliczeniowych, wytwarzania materiałów o ściśle zadanych właściwościach
sprężysto‑tłumiących oraz konstruowania podkładek i posadowień optymalnie spełniających zadanie izolacji i tłumienia drgań mechanicznych oraz dźwięków materiałowych [19—24]. Zastosowanie specjalnych podkładek elastycznych
o rozbudowanych konstrukcjach podnosi znacznie koszty posadowienia. Istnieje
oczywista tendencja do maksymalizacji wskaźników jakości pracy maszyn i urządzeń przy równoczesnym obniżeniu kosztów oraz zapewnieniu komfortu załodze
i pasażerom statku. Ze względu na znaczne trudności techniczne i duże koszty
podkładki elastyczne są stosunkowo rzadko stosowane w posadowieniach ciężkich maszyn i urządzeń okrętowych. Przykład takiego posadowienia, dotyczący
silnika głównego, przedstawiono w punkcie 6.2.1.3, gdzie do odpowiedniego
ustawienia wibroizolatorów na fundamencie zastosowane zostało tworzywo EPY.

1.4.

Posadowienia maszyn i urządzeń na podkładkach
odlewanych z tworzyw sztucznych

Rozwój chemii i inżynierii materiałowej, który dokonał się w drugiej połowie XX wieku,
stworzył duże możliwości opracowania specjalnych materiałów konstrukcyjnych i tech18
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nologii, których praktyczne zastosowanie dało w efekcie jednocześnie duże korzyści
techniczne, ekonomiczne i eksploatacyjne. Przykładem takich materiałów są specjalne kompozycje chemoutwardzalne na bazie żywicy epoksydowej, przeznaczone
na podkładki fundamentowe maszyn i urządzeń okrętowych, a także wielu obiektów
lądowych, wymagających dokładnego ustawienia i pewnego zamocowania.
Tworzywa chemoutwardzalne, o ściśle określonych właściwościach udoskonalanych w miarę upływu czasu, okazały się materiałem wręcz idealnym w zastosowaniu
na podkładki fundamentowe maszyn. O ich praktycznym zastosowaniu zadecydowały
przede wszystkim takie czynniki, jak:
— możliwość łatwego odlewania na gotowo podkładek fundamentowych
o dowolnych wymiarach i kształtach w miejscu ich zastosowania;
— dobre właściwości wytrzymałościowe i eksploatacyjne utwardzonego tworzywa;
— znaczne skrócenie czasu i obniżenie kosztu posadawiania maszyny lub urządzenia na fundamencie.
Podkładki fundamentowe z tworzyw sztucznych odlewane na gotowo bezpośrednio pod odpowiednio ustawioną maszyną (rys. 1.4) dokładnie wypełniają przewidzianą
dla nich przestrzeń między ławą fundamentową a podstawą maszyny i zapewniają
bardzo dobre przyleganie ich powierzchni montażowych.
Znaczące korzyści techniczno‑ekonomiczne i eksploatacyjne, wynikające
ze stosowania nowych materiałów i nowoczesnej technologii montażu, sprawdziły się w praktyce i sprawiły, że technologia ta stała się obecnie standardem

Rys. 1.4. Podkładka fundamentowa odlewana z tworzywa sztucznego: 1 — podstawa maszyny,
2 — fundament, 3 — ścianka czołowa (blacha), 4 — śruba fundamentowa, 5 — podkładka z tworzywa,
6 — forma z pianki
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w posadawianiu maszyn i urządzeń okrętowych [25—30]. Wykorzystywana jest
obecnie szeroko w świecie, a także w naszych krajowych stoczniach budujących
i remontujących statki. Dzięki licznym zaletom technologia ta stosowana jest także,
w coraz większym zakresie, w posadawianiu wielu odpowiedzialnych obiektów
lądowych [31—33].

1.5.

Charakterystyka posadowień na podkładkach
metalowych i odlewanych z tworzyw sztucznych

W celu naświetlenia problematyki posadowień oraz dokonującego się w tej dziedzinie postępu w zakresie materiału i technologii omówione zostaną dokładniej
zasadnicze cechy posadowień tradycyjnych — na podkładkach metalowych oraz
nowoczesnych — na podkładkach odlewanych z tworzywa sztucznego.
Tradycyjne posadawianie ciężkich maszyn i urządzeń na fundamencie z zastosowaniem metalowych podkładek wyrównawczych ma kilka istotnych wad, do których
należy zaliczyć:
— konieczność dokładnej obróbki mechanicznej powierzchni oporowych fundamentu i podstawy maszyny;
— wstępną obróbkę mechaniczną oraz trudne, uciążliwe i pracochłonne indywidualne dopasowywanie podkładek metalowych do powierzchni oporowych fundamentu i podstawy maszyny;
— dużą sztywność podkładek metalowych;
— małą rzeczywistą powierzchnię styku podkładki z fundamentem i podstawą
maszyny;
— słabą izolację drgań mechanicznych i akustycznych.
Ze względu na dużą sztywność (znaczną wartość modułu sprężystości E) małe
niedokładności w dopasowaniu podkładek metalowych mogą być przyczyną wystąpienia dużych naprężeń i odkształceń montażowych w korpusach maszyn i fundamentach. Naprężenia i odkształcenia te mają ujemny wpływ na jakość pracy i trwałość
urządzeń. Oprócz trudności odpowiedniego dopasowania i dużej sztywności istotną
wadą metalowych podkładek jest również ich bardzo mała rzeczywista powierzchnia styku z oporowymi powierzchniami podstawy maszyny i fundamentu. Nawet
przy dokładnym dopasowywaniu podkładek fundamentowych według obowiązujących w tym zakresie kryteriów [2] nierówności powierzchni (chropowatość, falistość,
błędy kształtu) występujące po obróbce powodują, że stykają się one w oddzielnych
„punktach” (rys. 1.5a), rozmieszczonych w sposób losowy, a rzeczywista powierzchnia styku stanowi zaledwie niewielki procent nominalnej powierzchni styku [34].
Wskutek działania dynamicznych obciążeń, występujących podczas eksploatacji
maszyny, w mikroobszarach rzeczywistego styku powstają znaczne odkształcenia
plastyczne, które powodują w efekcie tzw. osiadanie łączonych elementów [35], luzowanie się złączy śrubowych oraz „wybijanie” oporowych powierzchni fundamentu,
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a)

b)

Rys. 1.5. Schematy fundamentowego złącza śrubowego:
a) z podkładką metalową; b) z podkładką odlaną z tworzywa

podkładki i podstawy maszyny. Następstwem tego mogą być pęknięcia fundamentu
i korpusu maszyny, urywanie się śrub fundamentowych, niestabilna praca maszyny,
awarie [29].
Zastosowanie podkładek z tworzywa chemoutwardzalnego odlewanych na gotowo
do form, wykonanych na fundamencie (metalowym lub betonowym) pod maszyną
(rys. 1.4) ustawioną w położeniu eksploatacyjnym, eliminuje wiele czynności, upraszcza montaż i skraca wydatnie czas jego realizacji. Oprócz zgrubnego mechanicznego oczyszczenia i odtłuszczenia powierzchni fundamentu nie jest wymagane
żadne specjalne jej przygotowanie. Występowanie nierówności, wżerów korozyjnych i nierównoległości powierzchni, utrudniające lub uniemożliwiające stosowanie
tradycyjnych podkładek metalowych, w przypadku odlewania podkładek z tworzywa nie stanowi żadnego problemu. Podkładki odlane na gotowo pod maszyną,
z zastosowaniem odpowiedniej technologii, dokładnie przylegają do powierzchni
oporowych fundamentu i maszyny [25, 26, 36]. Wypełniają one wszystkie nierówności powierzchni, z którymi się stykają (rys. 1.5b). Jest to więc szczególny przypadek
połączenia, w którym rzeczywista powierzchnia styku jest większa od nominalnej
powierzchni styku. Zapewnia to korzystny rozkład rzeczywistych nacisków normal-
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nych na powierzchni styku łączonych elementów oraz dużą wartość efektywnego
współczynnika tarcia (bliską lub nawet większą od jedności). Ma to korzystny wpływ
na przenoszenie sił stycznych do powierzchni podparcia.
Podkładki z tworzywa lepiej tłumią drgania i stanowią poważną barierę dla przepływu tzw. dźwięków materiałowych [37—40]. Na powierzchniach styku podkładek
z podstawą maszyny i fundamentu nie występują zjawiska korozji ciernej (frettingu),
efekty tzw. wybijania się powierzchni styku ani też inne formy zużycia.
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Tworzywa stosowane
na podkładki fundamentowe
maszyn i urządzeń okrętowych

Wymagania ogólne stawiane tworzywom
na podkładki fundamentowe

Podejmowane próby usprawnienia prac montażowych oraz poprawienia jakości
i skrócenia czasu montażu maszyn okrętowych przez zastosowanie różnego rodzaju
podkładek nastawczych albo też elastycznych (omówionych w rozdz. 1) nie weszły
szerzej do praktyki stoczniowej, zwłaszcza w zastosowaniu do silników głównych.
Dopiero od chwili opracowania (w latach 60. ubiegłego wieku) specjalnego tworzywa chemoutwardzalnego oraz technologii odlewania z niego podkładek fundamentowych bezpośrednio pod ustawioną maszyną, zaczęto stopniowo odchodzić
od tradycyjnej metody montażu na podkładkach metalowych (ze stali lub żeliwa).
Tworzywo to, o nazwie Chockfast, opracowane zostało w firmie Philadelphia Resins
Corp. (USA). Nazwa „Chockfast”, utworzona z dwóch słów: „chock” (podkładka fundamentowa) i „fast” (szybki), oznacza w dosłownym tłumaczeniu „szybką podkładkę
fundamentową”. Pierwszy silnik napędu głównego statku na podkładkach fundamentowych odlanych z tego tworzywa posadowiono w ramach prac remontowych
w 1963 roku (w USA). Nowa metoda posadawiania maszyn i urządzeń na podkładkach
odlewanych z tworzywa sztucznego dzięki wielu zaletom zdobyła szybko uznanie
i zaczęła wchodzić do praktyki stoczniowej nie tylko w pracach remontowych, ale
także w budowie nowych statków. Tworzywo Chockfast produkowane jest obecnie
w kilku odmianach. Szczególną popularność w posadawianiu maszyn i urządzeń
okrętowych zdobyła odmiana tego tworzywa Chockfast Orange.
Wymagania stawiane tworzywom sztucznym na podkładki fundamentowe maszyn
i urządzeń okrętowych są liczne, różnorodne i niełatwe do spełnienia, zwłaszcza
w odniesieniu do posadowień silników głównych, przekładni, łożysk wałów napędowych itp. urządzeń wymagających dokładnego centrowania. Potwierdzeniem tego
niech będzie fakt, że do tej pory w budownictwie okrętowym praktycznie stosowane
są tylko trzy tego rodzaju tworzywa, które zdobyły świadectwa uznania liczących się
w świecie towarzystw klasyfikacyjnych i producentów silników okrętowych. Oprócz
amerykańskiego tworzywa Chockfast Orange i niemieckiego Epocast 36 szerokie
zastosowanie znalazło polskie tworzywo o nazwie EPY, produkowane przez firmę
Marine Service Jaroszewicz s.c. (MSJ) wyłącznie z krajowych surowców. W ostatniej
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dekadzie XX. wieku na rynku pojawiło się nowe tworzywo na podkładki fundamentowe maszyn i urządzeń, o nazwie „Loctite 7202 Marine Chocking”, produkowane
przez firmę Henkel (RFN). Tworzywo to zatwierdzone zostało przez American Bureau
of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Lloyd’s Register i Germanischer Lloyd
do posadawiania na nim silników napędu głównego i urządzeń pomocniczych na
statkach morskich.
Firma Marine Service Jaroszewicz s.c. od wielu lat ściśle współpracuje z producentami tworzyw Chockfast – ITW Performance Polymers, USA oraz Epocast – ITW
Performance Polymers (ex H.A. Springer marine + industrie service GmbH, RFN) i ma
autoryzację do wykonywania prac posadowieniowych z użyciem produkowanych
przez nie tworzyw. Od 2012 roku ma także autoryzację do posadawiania maszyn
i urządzeń z użyciem tworzywa Loctite 7202 (firmy Henkel, RFN).
Opracowanie tworzywa na podkładki fundamentowe wymagało rozwiązania
wielu złożonych problemów, dotyczących składu kompozycji, konstrukcji i technologii odlewania podkładek, montażu i eksploatacji maszyn. Ponadto trzeba było
przezwyciężyć wiele barier natury psychologicznej i formalnej, stwarzanych przez
towarzystwa klasyfikacyjne, producentów silników, armatorów, konstruktorów statków
i stocznie. Powszechny był bowiem pogląd, że materiał o większej wytrzymałości
jest lepszym materiałem konstrukcyjnym. Takie rozumowanie może, ale nie zawsze
musi być poprawne, a niekiedy jest wręcz błędne. W przypadku podkładek fundamentowych tworzywo, pomimo znacznie mniejszej wytrzymałości na ściskanie
od stali lub żeliwa, okazało się dużo lepszym materiałem konstrukcyjnym. Podstawowe wymagania dotyczące tworzyw sztucznych na podkładki fundamentowe
określają odpowiednie przepisy towarzystw klasyfikacyjnych [41—43]. W stanie ciekłym powinny one charakteryzować się brakiem zapowietrzenia i dobrą lejnością,
podczas utwardzania małym skurczem, a po utwardzaniu — małym pełzaniem,
dużą wytrzymałością statyczną i zmęczeniową na ściskanie.
Charakterystyczną i bardzo ważną dla praktyki cechą tworzyw podkładkowych
jest ich reaktywność [42], wpływająca na przebieg i szczytową wartość temperatury
utwardzania się podkładki. Zależy ona od temperatury tworzywa zalewanego do formy,
temperatury otoczenia, masy i kształtu podkładki oraz warunków odprowadzania
z niej ciepła. Wyższa temperatura utwardzania powoduje wyższy stopień usieciowania
tworzywa i daje podkładki o lepszych właściwościach mechanicznych, tzn. o większej
wytrzymałości, twardości i odporności na pełzanie. Tworzywa o wyższej reaktywności
pozwalają na obniżenie minimalnej temperatury odlewania podkładek.
Tworzywa o małej reaktywności, przy dużej pojemności cieplnej oraz dobrej przewodności fundamentu i podstawy maszyny, nie dają możliwości dobrego usieciowania podkładek w niższych temperaturach otoczenia. Z drugiej strony, zbyt wysoka
reaktywność może spowodować powstanie w podkładce dużych naprężeń własnych
oraz dużego skurczu w procesie utwardzania. Całkowity skurcz jest wynikiem zmian
objętościowych, wywołanych chemiczną reakcją utwardzania oraz skurczem cieplnym,
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spowodowanym obniżeniem się temperatury podkładki od wartości szczytowej egzotermy do temperatury otoczenia. Znajomość egzotermicznych właściwości tworzywa
jest więc niezbędna do określenia istotnych szczegółów technologii posadawiania, takich jak np.: minimalna i maksymalna temperatura otoczenia przy odlewaniu,
pożądana temperatura tworzywa wlewanego do formy, minimalna i maksymalna
grubość podkładek, czas utwardzania zależny od temperatury otoczenia.
Podkładki fundamentowe pozostają w stałym kontakcie z wilgotnym powietrzem,
smarami, paliwem, wodą. Muszą więc one być w tych warunkach i w podwyższonej
temperaturze odporne na starzenie się. Zachowanie się podkładki fundamentowej
podczas eksploatacji uwarunkowane jest przede wszystkim temperaturą pracy i naciskiem powierzchniowym. Temperatura podkładek pod okrętowymi silnikami głównymi
w pewnych warunkach może dochodzić do 80°C. Podkładka w tej temperaturze musi
wykazywać odpowiednią odporność na pełzanie, co z kolei limituje maksymalną
wartość dopuszczalnego nacisku. Nieunikniony proces pełzania tworzywa powinien
charakteryzować się możliwie małym spadkiem wysokości podkładki, a po względnie krótkim czasie — prawie zanikać. Z tej właśnie przyczyny dopuszczalne naciski
na podkładki fundamentowe silników głównych wynoszą tylko 5 MPa, przy doraźnej
wytrzymałości na ściskanie tworzyw rzędu 150 MPa.
Stosowanie tworzywa na podkładki fundamentowe do posadowień silników
i urządzeń okrętowych wymaga akceptacji armatora, producenta maszyn oraz towarzystw klasyfikacyjnych nadzorujących budowę statku. Uzyskanie świadectw uznania
towarzystw klasyfikacyjnych odbywa się na podstawie wyników odpowiednich badań
laboratoryjnych i eksploatacyjnych. Ze względu na specyfikę tych badań wymaga
się, aby próby laboratoryjne przeprowadzone były pod nadzorem ich inspektorów
w uznanym laboratorium lub we własnym laboratorium towarzystwa klasyfikacyjnego.
Wymagania różnych towarzystw klasyfikacyjnych, dotyczące rodzaju prób i sposobu ich przeprowadzania, jak również kryteriów warunkujących uznanie tworzywa,
są liczne i niejednakowe [41—43]. Na przykład Germanischer Lloyd [43] wymaga m.in.
wyznaczenia następujących wielkości dotyczących badanego tworzywa:
— współczynnika sprężystości podłużnej (przy ściskaniu) według ISO R 604;
— twardości powierzchni w stopniach Barcola (°B) według EN 59;
— wytrzymałości na rozciąganie według ISO 527;
— wytrzymałości na ściskanie według ISO 604;
— wytrzymałości na ścinanie według ASTM D732;
— wytrzymałości na zginanie według ISO 178;
— udarności (Izoda) według ISO 180;
— skurczu według ASTM D2566 albo DIN 53464;
— szybkości rozprzestrzeniania się płomienia według ASTM D635 i ISO R 1210;
— osiadania pod obciążeniem według ASTM D621; dla podkładek fundamentowych: czas obciążenia 24 h; temperatury próby (°C): –30/+23/+50/+70/+100;
naciski (N/mm2): 3,5/7/14/28;
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— współczynnika rozszerzalności liniowej [1/K] według DIN 53752;
— współczynnika tarcia po stali: dla próbki odlanej i obrobionej z użyciem i bez
użycia środka antyadhezyjnego;
— czasu utwardzania w różnych temperaturach;
— odporności na temperaturę według ISO 75;
— odporności na oleje, benzynę i inne środki według ISO 175;
— dalsze parametry, według uznania towarzystwa.
Ponadto w cytowanych przepisach GL [43] sformułowanych jest wiele różnych
dodatkowych warunków, które muszą być spełnione w celu uzyskania odpowiedniego
certyfikatu do zastosowania danego tworzywa w budownictwie okrętowym.
Często towarzystwa klasyfikacyjne, w celu wydania lub przedłużenia certyfikatu,
wymagają wykonania wielu ponownych lub dodatkowych badań, prowadzonych
w ściśle określonych warunkach.
Przykładem mogą tutaj być wymagania postawione przez towarzystwo klasyfikacyjne Lloyd’s Register of Shipping (LR), dotyczące wykonania obszernych i kosztownych badań tworzywa EPY, warunkujących przedłużenie certyfikatu. Badania
te zostały wykonane w laboratorium Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w 2012 roku,
pod ścisłym nadzorem inspektora LR. Przebieg realizacji i wyniki tych badań przedstawione zostały w raporcie [44], przekazanym towarzystwu LR.
W 2009 roku Parlament Europejski i Rada zastąpiły dawną Dyrektywę 94/57
nowym Rozporządzeniem (EC) No 391/2009, dotyczącym ustalenia wspólnych
reguł i standardów dla organizacji nadzoru, dokonujących inspekcji i badania
statków [45]. Rozporządzenie to w artykule 10 nakłada obowiązek prowadzenia regularnych konsultacji między uznanymi przez UE organizacjami nadzoru
(nazywanymi Recognised Organisations i oznaczanymi w skrócie RO’s) w celu
zachowania równoważności stawianych wymagań, przy jednoczesnym dążeniu
do ujednolicenia stosowanych zasad i procedur postępowania oraz sposobów
ich realizacji.
Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2013 roku. Zgodnie z tym aktem
prawnym produkty (oznaczające w tym wypadku materiały, elementy wyposażenia
lub składniki jakiegoś urządzenia na statku), które przeszły odpowiednie procedury
certyfikacyjne i uzyskały świadectwo uznania dla danego produktu (nazywane: EU RO
Mutual Recognised Type Approval Certificate i oznaczane w skrócie: EU RO MR TAC),
mogą być instalowane na wszystkich statkach bez naruszenia uprawnień państw
bandery. Oznacza to praktycznie, że świadectwa uznania dla danego produktu, uzyskane formalnie od jednej z uznanych przez UE organizacji, w oczywisty sposób
powinny być respektowane przez inną organizację uznaną przez UE. W przypadku
odmowy takiego uznania konieczne jest jej uzasadnienie.
Uznane organizacje mają obowiązek uzgadniać między sobą techniczne i proceduralne warunki, po których spełnieniu nastąpi wzajemne uznawanie certyfikatów
26

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

Wymagania ogólne stawiane tworzywom na podkładki fundamentowe

dotyczących określonych produktów. Warunki te powinny uwzględnić równoważne
wymagania, biorąc pod uwagę normy najbardziej wymagające i rygorystyczne jako
bazę odniesienia.
Ponieważ procedury certyfikacji są nowe dla wszystkich uznanych (przez UE)
organizacji, wszystkie produkty, dla których przeprowadzona ma być nowa certyfikacja, podzielono na pewne grupy. Termin przeprowadzenia certyfikacji ma być
zależny od tego, do której grupy należy dany produkt. W pierwszej grupie (oznaczonej przez TR1), przewidzianej do nowej certyfikacji od 1 stycznia 2013 roku, znalazło
się 11 produktów, a w tym tworzywo na podkładki fundamentowe maszyn (Resin
chocks kod 13350000). Dla tych 11 produktów, w dokumencie „EU Mutual Recognition
Technical Requirements” [46] (punkt 12.8) sformułowane zostały szczegółowe wymagania proceduralne i techniczne, które muszą być spełnione, aby uzyskać certyfikat
dla danego produktu, respektowany przez wszystkie organizacje uznane przez UE.
Organizacji tych, które zawarły między sobą stosowne porozumienie i zostały uznane
przez EU, jest obecnie 12. Należą do nich:
— American Bureau of Shipping („ABS”), 16855 Northchase Drive, Houston, TX
77060, USA;
— Bureau Veritas („BV”), 67‑71, boulevard du Château, 92200 Neuilly‑sur‑Seine,
France;
— China Classification Society („CCS”), 9 Dongzhimen Nan Da Jie, Beijing, 100007
China;
— Det Norske Veritas („DNV”), Veritasveien 1, 1363 Hovik, Oslo, Norway;
— Germanischer Lloyd („GL”), Brooktorkai 18, 20457 Hamburg, Germany;
— Korean Register of Shipping („KR”), 36, Myeongji ocean city 9‑ro, Ganseo‑gu,
Busan, Seoul 618‑814, Rep. of Korea;
— Lloyd’s Register Group Ltd („LR”), 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS; UK;
— Nippon Kaiji Kyokai („NK“), 4‑7 Kioi‑cho, Chiyoda‑ku, Tokyo 102‑8567,
Japan;
— Polski Rejestr Statków S.A. („PRS”), al. gen. Józefa Hallera 126 80‑416 Gdańsk,
Poland;
— RINAVE – Registro Internacional Naval SA („Rinave”), X1Pólo Tecnológico de
Lisboa, Lote 21, 1600‑485 Lisboa, Portugal;
— RINA, Via Corsica 12, Genova, Italy;
— Russian Maritime Register of Shipping („RS”), 191186 St. Petersburg, 8, Dvortsovaya Nab., Russian Federation.
Aby dla tworzywa na podkładki fundamentowe maszyn, uzyskać wspólny certyfikat (EU MR TRC) wydany przez wyżej wymienione organizacje, należy do jednej
z nich złożyć odpowiednią dokumentację. W dokumentacji wnioskowej należy
podać wiele różnych informacji, dotyczących danego tworzywa, określonych ściśle
w punkcie 12.8 (pod hasłem: Resin chocks) wymienionego wyżej dokumentu [46].
W szczególności zaś w danych technicznych dotyczących tego tworzywa muszą być
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podane wyniki badań materiałowych, wykonanych zgodnie normami i zaleceniami,
wyszczególnionymi poniżej.
— ASTM D 696‑ISO 604 (wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości);
— ASTM D 638‑ISO 527 1,2,4,5 (wszystkie – w stosownych przypadkach) (wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości),
— ASTM D 621‑ISO 75‑2 (ugięcie pod obciążeniem),
— ASTM D 256‑ISO 180 (próby udarności Izoda),
— EN 59, wcześniej ASTM D 2538 (twardość Barcola),
— ASTM D4065, wcześniej ASTM D 2236 – DIN53445 0‑ISO 6721‑1 (moduł ścinania, logarytmiczny dekrement);
— ASTM D 790‑ISO 178‑ISO 14125 w stosownych przypadkach (wytrzymałość
na zginanie, maksymalne ugięcie);
— ASTM D 2566 (WITHDRAWN) – ISO 3521 (skurcz liniowy podczas utwardzania);
— ASTM D 635 – FTP Code, Annex 1, Part V (palność tworzywa, rozprzestrzenianie się płomienia);
— DIN 50100 (próba zmęczenia przy ściskaniu);
— DIN 53481 (wytrzymałość dielektryczna);
— DIN 53428 (oporność izolacyjna);
— ISO 3521 albo równoważna (skurcz objętościowy);
— ISO 11357, ISO 11359 albo równoważna (temperatura zeszklenia);
— ISO 1675 albo równoważna (gęstość);
— EN 1465 (wytrzymałość na ścinanie połączenia zakładkowego przy rozciąganiu);
— ASTM D 732 (wytrzymałość na ścinanie);
— DIN 53752 (współczynnik rozszerzalności cieplnej);
— ISO 175 (odporność na działania różnych ośrodków; oleju, wody);
— współczynnik tarcia ze stalą dla próbki obrobionej mechanicznie i odlanej
z i bez środka antyadhezyjnego (określić jego rodzaj);
— odporność na pełzanie;
— wyznaczenie egzotermy.
Uwaga:
Inne normy mogą być także akceptowane, pod warunkiem, że nie są mniej skuteczne.
Próby muszą być przeprowadzane w laboratoriach uznanych przez towarzystwo lub
w obecności jego inspektora. Próbki pobiera się z linii produkcyjnej lub z zasobów
dostawcy tworzywa. Warunki próby muszą być podane przez dostawcę.
Podkładki fundamentowe mogą być odlewane tylko przez firmy autoryzowane
przez producenta danego tworzywa, przy zachowaniu warunków granicznych wymaganych dla danego procesu. Autoryzacja, stanowiąca dowód odpowiedniego przeszkolenia przez producenta tworzywa personelu realizującego proces odlewania
podkładek, musi być przedstawiona na życzenie lokalnego inspektora.
28
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2.2.

Rozwój polskich tworzyw i technologii
posadawiania na nich maszyn i urządzeń

Polski przemysł okrętowy, chcąc uniezależnić się (w latach 60. ubiegłego wieku)
od kosztownego importu tworzyw i usług posadowieniowych z krajów zachodnich,
wystąpił w 1969 roku do Politechniki Szczecińskiej z inicjatywą podjęcia prac badawczych nad opracowaniem własnych (polskich) kompozycji chemoutwardzalnych
na podkładki fundamentowe oraz technologii posadawiania na nich maszyn i urządzeń
okrętowych. Opracowane i przebadane w Zakładzie Mechaniki Technicznej Politechniki
Szczecińskiej tworzywa, oznaczone symbolami EP‑551, EP‑571 oraz EP‑578, zdobyły
wkrótce uznanie PRS i weszły do praktyki posadowieniowej w polskim przemyśle
okrętowym. Autorami tych opracowań byli: dr inż. J. Lorkiewicz, dr inż. K. Grudziński
i mgr inż. W. Jaroszewicz. Pierwsze prace posadowieniowe na obiekcie pływającym
wykonane zostały przez Politechnikę Szczecińską w 1974 roku na statku szkolno
‑towarowym m/s „Kapitan Ledóchowski” (rys. 2.1). Na podkładkach z tworzywa EP‑551
posadowiono agregat prądotwórczy oraz trzy pompy w maszynowni.
Opracowane tworzywo i technologia posadawiania zdały w pełni egzamin
i zaczęły być stopniowo wdrażane do praktyki posadowieniowej w polskich stoczniach
budowy i remontu statków morskich. W listopadzie 1976 roku w Stoczni Szczecińskiej
im. A. Warskiego, na promie „Karsibor I” (rys. 2.2a), tworzywo EP‑551 zastosowane
zostało po raz pierwszy na podkładki fundamentowe w posadowieniu silnika napędu
głównego (HCP‑Sulzer 6AL25/30). Silnik ten wraz z napędzaną przez niego prądnicą
zamocowano na wspólnej ramie, a następnie całość posadowiono na fundamencie
z zastosowaniem podkładek odlanych z tworzywa (rys. 2.2b, c).

Rys. 2.1. Statek szkolno‑towarowy „Kapitan Ledóchowski” z pierwszymi urządzeniami pomocniczymi
posadowionymi na podkładkach fundamentowych z tworzywa sztucznego opracowanego
na Politechnice Szczecińskiej
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a)

b)

c)

Rys. 2.2. Pierwszy silnik napędu głównego statku posadowiony na podkładkach fundamentowych
odlanych z polskiego tworzywa na promie „Karsibór l”: a) widok promu; b) schemat posadowionego
obiektu; c) widok odlanych podkładek fundamentowych
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Bliższe informacje o wykonanych pracach badawczych, właściwościach opracowanych
tworzyw i technologii posadawiania maszyn z ich zastosowaniem, a także rodzajach
i liczbie posadowionych do 1984 roku obiektów przedstawiono w publikacjach [25—26].
Od 1978 roku prace posadowieniowe wykonywały wyspecjalizowane zespoły,
autoryzowane przez Politechnikę Szczecińską, działające w ramach:
— Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu (dyrektorem stoczni był mgr inż.
P. Soyka, a kierownikiem zespołu — mgr inż. S. Kownacki);
— Przedsiębiorstwie Robót Malarskich i Izolacyjnych „Malmor” w Gdańsku (dyrektorem przedsiębiorstwa był inż. W. Symoni, a kierownikiem zespołu mgr inż. A. Adamkiewicz);
— Przedsiębiorstwie Zagranicznym „KITI” w Polsce, z siedzibą w Warszawie (dyrektorem przedsiębiorstwa był mgr inż. A. Łuba, a kierownikiem zespołu mgr inż. W. Jaroszewicz).
Równolegle z pracami wdrożeniowymi na Politechnice Szczecińskiej prowadzono
prace badawczo‑rozwojowe nad udoskonaleniem właściwości tworzyw i technologii
posadawiania maszyn, a także konstrukcji, modelowania i obliczania fundamentowych złączy śrubowych. Prace te prowadzone były w ramach problemów węzłowych,
w ścisłym współdziałaniu ze Stocznią Szczecińską, Centrum Techniki Okrętowej (CTO)
i Centrum Techniki Wytwarzania (CTW) „Promor” w Gdańsku, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) w Warszawie oraz z wyżej
wymienionymi przedsiębiorstwami, wykonującymi prace posadowieniowe.
Szczególnie ważną rolę w inicjowaniu i współrealizacji wielu prac badawczych
odegrał Serwis Posadawiania Maszyn, działający w ramach PZ KITI. Zespołem tym
kierował dr inż. W. Jaroszewicz, który przedtem (od 1972 roku) był pracownikiem
Politechniki Szczecińskiej i od początku swojej działalności naukowo‑badawczej
zajmował się tą problematyką. Uwieńczeniem tej działalności było uzyskanie przez
niego w 1980 roku stopnia doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt.
„Podkładki fundamentowe z tworzyw chemoutwardzalnych pod okrętowe silniki
główne i urządzenia pomocnicze”. Promotorem tej pracy był doc. dr inż. K. Grudziński,
a recenzentami doc. dr inż. E. Skrzymowski (PS) i prof. T. Gerlach (PG).
Kierując od 1982 roku Serwisem Posadawiania Maszyn w ramach PZ KITI,
dr inż. W. Jaroszewicz nie tylko prowadzi szeroko zakrojoną praktyczną działalność
usługową dla przemysłu okrętowego, ale także bardzo aktywnie uczestniczy w pracach
naukowo‑badawczych prowadzonych w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji
Maszyn Politechniki Szczecińskiej. Prace badawcze dotyczące tego tematu realizował zespół w składzie: dr inż. J. Lorkiewicz, dr inż. W. Jaroszewicz, dr inż. L. Łabuć,
dr inż. R. Kawiak, inż. L. Tuczyński i J. Markiewicz, pod kierunkiem doc. dra inż. K. Grudzińskiego. Efektami tych prac były m.in. rozprawa doktorska R. Kawiaka [47] (dotycząca problemów modelowania i obliczania fundamentowych połączeń śrubowych),
patenty [48—50] oraz nowa, udoskonalona odmiana polskiego tworzywa na podkładki
fundamentowe, o nazwie EPAX. Tworzywo to oraz technologia posadawiania na nim
maszyn i urządzeń okrętowych zdobyły świadectwa uznania (certyfikaty) towarzystw
klasyfikacyjnych oraz producentów silników okrętowych. Usługi posadowieniowe
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z użyciem tego tworzywa wykonane zostały na wielu statkach, zbudowanych lub
remontowanych w polskich stoczniach dla armatorów z wielu krajów świata, pod
nadzorem różnych towarzystw kwalifikacyjnych, takich jak: Polski Rejestr Statków
(PRS), Lloyd’s Register (LR), Germanischer Lloyd (GL), Bureau Veritas (BV), Det Norske
Veritas (DNV), Morski Rejestr Statków (MRS). W lipcu 1986 roku w Stoczni Gdynia
na promie m/f „Stena Germanica” (rys. 2.3) posadowiono na podkładkach z tworzywa EPAX cztery silniki Zgoda‑Sulzer typu 16ZV40/48, o mocy 10 000 KM każdy.
W Stoczni Gdańskiej pierwszy silnik napędu głównego (Zgoda‑Sulzer typu 6L40/48,
o mocy 4500 KM) na podkładkach z tworzywa EPAX posadowiono w październiku
1986 roku na statku m/t „Dalmor”. W Stoczni Szczecińskiej pierwszy większy silnik
(HCP‑MAN/B&W 6L50MCE o mocy 5181KM) na podkładkach z tworzywa EPAX posadowiono w czerwcu 1990 roku na m/s „Kopalnia Halemba”.
W 1989 roku dr inż. W. Jaroszewicz przejmuje Serwis Posadawiania Maszyn z PZ
KITI i prowadzi działalność posadowieniową w ramach własnej firmy Marine Service
Jaroszewicz w Szczecinie. Do prac posadowieniowych wchodzi nowa odmiana tworzywa o nazwie EPY. Skład chemiczny tego tworzywa zapewnia mu dobre i szybkie
utwardzenie się przy bardzo małym skurczu i bez wydzielania produktów ubocznych.
Właściwości tego tworzywa dorównują pod każdym względem właściwościom
współczesnych tworzyw, oferowanych przez wyspecjalizowane w tej dziedzinie
firmy krajów zachodnich. Dotyczy to w szczególności tworzyw Chockfast Orange
(produkcji amerykańskiej) oraz Epocast 36 (produkcji niemieckiej). Na podstawie
umów podpisanych z firmą H.A. Springer marine + industrie service GmbH, RFN
(w sierpniu 1995 roku) oraz z ITW Philadelphia Resins (w lipcu 2001 roku) firma MSJ
jest wyłącznym dystrybutorem tworzyw Epocast i Chockfast oraz autoryzowanym

Rys. 2.3. Prom pasażersko‑samochodowy „Stena Germanica” z silnikami posadowionymi
na podkładkach odlanych z tworzywa EPAX
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wykonawcą posadowień maszyn i urządzeń na podkładkach odlewanych z tych
tworzyw w Polsce, Estonii, Rosji, Czechach, na Litwie, Łotwie, Słowacji, Ukrainie.
W tablicy 2.1 podano ważniejsze właściwości polskiego tworzywa EPY oraz
(do porównania) właściwości wymienionych wyżej tworzyw zagranicznych.
Tworzywo EPY ma uznanie liczących się w świecie producentów silników okrętowych oraz towarzystw klasyfikacyjnych na równi z tworzywami Chockfast Orange
i Epocast 36, oferowanymi przez firmy z krajów zachodnich, wchodzące obecnie
w skład amerykańskiego koncernu Illinois Tools Works (ITW). Ma ono także świadectwa uznania odpowiednich instytucji krajowych, uprawniające do jego stosowania
w budowie dróg i mostów oraz w posadawianiu maszyn i urządzeń górniczych. Wykaz
instytucji i producentów silników, które wydały świadectwa uznania dla tworzywa
EPY, zawiera tablica 2.2. Kopie certyfikatów pokazano na str. 34—42.
Duża liczba odrębnych certyfikatów dla tworzyw przeznaczonych na podkładki
fundamentowe maszyn, wymaganych przez różne organizacje nadzoru budowy
i remontu statków, producentów maszyn i urządzeń okrętowych oraz inne instytucje,
przy niejednolitych wymaganiach, stanowi poważny problem techniczny i organizacyjny, a także finansowy. Mając to na uwadze Parlament Europejski podjął odpowiednie działania, mające na celu ujednolicenie wymagań i procedur postępowania
przy ubieganiu się o wspólne certyfikaty, dotyczące określonych produktów, które

Tablica 2.1. Podstawowe właściwości tworzyw stosowanych na podkładki fundamentowe
maszyn (według aktualnych danych technicznych ich producentów wziętych z Internetu)
Nazwa wielkości

Metoda
badań
według

EPY1

Nazwa tworzywa
Chockfast
Epocast 363
Orange2

Loctite
72024

Wytrzymałość
ASTM D‑ 695
150
131
164
152
na ściskanie, MPa
Moduł sprężystości, MPa
ASTM D‑ 695
4255
3677
5610
—
Wytrzymałość
ASTM D‑ 638
54,9
34,2
49,4
37,9
na rozciąganie, MPa
Wytrzymałość
FED‑STD‑ 406
59,1
37,3
—
—
na ścinanie, MPa
(Method 1041)
Twardość, °B
ASTM D‑2583
49,8
40 (min. 35)
55
—
Gęstość, kg/m3
EN ISO 1183-1
1570
1580
1640
—
Czas utwardzania
w zależności
24 h w 20°C 24 h w 21°C 24 h w 21°C 24 h w 21°C
—
od temperatury
48 h w 15°C 48 h w 15°C 48 h w 16°C 35 h w 15°C
(w godzinach)
1 http://www.epyresin.eu/2/produkty/pokaz_prace.php?id=145, dostęp 10.02.2013.
2 http://www.chockfast.com/2011pdf/659H_Chockfast‑ Orange.pdf, dostęp 10.02.2013.
3 http://www.epocast.com/tech‑bull/ep36.pdf, dostęp 10.02.2013.
4 http://www.loctite‑glue.com/sg_obrazki_/00030230_zalac_001.pdf, dostęp 10.02.2013.
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Tablica 2.2. Wykaz instytucji i producentów silników okrętowych,
które wydały świadectwa uznania dla tworzywa EPY
Nr

Certyfikat

Numer
certyfikatu

Data
I wydania

Uwagi

1

American Bureau of Shipping

02-LD293860-2-PDA

2

Bureau Veritas

03626/E0 BV

18.03.1997 pmax = 15 MPa, Tmax = 80°C
16.11.1989

3

Bureau Veritas

SMS.W.II/1193/C.0

14.02.1995 Certyfikat Firmy

4

Det Norske Veritas

M-11625

23.10.2006 pmax = 5 MPa, Tmax = 80°C

5

Germanischer Lloyd

17 395-00 HH

20.12.1991

6

Germanischer Lloyd

50 652-03 HH

18.12.2003 Annexe 31GL

7

Germanischer Lloyd

QS-244 HH

8

H.A. Springer marine + industrie service EB/Ba

02.10.2001 Umowa z 28.09.2001

9

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

AT/2006-03-0018

21.12.1994

10

Instytut Medycyny Morskiej
i Tropikalnej

PB/251/348/99

08.10.1999 Certyfikat higieniczny

11 Instytut Techniki Budowlanej

AT-15-4824/2007

28.02.2001 Obciążenie dopuszczalne obl.

IQNet The International
12
Certification Network

RU-11.0823.026

01.09.2005 ISO 9001:2008
07.09.2001 Umowa z 25.06.01

pmax = 5 MPa, Tmax = 80°C

pmax = 5 MPa, Tmax = 80°C

20.07.1994 ISO 9001:2008
Obciążenie dopuszczalne obl.

13 ITW Philadelphia Resins

7/09/01

14 Lloyd’s Register

MATS/526/3

12.03.1990 pmax = 5 MPa, Tmax = 80°C

15 MAN-B&W Diesel AG

0343/95

12.06.1995 pmax = 5 MPa, Tmax = 80°C

16 MAN-B&W Diesel AG

0604/95

06.11.1995

17 MAN Diesel & Turbo

1300/BHN/INR/253

25.03.1996 pmax = 5 MPa, Tmax = 80°C

18 New Sulzer Diesel Ltd

7056 M. Lüthi/bg

08.07.1996 pmax = 5 MPa, Tmax = 80°C

19 Polski Rejestr Statków

TM/1124/800002/10

06.04.1990 pmax = 5 MPa, Tmax = 80°C

20 Polski Rejestr Statków

TM/1125/842502/10

31.05.2004 Certyfikat Firmy

pmax = 5 MPa, Tmax = 80°C

21 Registro Italiano Navale

MAC136612XG

15.07.1999

22 Registro Italiano Navale

2010 XP 74

01.04.2010 Certyfikat Firmy

23 Russian Maritime Register of Shipping

11.00477.258

20.07.2006 pmax = 5 MPa, Tmax = 80°C

24 Russian Register Certification System

11.0823.026

15.12.2000 ISO 9001:2008

25 Russian Maritime Register of Shipping

10.00271.258

18.08.2005 Certyfikat Firmy

26 Transportowy Dozór Techniczny

7 2229 207 2011 Q

14.01.2008 PN-EN ISO 9001:2009

27 Wärtsilä NSD Co.

465.942

04.05.2000 pmax = 5 MPa, Tmax = 80°C

28 Wyższy Urząd Górniczy

GM-127/95

10.04.1996 Obciążenie dopuszczalne obl.

29 Główny Instytut Górnictwa

B/2347/2012

10.04.1996 Obciążenie dopuszczalne obl.

30 Russian River Register

13716

03.09.2010 Certyfikat Firmy

31 Russian River Register

SZF K 12-10

12.08.2010 Obciążenie dopuszczalne obl.

Urząd Harmonizacji
32
Rynku Wewnętrznego

009213117

18.03.2011 Certyfikat rejestracji EPY

236/331/1862

26.06.2013 Aprobata WMF FR dla EPY

34 Russian Maritime Register of Shipping

14.09099.381

04.02.2014 EU RO MR DEC

35 Russian Maritime Register of Shipping

14.09101.381

25.02.2014 EU RO MR TAC
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będą honorowane przez wszystkie organizacje nadzoru budowy i remontu statków,
uznane przez Unię Europejską. Zagadnienie to, stanowiące treść Rozporządzenia (EC)
No. 391/2009 Unii Europejskiej, w ogólnych zarysach, a także bardziej szczegółowo
w odniesieniu do tworzyw przeznaczonych na podkładki fundamentowe maszyn,
omówione zostało w poprzednim punkcie tego rozdziału.
Ponieważ rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, firma MSJ
s.c. podjęła niezwłocznie odpowiednia działania, mające na celu uzyskanie dla tworzywa EPY nowego certyfikatu, o szerokim zakresie uznaniowym. W tym celu konieczne
było wykonanie odpowiednich badań tego tworzywa, według wymagań określonych
w wyżej podanym Rozporządzeniu, wybranie jednej z organizacji (ROs) uznanych przez
UE i zrealizowanie określonych procedur postępowania. Odpowiednią dokumentację
wraz z wynikami badań (wyszczególnionych w tablicy 2.3) przesłano do Rosyjskiego
Morskiego Rejestru Statków, który jest jedną z 12 organizacji (EU ROs), uznanych przez
UE i uprawnionych do wydawania tego rodzaju dokumentów. Pełne nazwy tych organizacji podane zostały w poprzednim punkcie, a ich loga pokazane zostały na rys. 2.4.
Wyniki badań zostały przyjęte i uznane jako spełniające stawiane wymagania,
co według nowych przepisów potwierdzone zostało specjalnym certyfikatem „RU RO
Mutual Design Evaluation Certificate”, wydanym z datą 04. 02. 2014. Stało to podstawą
do wydania dokumentu oznaczonego jako „EU RO Mutual Recognition Type Approwal
Certificate”, z datą 25. 02. 2014. Stanowi on certyfikat wspólnego uznania tworzywa
EPY przez wszystkie organizacje nadzoru budowy i remontu statków, uznane przez
UE (wyszczególnione na rys. 2.4). Dokument ten ma zasięg światowy, co wynika
z faktu przynależności do organizacji uznanych przez UE (oznaczonych w skrócie
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Tablica 2.3. Wykaz i wyniki badań tworzywa EPY
Lp

Rekomendowany
standard badań

Wielkość

Użyta metoda badań

Wynik

Raport z badań

1

Wytrzymałość na ściskanie, MPa

ASTM D-695 - ISO 604

ASTM D-695 - ISO 604

150

Report ZUT 4-2012; p. 4.2

2

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa

ASTM D-638 - ISO 527

ASTM D-638 - ISO 527

54,9

Raport ZUT 7-MSJ-2011; p.3.3

3

Moduł sprężystości, MPa

ASTM D-695 - ISO 604

ASTM D-695 - ISO 604

4255,4

4

Moduł sprężystości przy ścinaniu,
MPa

ASTM D 4065

ISO 6721-2

5

Temperatura ugiecia pod
obciążeniem, °C

6
7

Report ZUT 4-2012; p. 4.2

2187

Raport z PD PS 1998; p.4.4, t.3.1

ASTM D 621 - ISO 175-2 ASTM D 621 - ISO 175-2

96,8

Report ZUT 4-2012; p. 4.5

Udarność, kJ/m2

ASTM D 256 - ISO 180

ASTM D 256 - ISO 180

16,2

Report ZUT 4-2012; p. 4.4

Twardość, °Barcol

ASTM D-2583

ASTM D-2583

49,8

Report ZUT 4-2012; p. 4.3

8

Wytrzymałość na zginanie, MPa

ASTM D 790

EN ISO 178

73,3

Raport ZUT 5-2013; p. 3

9

Skurcz liniowy przy utwardzaniu

ASTM D 2566

ASTM D 2566

0,0002

Raport PS 12-2000; p.4

10

Wytrzymałość zmęczeniowa
przy ściskaniu, MPa

DIN 50100

DIN 50100

60

Report PS 09.1995

11

Palność, mm/min

ASTM D 635

ASTM D 635

0

Report ZUT TZ-ASTM D 635A-025-2014

12

Starzenie, h

–

MSJ made

195000

13

Współczynnik rozszerzalności
cieplnej, °C −1

DIN 53752

ASTM D 696-91

14

Wytrzymałość dielektryczna,
kV/mm

DIN 53481

PN-86/E-04404

(40÷50)×10

MSJ Reference list
−6

Report PS 1-2004

15,7

Raport PS 12.1995; p.5.3

8×1012

Raport PS 12.1995; p.5.4

15

Opór izolacji, Ω

DIN 53482

PN-88/E-04405

16

Współczynnik tarcia

–

PS made

0,36÷0,62

Report PS 19-1991

17

Chłonność oleju, %

ISO 175

ISO 175

0,013

Report ZUT 4-2012; p. 4.8

18

Gęstość, g/cm3

ISO 1675

EN ISO 1183-1

1,57

Raport ZUT 6-2013; p. 3

19

Skurcz objętościowy, %

ISO 3521

ISO 3521

2,95

Raport ZUT 7-2013

95,6

Raport ZUT 8-2011; p. 3

20

Temperatura zeszklenia, °C

ISO 11357

ZUT made;
Method DSC

21

Chłonność wody, %

ISO 175

ISO 62

0,164

Report ZUT 4-2012; p. 4.7

0,183

Report ZUT 4-2012; p. 4.6

Report ZUT 4-2012; p. 4.1

22

Pełzanie, %

–

ZUT made;
5MPa, 1000h, 80°C
Indicators type S229 SYLVAC

23

Pomiar temperatury
exotermy, °C

–

ZUT made;
Thermometer CHY type 506R
Thermocouple type K

63,1

24

Lepkość tworzywa
przy odlewaniu, mPas

–

PS made;
Viscozymetr Brookfielda RVT

47200

Raport PS 23-94

przez EU ROs), także organizacji nadzoru budowy i remontu statków z liczących
się krajów pozaeuropejskich (USA, Chin, Japonii i Korei). Z uwagi na nowość i wagę
wymienionych wyżej certyfikatów, przedstawiono niżej w całości ich kopie.
Należy tutaj zaznaczyć, iż w praktyce respektowane są obecnie również dotychczasowe certyfikaty. Przechodzenie z dotychczasowych na nowe wzajemnie uznawane
certyfikaty (EU RO MR TAC) jest pewnym procesem, weryfikowanym w praktyce.
44
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Rys. 2.4. Logotypy organizacji nadzoru budowy i remontu statków uznanych przez Unię Europejską
(EU Recognised Organisations)

Produkcja tworzywa EPY oraz prace posadowieniowe maszyn i urządzeń prowadzone są zgodne z procedurami systemu zarządzenia jakością według norm DIN
EN ISO 9001: 2009. Potwierdzają to: Certyfikat Germanischer Lloyd nr QS‑244 HH,
uzyskany przez firmę MSJ w 1994 roku, Certyfikat Rosyjskiego Rejestru Statków
nr 00.017.258, uzyskany w 2000 roku, oraz Certyfikat Transportowego Dozoru Technicznego nr 7 351 058 2008 Q, otrzymany w 2008 roku.
W późniejszych pracach badawczych nad dokładniejszym poznaniem oraz
doskonaleniem użytkowych właściwości tworzywa EPY brało udział wielu pracowników Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, w szczególności zaś
byli to: dr inż. Konrad Konowalski, dr inż. Ryszard Kawiak, dr inż. Paweł Grudziński,
dr inż. Jędrzej Ratajczak, dr inż. Magdalena Urbaniak. W pracach wdrożeniowych,
prowadzonych przez MSJ i kierowanych przez dr. inż. Wiesława Jaroszewicza, znaczący udział mieli: mgr inż. Zbigniew Kępkiewicz (Stocznia Gdańska) mgr inż. Andrzej
Skierkowski (Stocznia Szczecińska), dr inż. Jędrzej Ratajczak (PS, MSJ), mgr inż. Dorota
Ratajczak (MSJ), inż. Stanisław Kłoczko (MSJ).
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Znaczącą rolę w praktycznym zastosowania tworzywa EPY do napraw fundamentów i modernizacji posadowień dużych sprężarek tłokowych w wielu tłoczniach
gazu ziemnego na terenie całego kraju oraz w przemyśle chemicznym (ZAP) odegrał
też Zakład Konstrukcji i Ekspertyz TECHMARIN Sp. z o. o. ze Świnoujścia, kierowany
przez Włodzimierza Kołodziejskiego. Opracowane przez niego nowatorskie rozwiązania modernizacyjne dotyczące posadowień zespołów sprężarkowych z użyciem
tworzywa, sprawdziły się w praktyce i zdobyły wysokie uznanie specjalistów i użytkowników tych obiektów.
Stosowane obecnie tworzywa na podkładki fundamentowe opracowane zostały
w celu usprawnienia technologii i poprawienia technicznej jakości montażu maszyn
przy zapewnieniu im należytej dokładności i stabilności ustawienia oraz sztywności
zamocowania. W tym zakresie odgrywają one swoją rolę znacznie lepiej niż tradycyjnie
stosowane podkładki metalowe. W praktyce okazało się, że opracowane tworzywa
mogą także korzystnie wpływać na obniżenie poziomu wibracji i hałasu, w szczególności zaś na izolację tzw. dźwięków materiałowych. Zagadnienie to interesuje
użytkowników wielu maszyn i urządzeń technicznych. Jest ono obecnie przedmiotem
intensywnych badań prowadzonych w naszym ośrodku i na świecie.
Dla zapewnienia rozwoju firma Marine Service Jaroszewicz ściśle współpracuje
z Katedrą Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn ZUT (dawniej PS) w Szczecinie.
Prowadzone są systematyczne prace badawczo‑rozwojowe nad dalszym doskonaleniem termomechanicznych właściwości tworzywa oraz technologii posadawiania
maszyn i urządzeń z jego użyciem, a także nad rozwiązywaniem wielu aktualnych
problemów naukowo‑technicznych, związanych z rozszerzeniem zakresu jego zastosowania w praktyce inżynierskiej.
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Teoretyczno-doświadczalne
podstawy badań i opisu
procesu utwardzania
układów epoksydowych

Ogólna charakterystyka procesu utwardzania
układów epoksydowych

Proces utwardzania tworzyw epoksydowych następuje w wyniku reakcji chemicznej między grupami funkcyjnymi (epoksydowymi i wodorotlenowymi) zawartymi
w żywicy a utwardzaczem, mającym więcej niż dwie reaktywne grupy funkcyjne.
Proces ten ma charakter poliaddycji, co oznacza, że przebiega bez wydzielania małocząsteczkowych produktów ubocznych. Reakcja sieciowania żywic epoksydowych
jest skomplikowana wskutek wzajemnego oddziaływania kinetyki chemicznej reakcji
z innymi procesami fizycznymi, takimi jak żelowanie i zeszklenie, powodującymi zasadnicze zmiany makroskopowych właściwości fizycznych reagującego układu [51, 52].
Początkowo topliwy i rozpuszczalny układ żywiczny przekształca się w związek usieciowany przestrzennie, nietopliwy i nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych. Przebieg reakcji sieciowania wyznacza morfologię reagującego układu,
który przechodzi od stanu lepkiej cieczy poprzez pośredni stan zwany zżelowanym
do stanu stałego — szklistego. Kolejne stadia procesu sieciowania pokazano schematycznie na rys. 3.1 [53]. Reakcja sieciowania zaczyna się formowaniem i liniowym
wzrostem łańcuchów, które wkrótce zaczynają się rozgałęziać, a następnie łączyć
w przestrzenną strukturę sieciową.
W procesie sieciowania żywicy epoksydowej reakcje początkowo zachodzą bardzo
szybko; rośnie ciężar cząsteczkowy i wzrasta temperatura zeszklenia (Tg) w wyniku
wzrostu gęstości usieciowania materiału. Szybkość reakcji rośnie do pewnego stopnia
przereagowania grup funkcyjnych, przy którym gwałtownie wzrasta lepkość układu
i pojawia się struktura sieciowa. Chwila, w której powstaje struktura przestrzennie
usieciowana, a lepka ciecz nagle i nieodwracalnie przemienia się w sprężysty żel,
nazywana jest punktem żelowania. Od tej chwili słabnie mechanizm chemiczny reakcji
(reaktywność grup funkcyjnych) i jej szybkość maleje. Żelowanie, jako zjawisko molekularne, zachodzi w dającym się zwykle określić stadium reakcji chemicznej, czyli
przy określonym stopniu przereagowania układu. Na przebieg reakcji chemicznej
i jej progresji, zwanej przereagowaniem lub bardziej ogólnie konwersją, wpływa
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a)

b)

c)

d)

Rys. 3.1. Schemat dwuwymiarowy procesu sieciowania układów epoksydowych: a) mieszanina
monomerów; b) równomierny liniowy wzrost i rozgałęzianie się łańcuchów (poniżej punktu żelu);
c) dalsze formowanie się zżelowanej, ale niecałkowicie usieciowanej struktury przestrzennej;
d) całkowicie usieciowana struktura przestrzenna [53]

funkcyjność, reaktywność i stechiometria reagentów. Stopień konwersji określony
jest stopniem przereagowania grup funkcyjnych (aminowych, bezwodnikowych,
epoksydowych itp.) biorących udział w reakcji utwardzania. Jego pomiar można prowadzić od początku utwardzania do chwili, gdy zawartość grup funkcyjnych można
jeszcze oznaczyć, a zmiany zawartości są już nieuchwytne (po zżelowaniu). Dalszy
postęp reakcji mierzony jest przyrostem stopnia usieciowania. Żelowanie w układach
epoksydowych zachodzi zwykle między 0,55 a 0,80 stopniem konwersji [53—55]. Jego
makroskopową konsekwencją jest szybkie osiąganie przez układ lepkości o nieskończenie wielkiej wartości i utrata zdolności do przetwórstwa oraz uzyskanie właściwości
sprężystych, dotąd jeszcze (preżel) niewystępujących [53, 56].
Zbliżaniu się układu epoksydowego do punktu żelowania towarzyszy wzrost
wymiaru cząsteczki polimeru w wyniku reakcji coraz większej liczby grup końcowych.
Im więcej jest wielofunkcyjnych (rozgałęziających) elementów w łańcuchu cząsteczki,
tym bardziej staje się ona reaktywna i łatwiej przyłącza inne elementy. Z postępem
reakcji rozgałęzione łańcuchy łączą się ze sobą, tworząc olbrzymie makrocząsteczki
z dziesiątkami, a nawet setkami grup funkcyjnych, zdolnych do przyłączania innych
56
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cząsteczek z grupami funkcyjnymi. Wzrost cząsteczek przebiega teraz coraz szybciej i prowadzi do stanu, w którym cały układ staje się ogromną „makrocząsteczką”
o nieskończenie wielkim, w skali molekularnej, ciężarze cząsteczkowym. W końcu
tworzy się jednorodna pod względem budowy fizycznej faza o charakterze „ciała
stałego” (żel) [57].
Po punkcie żelowania (postżel), oprócz frakcji żelu, występuje nadal jeszcze rozpuszczalna i topliwa frakcja zolu. W trakcie dalszego przebiegu reakcji sieciowania
coraz więcej cząsteczek dołączanych jest do przestrzennej sieci i wzrasta gęstość
usieciowania. Oznacza to, że udział frakcji żelu wzrasta kosztem frakcji zolu, a wagowo
średni ciężar cząsteczkowy (Mw) układu dąży do nieskończoności, jednakże wzrost
liczbowo średniego ciężaru cząsteczkowego (Mn) jest niewielki [58—61]. Wzrasta
nadal gęstość usieciowania i rośnie temperatura zeszklenia.
Gdy temperatura zeszklenia zrówna się z temperaturą sieciowania (Tg = Tc) następuje zjawisko zeszklenia układu żywicznego. Zeszklenie jest przejściem od stanu sprężystego żelu do stanu szklistego niecałkowicie utwardzonego (sol/gel glass) w wyniku
wzrostu gęstości usieciowania. Zeszklenie możliwe jest również w efekcie przechłodzenia lepkiej cieczy, lecz wówczas nie jest ono poprzedzone jej żelowaniem, a stan
ten, dla odróżnienia, nazywany jest stanem szklistym niezżelowanym (sol glass) [51].
Punkt zeszklenia oznacza zmianę mechanizmu reakcji, która przechodzi teraz od stanu
kontrolowanego przez chemiczną reaktywność grup funkcyjnych do stanu kontrolowanego przez dyfuzję [62, 63]. Gdy układ ulega zeszkleniu ruchliwość reagujących
grup funkcyjnych staje się coraz bardziej ograniczona i szybkość reakcji chemicznej
znacznie maleje. Ograniczenie to w końcu sprawia, że reakcja zostaje praktycznie
powstrzymana, uniemożliwiając reagującemu układowi osiągnięcie całkowitej konwersji [64, 65]. Zeszklenie układu, zwane też przejściem szklistym, następujące przy
takim niepełnym przereagowaniu jest przemianą, która może zostać wznowiona.
W niecałkowicie usieciowanym materiale podczas jego ponownego nagrzewania
zachodzi dalsze sieciowanie w „stanie stałym” (dosieciowanie). Ciepło nagrzewania powoduje wznowienie reakcji chemicznych, co określa się mianem odszklenia
(devitrification) [53]. Dzięki tym reakcjom w zestalonym materiale wzrasta gęstość
usieciowania, a wraz z nią rośnie też jego temperatura zeszklenia.
Charakteryzując proces sieciowania żywicy epoksydowej, należy poczynić kilka
uwag i odniesień do niektórych aspektów technologicznych tego procesu. Reakcje
między żywicą a utwardzaczem są silnie egzotermiczne. Wydzielające się ciepło
reakcji powoduje znaczny (zwłaszcza przy utwardzaniu dużej ilości żywicy w jednej
porcji) wzrost temperatury układu. Zwiększa to ruchliwość cząsteczek, co ułatwia
i przyspiesza przebieg reakcji grup epoksydowych z utwardzaczem. Szybkość sieciowania zależy też od reaktywności żywicy i utwardzacza, którą wyznacza ich budowa
chemiczna. Słaba przewodność cieplna żywicy sprawia, że wzrost temperatury,
zwłaszcza wewnątrz dużych odlewów, może być nadmierny i przez to doprowadzić
do wystąpienia lokalnych przegrzań i wysokiego stanu naprężeń wewnętrznych
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w odlewach, a nawet do ich pękania. Nadmiernemu wzrostowi temperatury przeciwdziała się dodaniem do żywicy dużej ilości napełniacza mineralnego, pochłaniającego
i ułatwiającego odprowadzanie wydzielającego się ciepła reakcji. Przede wszystkim
jednak dodatek napełniaczy mineralnych powoduje zmniejszenie skurczu utwardzania, co ma duże znaczenie nie tylko w przypadku dużych odlewów. Ponadto ich
dodatek obniża znacznie współczynnik rozszerzalności liniowej tworzywa, co jest
szczególnie ważne wówczas, gdy współpracować ma ono z innymi materiałami bez
obawy wystąpienia większych naprężeń, a nawet spękań przy zmianie temperatury.
Dobre przewodnictwo cieplne napełniaczy powoduje, że ciepło reakcji jest szybciej
odprowadzane, a proces sieciowania przebiega bardziej równomiernie. Wszystko
to sprawia, że zwiększa się wytrzymałość cieplna i stabilność termiczna tworzywa,
a także polepszają się niektóre jego właściwości mechaniczne. Jednakże skłonność
napełniaczy do sedymentacji może stać się przyczyną niejednorodności tworzywa,
a tym samym i jego właściwości w masie odlewu [66].
Wprowadzenie napełniaczy zwykle przedłuża tzw. czas życia kompozycji, tj.
okres, w którym możliwe jest jej odlewanie w danym procesie technologicznym.
Odlewanie musi być wykonane przed osiągnięciem przez kompozycję tzw. lepkości
krytycznej, po której zaczyna ona rosnąć bardzo szybko, doprowadzając do zżelowania układu. Dodatek napełniaczy powodować może także zwiększenie lepkości
kompozycji, co utrudnia przetwórstwo, a szczególnie odpowietrzenie kompozycji.
W takim wypadku do wykonania odlewu konieczne być może podgrzanie kompozycji lub zastosowanie rozcieńczalników. O szybkości zwiększania się lepkości
w określonej temperaturze decyduje głównie reaktywność układu żywicznego, która
zależy od zawartości grup epoksydowych, reaktywności utwardzacza oraz obecności
rozcieńczalników [66].
Proces sieciowania, po jego zapoczątkowaniu, zachodzi bardzo szybko do pewnego
stopnia przereagowania grup funkcyjnych, po czym szybkość reakcji maleje. To zmniejszenie szybkości reakcji jest spowodowane zwiększeniem lepkości wskutek tworzenia się przestrzennej sieci, co wpływa na spowolnienie szybkości dyfuzji substancji
sieciujących w układzie częściowo usieciowanym. Procesowi utwardzania towarzyszy
niewielkie zmniejszenie objętości w wyniku skurczu spowodowanego zwiększeniem
gęstości. Na końcowym etapie proces sieciowania zachodzi w stanie szklistym [67].
Dlatego optymalne właściwości mechaniczne utwardzony polimer uzyskuje dopiero
po pewnym czasie. Korzystne jest zatem dotwardzenie, tzn. wygrzewanie układu
w podwyższonej temperaturze. Dotyczy to szczególnie polimerów utwardzanych
w temperaturze pokojowej. Dotwardzenie zwiększa gęstość usieciowania układu,
a tym samym podwyższa jego temperaturę zeszklenia, która wyznacza graniczną
temperaturę zastosowania danego tworzywa polimerowego.
Znajomość przebiegu i efektu cieplnego procesu sieciowania układu epoksydowego, a zwłaszcza informacje o zjawiskach żelowania i zeszklenia zachodzących w jego trakcie są niezbędne do scharakteryzowania tego układu. Żelowanie
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i zeszklenie decyduje bowiem o właściwościach fizycznych, chemicznych i mechanicznych finalnego materiału. Informacje te konieczne są dla ustalenia efektywnych
procedur sieciowania, które powinny zapewnić optymalne właściwości tworzywa
do określonego zastosowania. Zebranie tych informacji i przedstawienie ich w postaci
różnego rodzaju wykresów pozwala opisać przebieg procesu sieciowania, zarówno
z fizycznej, jak i chemicznej perspektywy, w możliwie prosty i zrozumiały sposób.
Wykresy sieciowania mogą więc stanowić intelektualną podstawę do analizowania
i projektowania cykli sieciowania układów żywicznych.

3.2.

Wykresy sieciowania tworzyw epoksydowych

3.2.1. Uwagi ogólne
Z powodu złożoności zjawisk występujących w trakcie procesu sieciowania trudne jest
określenie ad hoc warunków przetwórstwa w taki sposób, aby uzyskać optymalne właściwości tworzywa, dla różnych specyficznych jego zastosowań. W tym celu konieczne
jest zebranie informacji o przebiegu sieciowania, zwłaszcza żelowania i zeszklenia,
które są niezbędne do scharakteryzowania układu żywicy epoksydowej.
Charakterystyczne informacje związane z przebiegiem utwardzania układu
epoksydowego, jak np. zmiany lepkości, zmiany stopnia konwersji i usieciowania,
dane dotyczące żelowania i zeszklenia, uzyskane za pomocą odpowiednich technik
badawczych, są zwykle praktycznie niedostępne albo też trudne do interpretacji.
Jeżeli jednak wyniki wyznaczone eksperymentalnie, np. za pomocą metody różnicowej kalorymetrii skaningowej czy wiskozymetrii rotacyjnej, zostaną odpowiednio zebrane i numerycznie opracowane, możliwe staje się przedstawienie skomplikowanych zależności między czasem, temperaturą i przebiegiem utwardzania
w formie graficznej, wygodnej i nietrudnej w interpretacji. Szczególne znaczenie
dla analizowania i projektowania cykli sieciowania tworzyw epoksydowych mają
trzy opracowania graficzne, tj.:
— wykres TTT (Time—Temperature—Transformation), tzn. czas—temperatura—
przemiana;
— wykres CTT (Conversion—Temperature—Transformation), tzn. konwersja—temperatura—przemiana;
— wykres TgTP (Glass transition temperature—Temperature—Property), tzn. temperatura zeszklenia—temperatura—właściwość.
Wykonanie takich wykresów stwarza możliwość pełnego wglądu w zachowanie
się badanego układu epoksydowego podczas procesu sieciowania, a tym samym
doboru optymalnych warunków jego przetwórstwa do konkretnych zastosowań,
np. warunków utwardzania podkładek fundamentowych maszyn. Z uwagi na duże
znaczenie teoretyczne i praktyczne wymienione wykresy zostaną tutaj najpierw
przedstawione w sposób ogólny, a następnie wyznaczone i omówione dla badanego tworzywa EPY.
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3.2.2. Wykres sieciowania TTT: czas—temperatura—przemiana
Wykres izotermicznego sieciowania TTT (czas—temperatura—przemiana), opracowany
przez Johna K. Gillhama [51, 68], przedstawia w prosty i przejrzysty sposób skomplikowane zależności pomiędzy czasem, temperaturą i zmianami fenomenologicznymi
w obrębie trzech stanów: ciekłego, zżelowanego i stałego, które przechodzą żywice
epoksydowe podczas reakcji sieciowania. Każde przejście w obrębie tych trzech
stanów przedstawione jest schematycznie na wykresie TTT (rys. 3.2) konturami czasu
do żelowania i do zeszklenia, przy różnych temperaturach sieciowania (Tc). Czasowe
przebiegi procesu sieciowania zawierają się zwykle między linią temperatury zeszklenia układu całkowicie nieusieciowanego (Tg0) a linią temperatury zeszklenia układu
całkowicie usieciowanego (Tg∞). Przejścia od jednego stanu do drugiego wywołują
istotne zmiany właściwości termomechanicznych układu epoksydowego i obejmują
dwie makroskopowo wyraźnie obserwowalne zmiany fenomenologiczne żywicy:
żelowanie, tj. przejście ze stanu ciekłego do stanu żelu oraz zeszklenie, tj. przejście
ze stanu ciekłego lub żelu do stanu stałego — szklistego. Na wykresie TTT (rys. 3.2)
przejścia te obrazują zbiory punktów żelowania i zeszklenia tworzące odpowiednio
opadającą krzywą żelowania i esowatą krzywą zeszklenia układu. W punkcie żelowania
żywica przestaje być cieczą i traci zdolność do dalszego przetwarzania, a w punkcie
zeszklenia, gdzie skokowo wzrasta sztywność żywicy, temperatura zeszklenia (Tg)
osiąga górną wartość temperatury przetwórstwa.
W obrębie tych trzech stanów na wykresie TTT (rys. 3.2), można wyróżnić kilka
podobszarów, które obrazują stany pośrednie w procesie sieciowania, zależne od tem-

Rys. 3.2. Schematyczny wykres sieciowania TTT (czas—temperatura—przemiana) żywic epoksydowych,
pokazujący różne ich stany morfologiczne [58]
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peratury, czasu i specyficznych właściwości układu epoksydowego (Tg0, gelTg, Tg∞) [51, 53,
58, 69—72]. Podobszary wykresu, rozgraniczone krzywą żelowania i esowatą krzywą
zeszklenia oraz linią całkowitego usieciowania (rys. 3.2), przedstawiają siedem następujących stanów układu:
— ciekły (liquid);
— szklisty całkowicie nieutwardzony (sol glass);
— zżelowany niecałkowicie utwardzony (sol/gel rubber);
— zżelowany całkowicie utwardzony (gel rubber);
— szklisty niecałkowicie utwardzony (sol/gel glass);
— szklisty całkowicie utwardzony (gel glass);
— zwęglony (char).
Na wykresie TTT można też przedstawić inne informacje o przebiegu sieciowania,
np. dotyczące zmian lepkości (linie izolepkości) oraz zależności między postępem
konwersji a temperaturą zeszklenia (linie izokonwersji). Wykres taki stwarza możliwość
pełnego wglądu w termomechaniczne zachowanie się kompozycji epoksydowej
podczas sieciowania i jest użytecznym narzędziem do wizualizacji, zrozumienia, analizowania i projektowania cykli sieciowania układów epoksydowych oraz określania
ich właściwości. Wykres ten umożliwia wybranie odpowiedniej ścieżki sieciowania
w układzie czas—temperatura, tak aby żelowanie i zeszklenie, od których przebiegu
zależą zarówno właściwości przetwórcze, jak i właściwości termomechaniczne tworzywa, zachodziły w kontrolowany sposób w celu uzyskania pożądanych cech końcowego wyrobu [58, 72].
Bazę izotermicznego wykresu sieciowania stanowią trzy charakterystyczne temperatury: Tg0 — temperatura zeszklenia nieusieciowanych reagentów; gelTg — temperatura, w której żelowanie i zeszklenie występują jednocześnie i Tg∞ — temperatura
zeszklenia dla całkowicie usieciowanego układu, a ponadto: kontury czasu do żelowania i do zeszklenia tworzywa przy różnych temperaturach sieciowania.
Zaznaczona pomiędzy temperaturami Tg0 a Tg∞ na wykresie TTT (rys. 3.2) linia
wyznaczająca czas, w którym następuje zeszklenie, ma charakterystyczny esowaty
kształt. Jej zarys wynika stąd, że szybkość reakcji zwiększa się ze wzrostem temperatury, a czas do zeszklenia osiąga w tym przedziale dwa ekstrema. Pierwsze
w temperaturze sieciowania tuż powyżej Tg0, gdy czas do zeszklenia jest maksymalny
z powodu dużej ilości reagentów przy stałej szybkości reakcji. Drugie w temperaturze tuż poniżej Tg∞, gdy czas do zeszklenia osiąga minimum wskutek malejącej
koncentracji reagentów i dużej szybkości reakcji w podwyższonej temperaturze. Tak
więc kształt krzywej zeszklenia jest funkcją kinetyki reakcji, jak również wartości Tg0,
gelTg i Tg∞ układu oraz zależności między temperaturą zeszklenia a konwersją [51, 71].
Opadająca na wykresie (rys. 3.2) krzywa żelowania obrazuje przedłużanie się czasu
do zeszklenia wraz z obniżeniem temperatury sieciowania i przecina się z krzywą
zeszklenia przy charakterystycznej temperaturze gelTg, w której następuje jednoczesne
żelowanie i zeszklenie układu.
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W obszar stanu ciekłego na wykresie TTT, ograniczony krzywą żelowania (powyżej
gelTg) i krzywą zeszklenia (poniżej gelTg), wrysowuje się zwykle linie izolepkości (rys. 3.2),
poprowadzone dla kolejnych rzędów wielkości. Obrazują one rosnącą gwałtownie
lepkość układu [58]. Należy zauważyć, że krzywa zeszklenia poniżej gelTg okazuje się
być konturem obszaru izolepkości. Zmiana lepkości z czasem jest jednym z najważniejszych parametrów technologicznych w procesie sieciowania, a poziom izolepkości
jest zwykle używany jako praktyczna miara żelowania.
Natomiast krzywe izokonwersji na wykresie TTT wrysowuje się w przybliżeniu
równolegle do linii całkowitego usieciowania, jak i do linii żelowania, ponieważ żelowanie uważane jest za stan izokonwersyjny [58, 73].
Odczytując przedstawione na wykresie przebiegi sieciowania w poszczególnych
temperaturach Tc, należy mieć na uwadze to, że poniżej temperatury Tg0 (rys. 3.2)
zasadniczo nie zachodzi żadna reakcja chemiczna. Brak reaktywności układu poniżej
Tg0 spowodowany jest zamrożeniem ruchliwości cząsteczek. Stąd materiał znajduje
się w stanie szklistym zawierającym tylko frakcję zolu. Temperatura Tg0 służy więc
do określenia temperatur magazynowania nieprzereagowanych żywic.
Podczas sieciowania układu, powyżej Tg0, cząsteczki reagują z sobą, rosną i rozgałęziają się — wzrasta gęstość usieciowania i temperatura zeszklenia układu. Jeżeli
reakcja utwardzania jest utrzymywana w zakresie temperatur między Tg0 a gelTg (rys. 3.2),
początkowo ciekła żywica reagować będzie bez żelowania do chwili, gdy ciągle rosnąca
temperatura zeszklenia zrówna się z temperaturą sieciowania (Tg = Tc) i rozpocznie
się stadium zeszklenia. Dlatego że materiał ulega zeszkleniu bez frakcji żelu, stan taki,
rozpuszczalny i topliwy, nazywa się szklistym całkowicie nieutwardzonym (sol glass).
Zeszklenie powstrzymuje reakcję chemiczną i uniemożliwia żelowanie. W warunkach malejącej gwałtownie szybkości reakcji nie będzie mogła powstać większa
liczba wiązań kowalentnych (sztywnych, silnych wiązań, tworzących łańcuch główny
polimeru), które są najkorzystniejsze z punktu widzenia wytrzymałości tworzywa.
W wyniku tego między cząsteczkami żywicy przeważać będą słabe oddziaływania
fizyczne (siły kohezji). Stąd potencjalna wytrzymałość tak „utwardzonej” żywicy
wykorzystana będzie w znikomym tylko stopniu. Granicę wystąpienia tego stanu
wyznacza temperatura gelTg, w której żelowanie i zeszklenie wystąpią jednocześnie.
Jeżeli sieciowanie przebiega w zakresie temperatur między gelTg a Tg∞ (rys. 3.2), najpierw następuje żelowanie układu, tj. zaczątkowe formowanie się przestrzennej struktury sieciowej. Następujące po nim zeszklenie zachodzi dopiero wtedy, gdy rosnąca
ciągle temperatura zeszklenia osiąga temperaturę sieciowania (Tg = Tc). Po żelowaniu
temperatura zeszklenia układu rośnie wskutek zwiększonej gęstości usieciowania,
jak również wzrostu liczbowo średniego ciężaru cząsteczkowego (Mn) (mieszaniny
zol/żel) [74]. Po żelowaniu reaktywne molekuły dalej reagują i powiększają frakcję żelu
do czasu, gdy zeszklenie znacznie obniży ruchliwość molekularną i submolekularną.
Z powodu braku ruchliwości cząsteczek wciąż jeszcze duża liczba grup funkcyjnych
występująca w układzie nie może już reagować i reakcje chemiczne zostają prak62
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tycznie zahamowane. Pomimo tego duża liczba powstałych wiązań kowalentnych
zapewnia właściwości wytrzymałościowe układu żywicznego odpowiednie do jego
stopnia przereagowania. Przy braku całkowitego usieciowania materiał zeszklony
w temperaturze pomiędzy gelTg a Tg∞ zawierać będzie zarówno składniki frakcji zolu,
jak i żelu. Taki stan materiału nazywa się stanem szklistym niecałkowicie utwardzonym
(sol/gel glass), który jest nierozpuszczalny i nietopliwy.
Przereagowanie bliskie przereagowania całkowitego osiąga układ żywiczny
dość szybko w temperaturze sieciowania powyżej Tg∞, a znacznie wolniej podczas
sieciowania w temperaturach linii pełnego usieciowania (Tg = Tg∞) — rys. 3.2. Stan
szklisty pomiędzy gelTg a Tg∞ rozdzielony jest ww. linią na dwa rejony: poniżej linii,
gdzie sieciowanie nie jest jeszcze całkowite — stan szklisty niecałkowicie utwardzony
(sol/gel glass) oraz powyżej linii, gdzie układ jest całkowicie przereagowany — stan
szklisty całkowicie utwardzony (gel glass).
Jeżeli sieciowanie przebiega powyżej Tg∞, układ będzie żelował, ale nie ulegnie
zeszkleniu, a podwyższenie temperatury sieciowania może jedynie doprowadzić
do jego degradacji. Linia całkowitego usieciowania w rejonie powyżej Tg∞ układu
oddziela stan zżelowany niecałkowicie utwardzony (sol/gel rubber) od stanu zżelowanego
całkowicie utwardzonego (gel rubber), osiąganego po przedłużonym izotermicznym
sieciowaniu [51, 53, 58, 70, 71].
W wysokich temperaturach (powyżej Tg∞) materiał narażony jest na degradację
termiczną [75, 76]. Na wykresie TTT wyróżnić można jej dwa przypadki: odszklenie
(devitrification), po którym materiał ze stanu szklistego przechodzi w stan elastyczny,
oraz ponowne zeszklenie (revitrification) będące właściwie początkiem zwęglenia.
Przypadek odszklenia wiąże się ze spadkiem temperatury zeszklenia od powyżej
do poniżej izotermicznej temperatury sieciowania. Spadek ten wynika ze zmniejszenia
się liczby wiązań i uelastycznienia materiału. Moment zaistnienia tego przypadku
jest uważany za granicę czasu, w jakim materiał może przenosić obciążenie. Drugi
przypadek jest przejściem od stanu elastycznego do stanu zeszklonego o wysokiej
sztywności. Spowodowane to jest zwiększającą się liczbą wiązań bądź ulatnianiem
się uelastycznionego materiału o niskim ciężarze cząsteczkowym i prowadzi do stanu
zapoczątkowującego zwęglenie [58, 71, 77].
Porównanie właściwości różnych materiałów może być miarodajne tylko w takim
samym stanie ich usieciowania. Dlatego też wyznaczanie zależności struktura—
właściwości dokonuje się przede wszystkim na całkowicie usieciowanych układach,
które najprościej uzyskać można przez prowadzenie sieciowania w temperaturze
bliskiej Tg∞ danego układu bez narażania go na degradację.

3.2.3. Wykres sieciowania CTT: konwersja—temperatura—przemiana
Wykorzystując dane podobne, do tych, na których opiera się wykres TTT, Adabbo
i Williams [78] opracowali inny — prosty i użyteczny do analizowania przebiegu
procesu sieciowania żywic epoksydowych — wykres w układzie współrzędnych:
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konwersja—temperatura—przemiana, nazywany wykresem CTT (Conversion—Tem‑
perature—Transformation).
Schematyczny wykres CTT, pokazany na rys. 3.3, przedstawia relacje między
postępem konwersji chemicznej w polimerze chemoutwardzalnym i wzrostem
temperatury zeszklenia a zmianami fenomenologicznymi zachodzącymi podczas
sieciowania [70, 78—80]. Wykres ten można uzyskać przez odpowiednie przekształcenie wykresu TTT (rys. 3.2), biorąc pod uwagę to, że żelowanie danego układu epoksydowego zachodzi przy takim samym stopniu konwersji chemicznej bez względu
na temperaturę sieciowania [70]. Stąd krzywa żelowania z wykresu TTT przekształcona
jest tu w linię konwersji żelu (αgel), a krzywą zeszklenia przedstawia się na wykresie CTT
(rys. 3.3) jako krzywą: konwersja przejścia szklistego — temperatura zeszklenia (αg – Tg).

Rys. 3.3. Schematyczny wykres sieciowania CTT (konwersja—temperatura—przemiana) dla tworzywa
epoksydowego, pokazujący różne jego stany morfologiczne [78]

Wykres CTT w sposób bardziej ogólny pokazuje zachowanie się kompozycji
chemoutwardzalnej podczas procesu sieciowania. Przedzielony przecinającymi się
w punkcie żelowania liniami αgel oraz αg vs. Tg obszar wykresu CTT przedstawia cztery
stany morfologiczne sieciowanego układu, występujące w zależności od stopnia
konwersji (usieciowania) i temperatury:
— stan ciekły (liquid);
— stan szklisty całkowicie nieutwardzony (sol glass);
— stan szklisty niecałkowicie utwardzony (sol/gel glass);
— stan zżelowany (rubber);
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a dodatkowo poprowadzona linia temperatury początku degradacji (Tdi) pozwala
przedstawić obszar rozkładu termicznego (decomposition) tworzywa.
Położenie linii konwersji żelu αgel na wykresie CTT zależy od funkcyjności reagentów, a nie od temperatury. Jednakże temperatura może modyfikować reaktywność
grup funkcyjnych, czy wywoływać efekty podstawienia grup lub reakcje międzycząsteczkowe, zmieniające w konsekwencji wartość αgel [78]. Wartość αg jest tutaj
konwersją, która doprowadza do zeszklenia układu w temperaturze zeszklenia (Tg).
Wzrost Tg wraz z postępem konwersji zachodzi z powodu zwiększającego się stopnia
usieciowania [81, 82].
Oznaczenia poszczególnych temperatur (Tg0, gelTg, Tg∞) na wykresie CTT (rys. 3.3)
są takie same jak na wykresie TTT (rys. 3.2), Tdi zaś oznacza temperaturę początku
degradacji tworzywa.

3.2.4. Wykres sieciowania TgTP:
temperatura zeszklenia—temperatura—właściwość
Wykres sieciowania w układzie: temperatura zeszklenia—temperatura—właściwość,
nazywany wykresem TgTP (Glass transition temperatrure—Temperature—Property), gdzie
P oznacza daną właściwość materiału (np. moduł stratności, gęstość, szybkość starzenia
fizycznego), pokazano na rys. 3.4. Wykres ten opracowali Wang i Gillham [83, 84].

Rys. 3.4. Schematyczny wykres sieciowania TgTP (temperatura zeszklenia—temperatura—właściwość)
żywic epoksydowych, pokazujący różne ich stany morfologiczne [83]
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Wykres TgTP tworzy ogólne ramy dla ujęcia i zrozumienia zależności między postępem reakcji sieciowania systemu przy różnych temperaturach a jego właściwościami
w poszczególnych stanach — od stanu ciekłego do stałego szklistego [83, 84]. Oś
odciętych wykresu TgTP odmierza postęp reakcji sieciowania wyrażony przez pomiar
temperatury zeszklenia (Tg) układu epoksydowego, a oś rzędnych — temperaturę
układu. Linie proste na wykresie przedstawiają postęp konwersji (usieciowania)
odniesiony do wartości charakterystycznych temperatur układu, tj. temperaturę
zeszklenia (Tg), początku (iTg) i końca (eTg) zeszklenia, temperaturę β‑przejścia (Tβ),
a także temperaturę, w której żelowanie i zeszklenie występują jednocześnie (gelTg).
Wykres podzielony zostaje tymi liniami na sześć obszarów, które odzwierciedlają
różne stany usieciowanego materiału:
— szklisty całkowicie nieutwardzony (ungelled glass);
— szklisty niecałkowicie utwardzony I (gelled glass I);
— szklisty niecałkowicie utwardzony II (gelled glass II);
— zeszklony (glass transition);
— ciekły (sol fluid);
— zżelowany niecałkowicie utwardzony (sol‑gel rubber).
Tak sporządzony wykres ma na celu pokazanie wpływu konwersji układu (mierzonej jako wartość Tg) na izotermiczne właściwości materiału. Zaznaczone na wykresie
obszary pokazują, że wraz z postępem konwersji następują zmiany strukturalne,
a poszczególne linie wykresu pozwalają wskazać maksima i minima dla wybranych
właściwości w zależności od konwersji układu. Wykres TgTP umożliwia zatem określenie zmian właściwości fizycznych materiału w funkcji postępu sieciowania układu,
zależnie od jego temperatury i Tg.
Wykres TgTP odgrywa podobną rolę jak wykres TTT (rys. 3.2), z tą różnicą, że dotyczy on raczej właściwości układu po sieciowaniu aniżeli podczas sieciowania [51].
Osie rzędnych (temperatura pomiaru) są na obu wykresach tożsame. Jednak inne
wielkości przedstawiają osie odciętych; na wykresie TgTP jest nią temperatura
zeszklenia, a na TTT — czas reakcji, co zasadniczo różnicuje przedstawienie konwersji układu. Na wykresie TTT postęp konwersji obrazują krzywe izokonwersji,
wykres TgTP pokazuje postęp konwersji wprost na osi odciętych, a za jego miarę
wykorzystuje temperaturę zeszklenia (Tg) materiału. Pomiar Tg jest bardziej dokładny
niż pomiar stopnia konwersji, zwłaszcza przy jej wyższych wartościach [85], dzięki
czemu zmierzona wartość Tg lepiej odzwierciedla postęp reakcji sieciowania i jest
bardziej czułym wskaźnikiem zmian struktury sieci. Temperatura zeszklenia ma więc
związek ze strukturą, a tym samym stanem i właściwościami materiału. Należy przy
tym zwrócić uwagę, że właściwości fizyczne układu w stanie szklistym (np. gęstość,
moduł, szybkość starzenia fizycznego) w funkcji postępu sieciowania determinowane są głównie przez interwał temperatury Tg—T [83], a ich zmiany wywoływane
są przez przejścia Tg i Tβ , których temperatury rosną ze wzrostem postępu sieciowania układu epoksydowego.
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Wykresy sieciowania TTT, CTT i TgTP dla tworzywa EPY

3.3.1. Sposób wykonania wykresów TTT, CTT i TgTP
Wykonanie wykresów sieciowania TTT, CTT i TgTP tylko na podstawie wyników badań
eksperymentalnych byłoby niezwykle pracochłonne i kosztowne. Dlatego też przy
opracowaniu tych wykresów wykorzystuje się nie tylko wyniki bezpośrednich badań
eksperymentalnych, ale także modele empiryczne procesu sieciowania, opisujące
związki między Tg i α a temperaturą i czasem sieciowania badanego układu. Modele
te pozwalają drogą obliczeń numerycznych na odpowiednie przetworzenie wyników
przeprowadzonych badań doświadczalnych i ograniczenie w ten sposób do niezbędnego minimum ilości badań, niezbędnych do sporządzenia wykresów sieciowania
tworzywa EPY.
Badania doświadczalne obejmują wyznaczenie:
— charakterystycznych temperatur zeszklenia (Tg0, Tg∞) za pomocą techniki
DSC, metodą dynamiczną;
— stopnia usieciowania i temperatury zeszklenia tworzywa sieciowanego
w różnych temperaturach i czasach za pomocą techniki DSC, metodami dynamiczną
i izotermiczną;
— punktu żelowania tworzywa za pomocą techniki wiskozymetrii rotacyjnej,
metodą dynamiczną;
— początkowej temperatury degradacji (Tdi) za pomocą techniki TG‑DTA;
— modułu stratności (E”) za pomocą techniki DMTA.
Opracowane na podstawie wyników badań doświadczalnych modele empiryczne,
wyprowadzone z równania DiBenedetto [81, 86], umożliwiają:
— wzajemne odniesienie wzrostu temperatury zeszklenia (Tg) do progresji
stopnia usieciowania (α);
— prognozowanie stopnia usieciowania przy żelowaniu (αgel);
— prognozowanie stopnia usieciowania w zależności od czasu i temperatury.
Modele te, odpowiednio skojarzone, pozwalają prognozować wyniki badań eksperymentalnych i ustalić tą drogą numeryczne odwzorowanie zarysu konturów i linii
wykresów sieciowania TTT, CTT i TgTP. Wykresy sieciowania wykonane na drodze
doświadczalno‑teoretycznej umożliwiają uzyskanie pełnego wglądu w zachowanie
się badanego układu epoksydowego podczas jego utwardzania bez konieczności
wykonania wielu badań eksperymentalnych. Sposób wykonania tych wykresów
w ujęciu schematycznym przedstawiono, odpowiednio, na rys. 3.5, 3.6 i 3.7.
3.3.2. Wykres sieciowania TTT dla tworzywa EPY
Skonstruowany wykres izotermicznego sieciowania TTT (czas—temperatura—
przemiana) dla tworzywa EPY przedstawiono na rys. 3.8. Charakterystyczne temperatury badanego układu, niezbędne do zaznaczenia konturów wykresu, to temperatura
zeszklenia nieusieciowanych reagentów Tg0 = −45,6°C i temperatura zeszklenia całko-
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Rys. 3.5. Schemat sposobu wykonania wykresu sieciowania TTT

Rys. 3.6. Schemat sposobu wykonania wykresu sieciowania CTT
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Rys. 3.7. Schemat sposobu wykonania wykresu sieciowania TgTP

Rys. 3.8. Wykres sieciowania TTT (czas—temperatura—przemiana) dla tworzywa EPY,
pokazujący różne jego stany morfologiczne
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wicie usieciowanego tworzywa Tg∞ = 111,2°C. Określono je doświadczalnie za pomocą
metody DSC. Natomiast temperaturę, w której żelowanie i zeszklenie występują
jednocześnie gelTg = 12,5°C, obliczono z użyciem równania DiBenedetto [86] i wartości stopnia usieciowania przy żelowaniu αgel = 0,58 wyznaczonej doświadczalnie,
za pomocą metod ARES i DSC. Szczegółowe opisy i wyniki badań doświadczalnych
oraz sposobu wyznaczania wyżej wymienionych temperatur charakterystycznych
zawarte są w pracach [87, 88].
Wykres TTT (rys. 3.8) wykonano przez obliczenie czasu do żelowania i do zeszklenia w różnych temperaturach sieciowania, z uwzględnieniem, że krzywa żelowania
i krzywa zeszklenia przecinają się w punkcie czasu, odpowiadającym wartości gelTg.
Do wyznaczenia zarysu obu krzywych posłużyły wyniki uzyskane z badań eksperymentalnych i odpowiednich obliczeń [87, 88]. Na wykresie zarysowano także kontury
izokonwersji odpowiadające wartościom α = 0,58 i 0,99. Krzywe izokonwersji wyznaczono za pomocą całkowania numerycznego modelu kinetycznego, uwzględniającego dyfuzję.
Zarys krzywej zeszklenia tworzywa EPY, jako zbioru miejsc geometrycznych czasów
sieciowania, w których Tg = Tc, wyznaczono przez przekształcenie wartości stopnia
usieciowania na wartości Tg za pomocą odpowiedniego równania utworzonego
na podstawie zależności DiBenedetto [87, 88]. Zarys krzywej żelowania pokrywa
się z konturem idealnego żelowania molekularnego, które według teorii Flory’ego
zachodzi przy konwersji 0,577 i odpowiada dokładnie wartości αgel = 0,58 wyznaczonej
eksperymentalnie metodami ARES i DSC [87, 88]. W otrzymanych eksperymentalnie
punktach żelowania stwierdzono, że niezależnie od temperatury i szybkości ogrzewania układu, konwersja jest prawie stała. Stąd można przyjąć, że kontur żelowania jest
zarysem izokonwersyjnym. Stwierdzono dobrą zgodność wartości eksperymentalnych
i obliczonych według przyjętych modeli krzywych żelowania i zeszklenia.
Jako linię całkowitego usieciowania na wykresie przyjęto krzywą izokonwersji,
odpowiadającą wartości stopnia usieciowania α = 0,99. Krzywa ta odpowiada maksymalnej konwersji, osiągniętej w przeprowadzonych eksperymentach.
Krzywa zeszklenia na wykresie TTT jest esowata (rys. 3.8), stąd czasy do zeszklenia
osiągają maksimum w temperaturze sieciowania tuż powyżej Tg0, a minimum tuż
poniżej Tg∞. Wystąpienie maksimum czasu do zeszklenia wywołane jest współwystępowaniem efektów rosnącej reaktywności i malejącej lepkości wraz ze wzrostem
temperatury, a wystąpienie minimum — efektami rosnącego współczynnika szybkości
reakcji i rosnącej liczby postępu konwersji przy zeszkleniu wraz ze zwiększającą się
temperaturą [77, 89].
Wyznaczone kontury i linie wykresu TTT (rys. 3.8) pokazują poszczególne stany
morfologiczne, w jakich w danych warunkach sieciowania może się znajdować badane
tworzywo epoksydowe EPY:
— stan ciekły (liquid);
— stan szklisty całkowicie nieutwardzony (sol glass);
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— stan zżelowany niecałkowicie utwardzony (sol/gel rubber);
— stan zżelowany całkowicie utwardzony (gel rubber);
— stan szklisty niecałkowicie utwardzony (sol/gel glass);
— stan szklisty całkowicie utwardzony (gel glass).
Zgodnie z wykresem TTT, gdy układ epoksydowy sieciuje, jego temperatura
zeszklenia rośnie wraz z postępem konwersji. Gdy Tg osiąga wartość temperatury
izotermicznego sieciowania (Tc) — materiał ulega zeszkleniu. W sąsiedztwie stadium
zeszklenia ruchliwość segmentów maleje i całkowita szybkość reakcji jest kontrolowana przez ograniczoną dyfuzję reagujących składników [90].
Temperatura Tg0 = −45,6°C odpowiada temperaturze zeszklenia tworzywa EPY
o stopniu konwersji α = 0. Poniżej tej temperatury tworzywo jest ciałem szklistym
rozpuszczalnym w odpowiednich rozpuszczalnikach. W temperaturze poniżej Tg0
układ nie reaguje. Temperatura gelTg = 12,5°C jest temperaturą, w której układ EPY
żeluje i ulega zeszkleniu jednocześnie.
Pomiędzy Tg0 a gelTg (−45,6°C < Tc < 12,5°C) układ będzie reagował, aż jego rosnąca
ciągle temperatura zeszklenia zrówna się z temperaturą sieciowania (Tg = Tc). Rozpocznie się wówczas stadium zeszklenia bez osiągnięcia żelowania, a reakcja będzie
kontrolowana dyfuzją. Przy zeszkleniu poniżej gelTg materiał ma niską masę cząsteczkową i przechodzi ze stanu ciekłego do stanu szklistego całkowicie nieutwardzonego,
a przy nagrzewaniu — płynie.

Rys. 3.9. Temperatura zeszklenia (Tg) w funkcji temperatury izotermicznego sieciowania (Tc)
dla tworzywa EPY
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Pomiędzy gelTg a Tg∞ (12,5°C < Tc < 111,2°C) reagujący układ EPY osiąga punkt
żelowania przed zeszkleniem. Po żelowaniu sieciowany materiał zawiera frakcje
zarówno zolu, jak i żelu. Uformowany początkowo żel jest słaby i może być łatwo
rozerwany. Poza punktem żelowania (konwersja w punkcie żelowania αgel = 0,58)
coraz więcej cząsteczek przyłącza się do przestrzennej sieci i frakcja żelu wzrasta
kosztem frakcji zolu, malejącej do zera, gdy materiał osiągnie maksymalną liczbę
postępu konwersji. Przy zeszkleniu (Tg = Tc) reakcja jest zasadniczo hamowana
z powodu braku ruchliwości cząsteczek, pozostawiając jeszcze znaczną liczbę
nieprzereagowanych grup funkcyjnych w układzie. W konsekwencji przereagowanie bliskie całkowitego (α = 1) układ może osiągnąć dopiero po dosieciowaniu
w temperaturze powyżej Tg∞, co w odniesieniu do badanego tworzywa pokazano
na rys. 3.9.
Rejon temperatur pomiędzy gelTg a Tg∞, w którym materiał przechodzi od stanu
ciekłego do zżelowanego, a następnie szklistego niecałkowicie utwardzonego, jest
ze względów praktycznych najbardziej miarodajny dla typowych procesów sieciowania.
Jeśli reakcja sieciowania przebiega w temperaturze powyżej Tg∞ (111,2°C) materiał
ulega zżelowaniu, lecz zeszklenie nie nastąpi wcale. Wysoka temperatura sieciowania może jedynie doprowadzić do jego degradacji chemicznej, a potem termicznej
i utraty wszystkich właściwości użytkowych. Temperatura początkowa degradacji
termicznej dla tworzywa EPY wynosi Tdi = 258°C. Wyznaczono ją doświadczalnie
metodą TG‑DTA [87, 88].

3.3.3. Wykres sieciowania CTT dla tworzywa EPY
Wykres sieciowania CTT (konwersja—temperatura—przemiana), skonstruowany
dla tworzywa EPY, przedstawiono na rys. 3.10. Ujmuje on relacje między postępem
konwersji chemicznej w badanym układzie i wzrostem temperatury zeszklenia a zmianami fenomenologicznymi podczas jego sieciowania.
Wartości charakterystycznych temperatur tworzywa EPY, tj.: Tg0 = −45,6°C,
T
gel g = 12,5°C i Tg∞ = 111,2°C (patrz punkt 3.3.2) wyznaczone zostały doświadczalnie
lub obliczone według przyjętego modelu (równanie DiBenedetto) [87, 88, 91]. Natomiast temperaturę początku degradacji badanego tworzywa Tdi = 258°C wyznaczono
doświadczalnie metodą TG‑DTA [87, 91].
Główny profil na wykresie CTT, jakim jest krzywa wyznaczająca stopień konwersji
przy przejściu szklistym w funkcji temperatury (α vs. Tg), wyznaczono wykorzystując
równanie DiBenedetto [87, 91].
Szczegóły dotyczące wyznaczania zależności punktu żelowania i stopnia
usieciowania od temperatury za pomocą badań ARES i DSC podano w pracach [87, 88, 91]. Z badań tych wynika, że w przybliżeniu, nieomal niezależnie
od szybkości nagrzewania żelowanie tworzywa EPY następuje przy stopniu usieciowania αgel ≈ 0,58.
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Rys. 3.10. Wykres sieciowania CTT (konwersja—temperatura—przemiana) dla tworzywa EPY,
pokazujący różne jego stany morfologiczne

Na wykresie CTT (rys. 3.10) linia konwersji tworzywa w punkcie żelowania (αgel)
wraz z przecinającą ją krzywą konwersji przejścia szklistego w funkcji temperatury
(α vs. Tg) w punkcie (zwanym punktem żelowania) wyznaczają cztery obszary, odwzorowujące stany morfologiczne badanego tworzywa:
— stan ciekły (liquid);
— stan szklisty całkowicie nieutwardzony (ungelled glass);
— stan szklisty niecałkowicie utwardzony (gelled glass);
— stan zżelowany (rubber).
Ponadto zaznaczenie na wykresie linii temperatury Tdi pozwala na odwzorowanie
jeszcze jednego stanu morfologicznego tworzywa — degradacji (decomposition).
W trakcie sieciowania badanego układu jego temperatura zeszklenia (Tg) rośnie
nieliniowo, jak pokazano na wykresie (rys. 3.10), od jej początkowej wartości
Tg0 = −45,6°C (przy stopniu konwersji α = 0) poprzez wartość odpowiadającą żelowaniu, tj. gelTg = 12,5°C (α = 0,58) do swojej najwyższej wartości Tg∞ = 111,2°C (przy
maksimum konwersji α = 1) w wyniku rosnącej gęstości usieciowania. Opisana krzywą
zeszklenia zależność między temperaturą zeszklenia a konwersją pozwala wykorzystać wartości Tg jako bezpośrednią miarę stopnia konwersji, który w praktyce może
być wyznacznikiem właściwości termomechanicznych tworzywa [92, 93]. Na wykresie pokazano też, że od temperatury Tdi = 258°C następuje degradacja termiczna
materiału (utrata wszystkich właściwości użytkowych), do której może doprowadzić
sieciowanie w zbyt wysokiej temperaturze (Tc >> Tg∞ = 111,2°C).
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Należy podkreślić, że wykres CTT można wykonać przez odpowiednie przekształcenie wykresu TTT (rys. 3.8), biorąc pod uwagę to, iż żelowanie danej kompozycji
zachodzi przy tej samej chemicznej konwersji bez względu na temperaturę [53, 70].
Stąd krzywa żelowania z wykresu TTT przedstawiona jest teraz jako prosta konwersji
żelu (αgel), a krzywa zeszklenia z wykresu TTT prezentowana jest na wykresie CTT
jako krzywa konwersji przejścia szklistego w funkcji temperatury.
Wykonany wykres CTT (rys. 3.10) daje zatem wgląd w przebieg zmian fenomenologicznych w tworzywie epoksydowym EPY w funkcji postępu reakcji sieciowania
(konwersji) i wzrostu temperatury zeszklenia, dzięki czemu może być użytecznym
narzędziem do kontroli i oceny jakości procesu sieciowania [94].

3.3.4. Wykres sieciowania TgTP dla tworzywa EPY
Wykres sieciowania TgTP (temperatura zeszklenia—temperatura—właściwość) skonstruowany dla tworzywa EPY, przedstawiono na rys. 3.11, gdzie P oznacza wybraną
właściwość tworzywa — moduł stratności (E”). Osią odciętych wykresu jest konwersja
mierzona za pomocą wartości Tg, osią rzędnych zaś — temperatura pomiaru.
Wartości charakterystycznych temperatur tworzywa EPY, tj. Tg0 = −45,6°C,
gelTg = 12,5°C i Tg∞ = 111,2°C (patrz punkt 3.3.2) wyznaczone zostały doświadczalnie
lub obliczone według modelu (równanie DiBenedetto) [87, 88, 95].

Rys. 3.11. Wykres sieciowania TgTP (temperatura zeszklenia—temperatura—właściwość)
dla tworzywa EPY
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Główne linie wykresu TgTP są liniami prostymi (rys. 3.11) i obrazują przemiany
żelowania i zeszklenia kształtujące właściwości materiału. Żelowanie zaznaczone
jest pionową linią przerywaną oddzielającą rejony występowania frakcji zolu i zolu
‑żelu w gelTg = 12,5°C. Natomiast zeszklenie przedstawione jest na wykresie TgTP jako
ukośna linia odpowiadająca Tg = T. Na wykresie zaznaczono także linie początku
(iTg ≈ Tg − 20°C) i końca (eTg ≈ Tg + 35°C) przejścia szklistego (zeszklenia). Pokazano
również przebieg zmienności temperatury β‑relaksacji (Tβ), którą obrazuje linia łamana
w zakresie niskich i ukośna w zakresie wysokich konwersji. Temperatura β‑relaksacji
(Tβ) związana jest z lokalnymi ruchami subsegmentów przy β‑przejściu poniżej Tg.
Sposób wyznaczenia Tβ metodą DMTA zawarto w pracach [87, 95].
Wykres TgTP (rys. 3.11) podzielony jest wyżej wymienionymi liniami na poszczególne
obszary postępu sieciowania materiału epoksydowego przy wybranej temperaturze
sieciowania. W każdym z tych obszarów materiał cechuje się odmiennymi właściwościami fizycznymi. Rozpatrując właściwości badanego tworzywa przy różnych
temperaturach sieciowania w aspekcie zmiany wartości jego modułu stratności (E”),
wyróżnić można następujące obszary wykresu:
1. Stan szklisty całkowicie nieutwardzony (ungelled glass) — T < eTg
i − 45,6°C < Tg < 12,5°C; moduł stratności (E”) rośnie liniowo i intensywnie ze wzrostem postępu sieciowania.
2. Stan szklisty niecałkowicie utwardzony I (gelled glass I) — Tβ < T < eTg
i 12,5°C < Tg < 111,2°C; moduł E” materiału maleje ze wzrostem postępu sieciowania.
3. Stan szklisty niecałkowicie utwardzony II (gelled glass II) — T < Tβ
i 12,5°C < Tg < 111,2°C; moduł E” materiału rośnie ze wzrostem postępu sieciowania,
odpowiednio jak w stanie szklistym całkowicie nieutwardzonym (ungelled glass).
4. Stan przejścia szklistego (glass transition) — eTg < T < iTg i −45,6°C < Tg < 111,2°C;
moduł E” materiału intensywnie rośnie ze wzrostem postępu sieciowania z powodu
zeszklenia, osiągając maksimum przy temperaturze eTg. Rejon przejścia szklistego
zawiera trzy linie na wykresie TgTP: tj. początek zeszklenia (iTg ≈ Tg – 20°C), zeszklenie
(Tg = Tc) i koniec zeszklenia (eTg ≈ Tg + 35°C).
5. Stan ciekły (sol fluid) — T > Tg i −45,6°C < Tg < 12,5°C; ciekły, lepki materiał
z niskim modułem. Moduł E” wykazuje niewielki, stopniowy przyrost w pobliżu
punktu żelowania [51, 83].
6. Stan zżelowany niecałkowicie utwardzony (sol‑gel rubber) — T > Tg
i 12,5°C < Tg < 111,2°C; moduł E” rośnie ze wzrostem postępu sieciowania.
Przydatność wykresu TgTP polega na tym, że wykorzystuje on wartości Tg jako
miarę postępu konwersji, sprawiając, że krytyczne punkty, takie jak maksimum i minimum modułu, układają się liniowo i w przybliżeniu równolegle do linii zeszklenia
(Tg). Oznacza to, że właściwości tworzyw chemoutwardzalnych w stanie szklistym
determinuje głównie interwał temperatur Tg—T materiału. Linearyzacja zależności
między punktami krytycznymi a temperaturą na wykresie TgTP ułatwia jego konstruowanie dla różnych układów chemoutwardzalnych [83].
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3.4.

Podsumowanie

Wykresy sieciowania TTT (czas—temperatura—przemiana) i CTT (konwersja—temperatura—przemiana) oraz uzupełniający je wykres TgTP (temperatura zeszklenia—temperatura—właściwość), skonstruowane dla tworzywa EPY, mogą być użytecznym
narzędziem do analizowania i projektowania cykli jego sieciowania. Na wykresach tych
odnotowane są bowiem wszystkie zmiany fenomenologiczne występujące podczas
złożonego procesu sieciowania. W szczególności dotyczy to żelowania i zeszklenia,
będących wynikiem reakcji chemicznej, która przemienia lepką ciecz w ciało stałe.
W miarę postępu reakcji chemicznej (konwersji) następują zmiany modułu stratności
tworzywa, które wskazują, jak istotny wpływ wywierają zachodzące przemiany strukturalne (żelowanie i zeszklenie) na właściwości fizyczne sieciowanego materiału.
Za pomocą wykresów sieciowania możliwe jest uzyskanie ważnych danych dotyczących przetwórstwa kompozycji EPY. I tak, na podstawie linii żelowania wykresu
TTT (rys. 3.8), zależnej od temperatury, można wyznaczyć przedział czasu, w którym
kompozycja pozostaje w stanie ciekłym i nadaje się jeszcze do przetwarzania. Poza
linią żelowania można zaś — w zależności od temperatury sieciowania — wyznaczyć
punkt czasowy do chwili zestalenia układu żywicznego. Natomiast z wykresu CTT
(rys. 3.10) uzyskać można informacje o stopniu usieciowania układu, co pozwala
określić finalne właściwości mechaniczne i termiczne tworzywa.
Zmiany właściwości zachodzące podczas sieciowania obrazuje wykres TgTP (rys. 3.11),
na którym linie proste przedstawiają przebieg zmian strukturalnych materiału: przyjścia szklistego (Tg), β‑przejścia (Tβ) i żelowania (gelTg). Linie te wyznaczają przy tym
podobszary, w których materiał, w miarę postępu konwersji (zarówno przed, jak
i po żelowaniu) wykazuje różne właściwości fizyczne.
Wszystkie te wykresy sieciowania tworzywa EPY umożliwiają pełniejsze zrozumienie zależności między reagentami, ścieżką sieciowania, strukturą, przemianami
oraz stanami i właściwościami materiału. Pozwalają one zatem ustalić optymalną
ścieżkę czas—temperatura sieciowania, tak aby żelowanie i zeszklenie zachodziło
w kontrolowany sposób i w konsekwencji by zapewnione było uzyskanie wymaganych właściwości użytkowych dla danego zastosowania tworzywa.

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

SPIS TREŚCI

4
4.1.

W YJŚCIE

Projektowanie posadowień
maszyn na podkładkach
z tworzywa EPY

Dokumentacja posadowienia

Posadowienia maszyn i urządzeń na fundamentach statków wymagają akceptacji
towarzystwa klasyfikacyjnego nadzorującego ich budowę lub remont. Dokumentacja niezbędna do zatwierdzenia projektu posadowienia według Germanischer
Lloyd [96, 97] powinna zawierać:
1. Informacje ogólne dotyczące statku, posadawianego urządzenia, towarzystwa
klasyfikacyjnego nadzorującego budowę lub remont oraz stoczni, w której budowany
lub remontowany jest statek.
2. Rysunek posadowienia (rys. 4.1a), przedstawiający następujące informacje:
— rozmieszczenie, liczbę i wymiary wszystkich podkładek;
— rozmieszczenie, liczbę i wymiary wszystkich stoperów (czołowych i bocznych);
— rozmieszczenie, liczbę i wymiary wszystkich śrub fundamentowych (zwykłych i pasowanych) oraz tulejek (jeżeli występują);
— nazwę użytego tworzywa na podkładki oraz materiał śrub fundamentowych, nakrętek, stoperów i tulejek.
3. Rysunki przekrojów fundamentowych połączeń śrubowych (rys. 4.1b).
4. Informacje dotyczące:
— powierzchni nośnej podkładek;
— nacisków na podkładki od ciężaru maszyny, napięcia śrub fundamentowych i nacisku całkowitego;
— siły poosiowej i naprężenia w śrubach fundamentowych oraz ich wydłużenia podczas napinania;
— momentu dokręcającego nakrętki śrub fundamentowych lub ciśnienia
w hydraulicznym urządzeniu napinającym.

4.2.

Informacje ogólne dotyczące projektowania posadowienia

1. Wysokości podkładek fundamentowych:
— minimalna 10 mm,
— zalecana 20—35 mm,
— maksymalna 50 mm (w jednej warstwie).
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a)

b)

Rys. 4.1. Plan rozmieszczenia podkładek fundamentowych z tworzywa EPY (a) oraz przekroje funda
mentowych złączy śrubowych łożyska wału napędowego, przekładni głównej i silnika głównego (b)

W razie konieczności odlania podkładek cieńszych lub grubszych od podanych
wyżej należy kontaktować się wcześniej z MSJ.
2. Formy odlewnicze wykonuje się z tworzyw piankowych (polipropylen, poliuretan, mikroguma, styropian) oraz blachy o grubości 1—2 mm.
3. Szerokość wlewu formy do odlania podkładki fundamentowej z tworzywa
powinna wynosić 15—30 mm, a wysokość przedniej ścianki formy powinna zapewnić
nadlew o wysokości 15—30 mm.
4. Masę tworzywa potrzebną do odlania podkładek oblicza się ze wzoru
mt = α ρt Ae H

78

SPIS TREŚCI

(4.1)

W YJŚCIE

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

Obliczenia projektowe posadowień na podkładkach z tworzywa EPY

gdzie:
mt
α
ρt
Ae
H

4.3.

— masa tworzywa, kg
— współczynnik uwzględniający objętość wlewu, nadlewu i straty, równy 1,05 — 1,20,
— gęstość tworzywa EPY, równa 1,59 ∙ 10 −6 kg/mm3,
— efektywna (całkowita) powierzchnia nośna podkładek, mm2,
— nominalna wysokość podkładek, mm.

Obliczenia projektowe posadowień na podkładkach
z tworzywa EPY

4.3.1. Uwagi ogólne
W obliczeniach projektowych posadowień przyjęto następujące oznaczenia, jednostki i nazwy wielkości (według wytycznych projektowych GL [97]), podane
w tablicy 4.1:
4.3.2. Obliczenia minimalnego wymaganego pola powierzchni nośnej
podkładek
(4.2)

gdzie:

W — ciężar obiektu, N,
pw — nacisk powierzchniowy na podkładki, wywołany ciężarem obiektu, N/mm2.

Warunki ograniczające:
— pw ≤ 0,7 N/mm2,
— Am ≤ Ae,
gdzie:

Ae — efektywna całkowita powierzchnia nośna podkładek.

4.3.3. Obliczenia siły poosiowej w napiętej śrubie fundamentowej
(4.3)

gdzie:

pt — sumaryczny powierzchniowy nacisk na podkładki, wywołany ciężarem obiektu i siłą poosiową
napiętych śrub fundamentowych, N/mm2,
n — liczba śrub fundamentowych.

Warunki ograniczające:
— pt ≤ pa,
— Fp >F0,
gdzie:

F0 — siła poosiowa w śrubie wywołana obciążeniem zewnętrznym, N,
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Tablica 4.1. Oznaczenia, jednostki i nazwy wielkości stosowanych w posadowieniach maszyn
Oznaczenia Jednostka
wielkości
(miara)

Nazwa wielkości

Ae

mm2

efektywna (całkowita) powierzchnia nośna podkładek

Am

mm2

minimalna wymagana powierzchnia nośna podkładek

Ap

mm2

efektywna powierzchnia tłoka urządzenia hydraulicznego napinającego
śruby

Dm

mm

minimalna średnica trzpienia śruby fundamentowej

Do

mm

zewnętrzna średnica gwintu śruby fundamentowej

Dr

mm

średnica rdzenia gwintu śruby fundamentowej

Ds

mm

średnica trzpienia śruby fundamentowej

Ds1—Dsi

mm

poszczególne średnice trzpienia śruby fundamentowej odpowiadające
długościom L1—Li

Fo

N

siła poosiowa w śrubie wynikająca z obciążenia zewnętrznego

Fp

N

siła poosiowa w napiętej śrubie fundamentowej

k

—

współczynnik hydrauliczny uwzględniający osiadania i sprężysty nawrót

ΔL

mm

teoretyczne wydłużenie śruby

ΔLm

mm

wymagane teoretyczne minimalne wydłużenie śruby

L1—Li

mm

długości poszczególnych części trzpienia śruby fundamentowej,
odpowiadające średnicom Ds1— Dsi

n

—

liczba śrub fundamentowych

pa

N/mm2

pn

bar

pt

N/mm2

sumaryczny powierzchniowy nacisk na podkładki, wywołany ciężarem
obiektu i napięciem wstępnym śrub

pw

N/mm2

nacisk powierzchniowy na podkładki wywołany ciężarem obiektu

P

mm

ReH
T

dopuszczalny nacisk powierzchniowy dla zastosowanego tworzywa
ciśnienie hydrauliczne w urządzeniu do napinania śrub

skok gwintu śruby fundamentowej

N/mm2
Nm

minimalna granica plastyczności materiału śruby
moment dokręcający nakrętkę śruby fundamentowej

W

N

σe

N/mm2

ciężar obiektu
naprężenie zredukowane (uwzględniające rozciąganie i skręcania)

σt

N/mm2

naprężenie rozciągające

pa  —  dopuszczalny nacisk powierzchniowy dla zastosowanego tworzywa, N/mm2,
pa = 5 N/mm2 (MPa) w T ≤ 80°C — w posadawianiu silników głównych, przekładni itp.
(według PRS, ABS*, GL, LRS, RMRS, BV, DNV),
pa = 15 N/mm2 (MPa) — w posadawianiu mechanizmów, dla których współosiowość
nie jest wymagana (według PRS),
pa = 30 N/mm2 (MPa) — w posadawianiu wind kotwicznych i cumowniczych,
z uwzględnieniem sił uciągu,
pa < 60 N/mm2 przy obciążeniach chwilowych (według PRS).
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4.3.4. Obliczenia momentu dokręcającego nakrętki śrub fundamentowych
(4.4)

gdzie:

T — moment dokręcający nakrętkę, Nm,
D0 — zewnętrzna średnica gwintu śruby fundamentowej, mm,
Fp — napięcie wstępne (montażowe) śruby fundamentowej, N.

Warunek ograniczający: obliczenia są ważne w wypadku stalowych śrub funda
mentowych z normalnym gwintem i zastosowania do smarowania gwintu i powierzchni
tarcia nakrętek zwykłych olejów, bez specjalnych dodatków, takich jak np. M0S2.

4.3.5. Obliczenia ciśnienia w urządzeniu hydraulicznym
do napinania śrub fundamentowych
(4.5)

gdzie:

Fp — siła poosiowa w napiętej śrubie fundamentowej, N,
Ap — efektywne pole powierzchni tłoka urządzenia hydraulicznego do napinania śrub, mm2,
k — współczynnik hydrauliczny uwzględniający osiadanie w złączu śrubowym.

Warunki ograniczające:
— k = 0,85,
— w przypadku przyjęcia innej wartości współczynnika k należy przedłożyć
towarzystwu klasyfikacyjnemu (GL) wyniki pomiarów rzeczywistej siły poosio
wej w napiętej śrubie fundamentowej.

4.3.6. Obliczenia wydłużenia śrub wywołanego napięciem montażowym
(4.6)

gdzie:

Fp — napięcie montażowe (wstępne) śruby fundamentowej, N,
L1, …, Li — długości poszczególnych części trzpienia śruby fundamentowej, odpowiadające średnicom Ds1, …, Dsi, mm,
Ds1, …, Dsi — średnice trzpienia śruby fundamentowej odpowiadające długościom L1, …, Li, mm.

Warunki ograniczające:
— ∆L ≥ ∆Lm = 0,0343pt, mm,
— ∆Lm = 0,12 dla pt < 3,5 N/mm2.
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4.3.7. Obliczenia naprężenia zredukowanego lub rozciągającego, odniesionego
do najmniejszej średnicy śruby fundamentowej z uwzględnieniem
napięcia montażowego
1. Śruby napinane kluczem:
a) śruby z trzpieniem o stałej średnicy (Dm = Dr):
(4.7)

gdzie:

Fp — napięcie montażowe śruby, N,
Dm — minimalna średnica trzpienia śruby fundamentowej, mm,
Dr — średnica rdzenia gwintu śruby fundamentowej, mm.

b) śruby z trzpieniem o zróżnicowanej średnicy (0,8 Dr ≤ Dm < 1,0 Dr):
(4.8)

gdzie:

P — skok gwintu śruby fundamentowej, mm.

Warunek ograniczający: σe ≥ 0,9 ReH (gdzie ReH — minimalna granica plastyczności
materiału śruby, N/mm2).
2. Śruby napinane hydraulicznie:
(4.9)

Warunek ograniczający: σe ≤ 0,8 ReH dla k = 0,85.

4.3.8. Obliczenia naprężeń rozciągających, odniesionych do średnicy gwintu
śruby fundamentowej z uwzględnieniem napięcia montażowego
(4.10)

Dla zabezpieczenia nakrętki przed samoczynnym odkręceniem się spełniony musi
być warunek σt < 150 N/mm2 (gdzie: σt — naprężenie rozciągające w śrubie funda
mentowej). Dla silników wolnoobrotowych przyjmuje się σt < 100 N/mm2.

4.4.

Przykładowe obliczenia projektowe posadowień

Poniżej przedstawiono dane i wyniki obliczeń projektowych silnika głównego MaK
typu 6MU453C oraz przekładni głównej Flender typu G1VY na podkładkach funda
mentowych z tworzywa EPY. Dane projektowe i wyniki obliczeń oraz rysunki przed
stawione zostały w takiej formie, w jakiej przesyłane są do towarzystw klasyfikacyjnych w celu ich zatwierdzenia.
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Tablica 4.2. Przykładowa dokumentacja projektowa posadowienia silnika głównego na podkładkach
fundamentowych z tworzywa EPY (rys. 4.2a, b)
MARINE SERVICE JAROSZEWICZ
ul. Bielańska 23, 70-703 Szczecin
tel. 48 91 4606624, fax 48 91 4313075

Szczecin, 14.04.2001 r.

OBLICZENIA POSADOWIENIA SILNIKA GŁÓWNEGO NA PODKŁADKACH Z TWORZYWA EPY
Calculation of chocking of main engine on EPY resin
Nazwa statku / Name of the vessel

M/v „Tejo Chemist”; GL-ID nr 33688

Maszyna, typ / Engine, type

Silnik główny MaK 6MU453C

Towarzystwo klasyfikacyjne / Classification society

Germanischer Lloyd; Certyfikat nr 17395-00HH

Stocznia / Shipyard

Gdańska Stocznia Remontowa S.A.
Opis
Description

Symbol
Symbol

Wartość
Value

Jednostka
Unit

Ciężar obiektu
Engineweight

W

206010

N

Efektywna powierzchnia nośna podkładek
Effective total surface of cast resin chocks

Ae

471617

mm2

rys. 1/2/P-08

Nacisk powierzchniowy od ciężaru obiektu
Total surface pressure from engine weight

pw

0,44

N/mm2

pw < 0,7 N/mm2

Średnica gwintu śruby fundamentowej zwykłej
Outer diameter of thread of holding down bolt

Dohd

24

mm

M24×2

Skok gwintu śruby fundamentowej zwykłej
Pitch of holding down bolt thread

Phd

2

mm

—

Liczba śrub fundamentowych zwykłych
Number of holding down bolts

nhd

24

szt.
pcs

M24×2

Średnica gwintu śruby fundamentowej pasowanej
Outer diameter of thread of fitted bolt

Dof

24

mm

—

Skok gwintu śruby fundamentowej pasowanej
Pitch of fitted bolt thread

pf

2

mm

—

Liczba śrub fundamentowych pasowanych
Number of fitted bolts

nf

4

szt.
pcs

—

Liczba odlewanych podkładek fundamentowych
Number of cast resin chocks

nch

14

szt.
pcs

—

Całkowity nacisk powierzchniowy na podkładki
Total surface pressure on the chocks

pt

4,52

N/mm2

pa = 5 N/mm2

pt−w

4,08

N/mm2

pt−w = pt–pw

Fp

68775

N

Fp = (pt − pw) Ae/
/(nhd + nf )

mm

rys. 2/2/P-08

Nacisk powierzchniowy od napięcia śrub
Total surface pressure from bolts tension
Siła poosiowa w napiętej śrubie fundamentowej
Preloading bolt force exerted by tightening

Uwagi
Remarks

Obliczenia śrub fundamentowych zwykłych
Calculation of holding down bolt
Średnica rdzenia śruby fundamentowej zwykłej
Thread root diameter of holding down bolt
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Opis
Description

Symbol
Symbol

Wartość
Value

Jednostka
Unit

Uwagi
Remarks

Średnica trzpienia śruby fundamentowej
Shank diameter of holding down bolt

Ds1

17,00

mm

—

Długość rozciągana gwintu śruby fundamentowej
Stretched thread lenght of holding down bolt

Lr

25,00

mm

—

Długość trzpienia śruby fundamentowej
Shank length of holding down bolt

L1

180,00

mm

—

Naprężenie zredukowane w śrubie
Holding down bolt equivalent tensile stress

σe

423

MPa

śruby klasy 8.8
ReH = 640 N/mm2

Minimalne wymagane wydłużenie śrub
Req. min. theoretical elongation of bolts

∆Lm

0,155

mm

∆Lm = 0,0343 pt

Teoretyczne wydłużenie śruby fundamentowej
Theoretical elongation of holding down bolt

∆L

0,288

mm

∆L > ∆Lm

Moment dokręcający nakrętkę
Tightening torque of holding down bolt

Thd

330

Nm

T = FpDohd/5000

Obliczenia śrub fundamentowych pasowanych w EPY
Calculation of fitted bolts of cast-in-EPY resin
Średnica rdzenia śruby fundamentowej pasowanej
Thread root diameter of fitted bolt

Dr

21,55

mm

rys. 2/2/P-08

Średnica trzpienia śruby pasowanej
Shank diameter of fitted bolt

Ds1

17,00

mm

—

Średnica trzpienia śruby pasowanej
Shank diameter of fitted bolt

Ds2

24,00

mm

—

Średnica trzpienia śruby pasowanej
Shank diameter of fitted bolt

Ds3

20,00

mm

—

Długość rozciągana gwintu śruby pasowanej
Stretched thread length of fitted bolt

Lr

24,00

mm

—

Długość trzpienia śruby pasowanej
Shank length of fitted bolt

L1

120,00

mm

—

Długość trzpienia śruby pasowanej
Shank length of fitted bolt

L2

145,00

mm

—

Długość trzpienia śruby pasowanej
Shank length of fitted bolt

L3

10,00

mm

—

Naprężenie zredukowane w śrubie pasowanej
Fitted bolt equivalent tensile stress

σe

423

MPa

śruby klasy 8.8
ReH = 640 N/mm2

Naprężenie w rdzeniu gwintu śruby pasowanej
Tensile stress related to thread root diameter

σt

189

MPa

—

Teoretyczne wydłużenie śruby pasowanej
Theoretical elongation of fitted bolt

∆L

0,316

mm

∆L > ∆Lm

Moment dokręcający nakrętkę śruby pasowanej
Tightening torque of fitted bolt

Tf

330

Nm

T = Fp Dof/5000

Projektował

14.04.2001

D.J. Ratajczak

Sprawdził

14.04.2001

W. Jaroszewicz

Posadowienie SG MaK 6MU453AK na podkładkach z tworzywa EPY
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a)

b)

Rys. 4.2. Plan rozmieszczenia podkładek fundamentowych z tworzywa EPY (a) oraz przekroje funda
mentowych złączy śrubowych (b) silnika głównego MaK typ 6MU453
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Tablica 4.3. Przykładowa dokumentacja projektowa posadowienia głównej przekładni na podkładkach
fundamentowych z tworzywa EPY (rys. 4.3a, b)
MARINE SERVICE JAROSZEWICZ
ul. Bielańska 23, 70-703 Szczecin
tel. 48 91 4606624, fax 48 91 4313075

Szczecin, 14.04.2001 r.

OBLICZENIA POSADOWIENIA PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ NA PODKŁADKACH Z TWORZYWA EPY
Calculation of chocking of main gear on EPY resin
Nazwa statku / Name of the vessel

M/v „Tejo Chemist”; GL-ID nr 33688

Maszyna, typ / Engine, type

Przekładnia główna Flander G1VY

Towarzystwo klasyfikacyjne / Classification society

Germanischer Lloyd; Certyfikat nr 17395-00HH

Stocznia / Shipyard

Gdańska Stocznia Remontowa S.A.

Opis
Description

Symbol
Symbol

Wartość Jednostka
Value
Unit

Uwagi
Remarks

Ciężar obiektu
Engineweight

W

120663

N

—

Efektywna powierzchnia nośna podkładek
Effective total surface of cast resin chocks

Ae

301268

mm2

rys. 1/2/P-08

Nacisk powierzchniowy od ciężaru obiektu
Total surface pressure from engineweight

pw

0,40

N/mm2

pw < 0,7 N/mm2

Średnica gwintu śruby fundamentowej zwykłej
Outer diameter of thread of holding down bolt

Dohd

36

mm

M36×4

Skok gwintu śruby fundamentowej zwykłej
Pitch of holding down bolt thread

Phd

4

mm

—

Liczba śrub fundamentowych zwykłych
Number of holding down bolts

nhd

8

szt.
pcs

—

Średnica gwintu śruby fundamentowej pasowanej
Outer diameter of thread of fitted bolt

Dof

36

mm

M36×4

Skok gwintu śruby fundamentowej pasowanej
Pitch of fitted bolt thread

pf

4

mm

—

Liczba śrub fundamentowych pasowanych
Number of fitted bolts

nf

4

szt.
pcs

—

Liczba odlewanych podkładek fundamentowych
Number of cast resin chocks

nch

8

szt.
pcs

—

Całkowity nacisk powierzchniowy na podkładki
Total surface pressure on the chocks

pt

4,99

N/mm2

pa = 5 N/mm2

Nacisk powierzchniowy od napięcia śrub
Total surface pressure from bolts tension

pt-w

4,59

N/mm2

pt-w = pt – pw

Siła poosiowa w napiętej śrubie fundamentowej
Preloading bolt force exerted by tightening

Fp

115222

N

Fp= (pt–pw)Ae/
(nhd+nf )

Obliczenia śrub fundamentowych zwykłych
Calculation of holding down bolts
Średnica rdzenia śruby fundamentowej zwykłej
Thread root diameter of holding down bolt

Dr

31,09

mm

rys. 2/2/P-08

Średnica trzpienia śruby fundamentowej
Shank diameter of holding down bolt

Ds1

25,00

mm

—
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Opis
Description

Symbol
Symbol

Wartość Jednostka
Value
Unit

Uwagi
Remarks

Długość rozciągana gwintu śruby fundamentowej
Stretched thread lenght of holding down bolt

Lr

25,00

mm

—

Długość trzpienia śruby fundamentowej
Shank length of holding down bolt

L1

135,00

mm

—

Naprężenie zredukowane w śrubie
Holding down bolt equivalent tensile stress

σe

334

MPa

śruby klasy 6.8
ReH = 480 N/mm2

Minimalne wymagane wydłużenie śrub
Req. min. theoretical elongation of bolts

∆Lm

0,171

mm

∆Lm = 0,0343 pt

Teoretyczne wydłużenie śruby fundamentowej
Theoretical elongation of holding down bolt

∆L

0,172

mm

∆L > ∆Lm

Moment dokręcający nakrętkę
Tightening torque of holding down bolt

Thd

830

Nm

T = Fp Dohd/5000

Projektował

14.04.2001

D.J. Ratajczak

Sprawdził

14.04.2001

W. Jaroszewicz

Posadowienie przekładni głównej Flander G1VY na podkładkach z tworzywa EPY

a)

Rys. 4.3a. Plan rozmieszczenia podkładek fundamentowych z tworzywa EPY
przekładni głównej Flender typu G1VY
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b)

Rys. 4.3b. Przekroje fundamentowych złączy śrubowych przekładni głównej Flender typu G1VY
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Technologia posadawiania
maszyn i urządzeń okrętowych
z zastosowaniem tworzywa EPY

Technologia posadawiania maszyn i urządzeń
na podkładkach odlewanych z tworzywa EPY

Technologia montażu maszyn i urządzeń okrętowych na fundamentach z zastosowaniem podkładek odlewanych z tworzywa EPY omówiona zostanie na przykładzie
silnika napędu głównego statku. W przypadku posadawiania tego obiektu wymagania są bowiem szczególnie duże, a technologia jego montażu jest ściśle określona
przez odpowiednie procedury stoczni budującej statek oraz firmy MSJ wykonującej
posadowienie [98].
Podstawę do podjęcia prac posadowieniowych stanowi dokumentacja posadowienia silnika głównego (SG), uzgodniona z jego producentem, armatorem statku
i stocznią, zatwierdzona przez towarzystwo klasyfikacyjne nadzorujące budowę
statku. Prace montażowe urządzeń z użyciem tworzywa EPY mogą być wykonywane
tylko przez pracowników firmy MSJ albo też innych pracowników, odpowiednio
przeszkolonych i upoważnionych przez tę firmę.
Realizacja procesu posadowienia SG polega na jego ustawieniu na fundamencie
statku i odpowiednim wycentrowaniu za pomocą śrub regulacyjnych (odciskowych) lub
klinów, według zasad i procedur obowiązujących w danej stoczni. Silnik należy ustawić
wyżej o 0,001—0,002 wysokości podkładek dla uwzględnienia skurczu tworzywa
podczas jego utwardzania oraz odkształceń wywołanych ciężarem SG i napięciem
śrub fundamentowych. Po odpowiednim ustawieniu SG na fundamencie wierci się
w płycie fundamentowej otwory na śruby mocujące; w przypadku stosowania śrub
pasowanych otwory należy także rozwiercić. Czynności powyższe (według ustalonej
procedury) wykonują pracownicy stoczni.
Powierzchnie oporowe silnika i fundamentu nie muszą być specjalnie obrobione,
ale jedynie oczyszczone z zanieczyszczeń mechanicznych i ze smaru. Niektóre towarzystwa klasyfikacyjne dopuszczają obecność na powierzchniach nośnych cienkiej
powłoki malarskiej dobrej jakości.
W miejscach, gdzie mają być podkładki, wykonuje się formy z pianki poliuretanowej lub polipropylenowej o grubości 20—30 mm (rys. 5.1). Wymiary wewnętrzne
formy (L i B — rys. 5.1b) muszą odpowiadać wymiarom podkładek, podanym w dokumentacji posadowienia obiektu. Ściankę czołową formy (rys. 5.1a, b) wykonuje się
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z blachy stalowej o grubości 1—2 mm, którą mocuje się do fundamentu (spawanie
punktowe). Szczelinę pomiędzy blachą a fundamentem uszczelnia się kitem.
Formy zalewowe muszą być wysunięte poza obszar podkładek o 15—30 mm, tak
aby powstał wlew, umożliwiający ich napełnienie ciekłą kompozycją (rys. 5.1).

Rys. 5.1. Wykonanie formy zalewowej podkładki fundamentowej: a—b) z otworami uszczelnionymi
rurką z miękkiej gumy lub pianki; c) z założoną śrubą fundamentową; d) forma zalana tworzywem

Wlew musi być tak usytuowany, aby zapobiegał zatrzymaniu się powietrza w formie,
co uniemożliwiłoby całkowite jej wypełnienie. W rejonie wlewu forma musi być też
wyższa od podkładki o 20—30 mm (rys. 5.1c) w celu uzyskania pewnej nadwyżki
objętości kompozycji. Nadwyżka ta jest potrzebna ze względu na skurcz i zapewnienie
dobrego wypełnienia formy. Praktycznie wlew (o szerokości 15—30 mm) wykonuje
się na całej długości L podkładki (rys. 5.1b).
W celu umożliwienia demontażu powierzchnie stykające się z tworzywem, przed
zamknięciem formy ścianką czołową, pokrywa się środkiem antyadhezyjnym — olejem
silikonowym w sprayu (np. Silikone Spray Lubricant, Release Agent PR‑225 lub WD‑40).
90
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W otwory na śruby fundamentowe wstawia się przelotowo, z małym wciskiem,
rurki z miękkiej gumy lub pianki (rys. 5.1a, b) albo też śruby fundamentowe (rys. 5.1c),
na które lekko dokręca się nakrętki. Powierzchnię śruby, stykającą się z tworzywem,
pokrywa się środkiem antyadhezyjnym (smarem stałym).
Po założeniu i uszczelnieniu form zalewowych dla wszystkich podkładek sprawdza
się ustawienie SG (zgodnie z procedurą technologiczną stoczni).
Tworzywo EPY jest dwuskładnikowe. Dostarczane jest w pojemnikach blaszanych, zawierających: 1, 3 lub 6 kg żywicy wymieszanej z wypełniaczami. W oddzielnych pojemnikach dostarczane są odpowiednie ilości utwardzacza. Przed połączeniem tych dwóch komponentów i starannym ich wymieszaniem należy najpierw
wszystko dokładnie przygotować, ponieważ po rozpoczęciu mieszania pozostaje
tylko 10—20 min do zżelowania powstałej kompozycji. Mieszanie trwa 4—6 min
i odbywa się ręcznie (za pomocą wiertarki z użyciem specjalnego mieszadła MSJ,
obracającego się z prędkością n = 600—800 obr/min — rys. 5.2a) albo też w sposób
zmechanizowany (rys. 5.2b). Temperatura mieszanych składników powinna wynosić
15—25°C, a temperatura otoczenia w rejonie podkładek minimum 10°C.

a)

b)

Rys. 5.2. Mieszanie kompozycji: a) ręczne za pomocą wiertarki; b) w sposób zmechanizowany

W czasie długiego magazynowania ciekłego tworzywa wypełniacze mają tendencję do osiadania, szczególnie w podwyższonych temperaturach. Zaleca się więc
wstępne mieszanie tworzywa (żywicy z wypełniaczami) zawartego w pojemniku przed
dodaniem utwardzacza. Po dodaniu utwardzacza i odpowiednim jego wymieszaniu
z żywicą wskazane jest, aby ciekła kompozycja pozostała bez ruchu przez 5—10 min,
zależnie od temperatury otoczenia, w celu ulotnienia się z niej powietrza.
Formy należy zalewać wolno i w sposób ciągły (rys. 5.3), unikając swobodnych,
przerywanych spadków ciekłej kompozycji, tak aby umożliwić usunięcie z niej resztek powietrza oraz zabezpieczyć przed „uchwyceniem” nowego. Zalewanie należy
wykonywać w sposób ciągły do chwili całkowitego wypełnienia formy i nadlewka
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(minimum 15 mm powyżej najwyższego punktu podkładki — rys. 5.3a). Nadlewek ciekłej kompozycji (15—30 mm) stwarza odpowiednie ciśnienie i zapewnia
rezerwę tworzywa dla całej podkładki; gwarantuje też dobry styk odlanej podkładki
z powierzchnią nośną podstawy maszyny. Przyjmuje się, że nadlewek w podkładce
powinien stanowić m.in. 1% objętości całego odlewu. W innych przypadkach, np.
w łożyskach rufowych, w których nadlewek nie rozciąga się na całej długości odlewu
z kompozycji, należy stosować nadlewki wyższe, zawierające około 1% całej objętości
odlewu lub odlewanie warstwowe.

a)

b)

Rys. 5.3. Zalewanie formy ciekłą kompozycją: a) schemat; b) na statku

Na rysunku 5.4 pokazano różne przykłady podkładek fundamentowych, odlanych
z tworzywa EPY. Rysunek 5.4a przedstawia standardowe fundamentowe złącze śrubowe silnika głównego (SG) z podkładką odlaną z tworzywa EPY. Dla pokazanego
złącza charakterystyczne jest to, że śruba fundamentowa włożona jest luźno do otworu
w płycie fundamentowej, podkładce i podstawie korpusu silnika, a podkładka z nadlewkiem odlana jest w całości w formie zalewowej.
Jednym ze sposobów uniknięcia zasadniczych trudności technologicznych przy
odlewaniu wysokich podkładek (H > 50 mm) i skrócenia czasu ich wykonania na statku
jest odlewanie podkładek z elementami prefabrykowanymi 9 (rys. 5.4b; [50]). Elementy
te są wcześniej odlewane z tworzywa EPY i odpowiednio utwardzane w optymalnych
warunkach warsztatowych. Następnie umieszcza się je w formach zalewowych tak,
aby po wypełnieniu ciekłym tworzywem pozostałej wolnej przestrzeni (30—40%),
stanowiły środkowe warstwy odlanych podkładek.
W wielu fundamentowych połączeniach śrubowych, w szczególności SG z bocznymi stoperami, zachodzi konieczność usuwania nadlewków podkładek. Nadlewki
te odgrywają tylko technologiczną rolę podczas odlewania podkładek i nie przeno92
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Rys. 5.4. Przykłady podkładek fundamentowych: a) ze śrubą fundamentową zwykłą;
b) z prefabrykowanym wkładem z tworzywa EPY; c) z elementem perforowanym; d) ze śrubą
pasowaną w elementach metalowych i tworzywie; e) ze śrubą pasowaną w tworzywie EPY; 1 — ława
fundamentowa, 2 — podstawa korpusu maszyny, 3 — forma z pianki, 4 — podkładka z tworzywa EPY,
5 — śruba fundamentowa, 6 — płaskownik, 7 — tulejka z tworzywa EPY, 8 — element perforowany,
9 — element prefabrykowany z tworzywa EPY

Rys. 5.5. Usuwanie nadlewka razem ze ścianką czołową i elementem perforowanym

szą obciążeń eksploatacyjnych. Usuwanie nadlewków jest uciążliwe. Staje się ono
proste, jeżeli w formach zalewowych umieszczone zostaną perforowane elementy 8
(rys. 5.4c) [99]. Elementy te wraz z nadlewkami usuwa się po zżelowaniu odlanej
podkładki (rys. 5.5).
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W fundamentowych złączach SG stosuje się często pewną liczbę śrub pasowanych
(rys. 5.4d, e), których zadaniem jest dokładne ustalenie jego położenia względem
fundamentu. Pasowanie śrub tradycyjnym sposobem (rys. 5.4d), polegającym na szlifowaniu trzpieni śrub i rozwiercaniu otworów, jest pracochłonne, kosztowne i uciążliwe
do wykonania na statku. Takie same zadanie spełniają śruby pasowane w tworzywie
EPY (rys. 5.4e; [49]). Pasowanie śrub w tworzywie polega na ich włożeniu z odpowiednim luzem w otwory płyty fundamentowej i podstawy korpusu SG i wypełnieniu
formy zalewowej tworzywem do poziomu górnej płaszczyzny podstawy korpusu SG.
Czas utwardzania podkładki zależy od temperatury otoczenia i wynosi:
— 72 h w temperaturze 10°C,
— 48 h w temperaturze 15°C,
— 24 h w temperaturze 20°C.
Podczas utwardzania podkładek przestrzegać należy zasad dotyczących okresu
centrowania SG, tzn., że należy w tym czasie zaniechać balastowania statku, wykonywania prac w siłowni, ustawiania ciężarów na statku itp.
Procesy chemiczne związane z utwardzaniem kompozycji są bardzo złożone,
a ich przebieg zależy od temperatury. Usieciowanie kompozycji wymaga pewnego
czasu, a proporcje osiąganych wiązań zależą od temperatury kompozycji w trakcie
utwardzania. Ponieważ reakcja utwardzania jest egzotermiczna, temperatura utwardzanej kompozycji rośnie do pewnej wartości, po czym znowu opada. Jeżeli będzie
się rejestrować temperaturę kompozycji w funkcji czasu utwardzania, to otrzyma się
krzywą nazywaną egzotermą (rys. 5.6).
W praktyce przyjęło się, że maksymalną wartość temperatury odnotowanej podczas
utwardzania traktuje się jako egzotermę. Przy dużej masie tworzywa i wysokiej temperaturze otoczenia temperatura w materiale może być zbyt wysoka i spowodować
zniszczenie podkładek. Jeżeli zaś temperatura kompozycji podczas utwardzania jest
zbyt niska, utwardza się ona tylko częściowo i nie osiąga pełnej wymaganej twardości
i wytrzymałości. Wymagane jest wtedy grzanie zewnętrzne utwardzających się podkładek. Proces odlewania i utwardzania powinien być tak dobrany, aby maksymalna
temperatura (egzoterma) kompozycji była rzędu 80—90°C. Dlatego też dobór odpowiednich warunków utwardzania jest bardzo ważny i wymaga uwzględnienia wielu
czynników, przede wszystkim zaś wysokości podkładek i temperatury fundamentu.
Stosownie do tych parametrów dobiera się — według rys. 5.7 — odpowiednią ilość
utwardzacza. Przy temperaturze otoczenia mniejszej od 10°C podczas utwardzania podkładek należy dostarczać ciepło z zewnątrz, stosując nadmuch nagrzanego
powietrza lub napromienniki.
Po utwardzeniu podkładek należy usunąć ścianki czołowe z form (rys. 5.1, 5.5),
zmierzyć twardość tworzywa, zeszlifować ostre krawędzie podkładek i sprawdzić ustawienie SG. Twardość tworzywa w utwardzonych podkładkach, mierzona za pomocą
twardościomierza Barcola, powinna wynosić minimum 40°B. Na rysunku 5.8 przedstawiono wykresy porównawcze twardości, wyrażonej w różnych skalach [100].
94

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

Technologia posadawiania maszyn i urządzeń na podkładkach odlewanych z tworzywa EPY

Rys. 5.6. Przykładowy wykres temperatury kompozycji w funkcji czasu utwardzania
podkładki fundamentowej

Rys. 5.7. Ilość utwardzacza w zależności od temperatury fundamentu i wysokości podkładki
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Rys. 5.8. Wykresy twardości w różnych skalach w funkcji twardości wyrażonej w °B [100]

Rys. 5.9. Tabliczka informacyjna

Następnie wykręca się śruby odciskowe (lub usuwa kliny ustawcze) i dokręca
nakrętki śrub fundamentowych (zgodnie z instrukcją stoczni), po czym ponownie
sprawdza się ustawienie SG. Na końcu montuje się tabliczkę informacyjną (rys. 5.9)
i sporządza protokół.
Odlane i utwardzone podkładki, po odpowiednim napięciu śrub fundamentowych, zapewniają dokładne i trwałe ustawienie maszyny w wieloletnim okresie
eksploatacji statku.
Najważniejszym czynnikiem w posadawianiu maszyn i urządzeń na fundamentach przy stosowaniu podkładek odlewanych z tworzywa jest temperatura. Dotyczy
to wszystkich etapów. Istotne znaczenie mają: temperatura składników przed ich
mieszaniem, temperatura odlewania i formowania się podkładek, temperatura podczas egzotermicznego procesu utwardzania, szybkość wzrostu temperatury do osią96
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gnięcia warunków pracy i temperatura pracy podkładek. Te temperatury, których
zakres zmienności można uważać za temperaturę otoczenia, wahają się w zakresie
0—80°C. W tym zakresie temperatury różnica rzędu 10 stopni może być różnicą
pomiędzy sukcesem a porażką w stosowaniu tworzywa. Na przykład, gdy temperatura kompozycji jest zbyt wysoka, może się ono tak szybko utwardzić, że nie zdąży
wypełnić formy. Przy zbyt niskich temperaturach tworzywo nie utwardzi się należycie.

5.2.

Technologia posadawiania pochew i tulei łożysk wału śrubowego

5.2.1. Tradycyjny i nowoczesny sposób posadawiania pochwy wału śrubowego
Tworzywo EPY służy nie tylko do odlewania z niego podkładek fundamentowych
silników głównych, przekładni, agregatów prądotwórczych, pomp itp. urządzeń
pomocniczych, ale także do osadzania pochew wałów śrubowych, tulei łożysk
poprzecznych (promieniowych) linii wałów, tulei sterów, czopów stałych i demontowalnych, obciążonych znacznymi siłami poprzecznymi i podłużnymi.
Tradycyjny sposób montażu pochwy wału śrubowego na statku morskim odbywał
się na wcisk [103]. Wiązało się to z koniecznością stosowania specjalnej przenośnej
wytaczarki do obrabiania otworu w tylnicy statku (przy zachowaniu odpowiedniej
tolerancji gwarantującej pasowanie na wcisk) oraz prasy hydraulicznej o dużej sile
nacisku (do 1000 kN). Był to sposób bardzo uciążliwy, pracochłonny i kosztowny, a każdy
powstały przy tym (łatwy do popełnienia) błąd był bardzo trudny do naprawy.
W przeciwieństwie do tego nowoczesny sposób osadzenia pochwy wału śrubowego, z użyciem tworzywa chemoutwardzalnego (rys. 5.10), jest stosunkowo prosty,
dokładny i szybki. W takim wypadku otwór w tulei rufowej, znajdującej się w tylnicy
statku, stanowiący gniazdo dla osadzanej pochwy wału śrubowego, powinien mieć
średnicę o 20—40 mm większą od zewnętrznej średnicy tej pochwy. Do tego otworu
wprowadza się pochwę wału i dokonuje jej osiowania za pomocą śrub ustawczych
(rys. 5.10). Daje to w efekcie pierścieniową szczelinę o średnim wymiarze 10—20 mm.
Taki wymiar szczeliny jest zalecany, ponieważ umożliwia on szeroki zakres korekty
ustawienia pochwy w otworze i pozwala na uzyskanie wystarczająco grubej ścianki
odlewu z tworzywa w przypadku, gdy występuje niewspółosiowość otworu i montowanej pochwy wału.
Minimalny odstęp między powierzchniami nie powinien być mniejszy od 8 mm.
Następnie, po odpowiednim uszczelnieniu przestrzeni zalewowej (z przodu i tyłu),
wypełnia się ją ciekłym tworzywem wymieszanym z utwardzaczem.
Otwór w tylnicy statku, w którym ma być osadzona pochwa wału śrubowego,
nie wymaga dokładnej obróbki, ponieważ nie przewiduje się zwykle jej demontażu.
W razie takiej potrzeby otwór ten powinien być obrobiony mechanicznie przed przyspawaniem orzecha lub tulei rufowej do tylnicy statku. Musi on natomiast mieć średnicę
odpowiednio większą od zewnętrznej średnicy pochwy wału śrubowego po to, aby
po jej wstawieniu do tego otworu średni luz promieniowy wynosił 10—20 mm.
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Rys. 5.10. Pochwa wału śrubowego statku osadzona w tulejach odlanych z tworzywa EPY

Przed przystąpieniem do montażu pochwy lub tulei łożyskowej wału śrubowego
powierzchnie otworu oraz wstawianych elementów, które będą w kontakcie z zalewanym tworzywem, należy oczyścić ze smaru, farby, rdzy i innych zanieczyszczeń
mechanicznych oraz odtłuścić. Po wstawieniu pochwy do otworu, na odpowiednią
głębokość, wymaga ona odpowiedniego ustawienia (osiowania). Dokonuje się tego
zwykle za pomocą czterech (a czasami trzech) promieniowych śrub ustawczych,
usytuowanych odpowiednio w płaszczyznach przekroju poprzecznego z dwóch
stron, możliwie blisko ich początku i końca (rys. 5.10).
Otwory na śruby ustawcze wiercone i gwintowane są zwykle w orzechu lub
tulejach rufowych statku, a śruby ustawcze wkręcane od zewnątrz (rys. 5.11a). Nie
zawsze jest możliwe albo też konieczne przewiercanie tulei rufowej z zewnątrz, np.
w przypadku, gdy jej ściana jest bardzo gruba, albo też, gdy odpowiednie miejsce
jest niedostępne. Niekiedy mogą być użyte śruby ustawcze wkręcane do ścianki
pochwy od wewnątrz (rys. 5.11b) albo też śruby zewnętrzne działające na kołnierz
pochwy (rys. 5.11c). W tym ostatnim wypadku śruby wkręcane są do płytek przyspawanych wspornikowo do czołowej powierzchni tulei rufowej na czas montażu
pochwy i usuwane po jego zakończeniu.
Śruby ustawcze rozmieszcza się zwykle równomiernie na obwodzie, jak pokazano
na rys. 5.11a, b, c. Czasami występują jednakże pewne ograniczenia i śruby te mogą
być rozmieszczone inaczej. Przykład taki, wzięty z praktyki, pokazano na rys. 5.11d.
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a)

b)
d)

c)

Rys. 5.11. Śruby ustalające położenie pochwy wału śrubowego w orzechu lub tulei rufowej statku:
a) śruby ustawcze wkręcane od zewnątrz do tulei rufowej; b) śruby wkręcane od wewnątrz do ścianki
pochwy wału śrubowego; c) śruby wkręcane do przyspawanych płytek i działające na kołnierz pochwy
wału śrubowego; d) przykład nietypowego rozmieszczenia śrub ustawczych (wzięty z praktyki)

Pochwa wału śrubowego, mająca dwa łożyska, tylne i przednie, może stanowić
element konstrukcyjny wykonany (toczony) z jednego odcinka rury (rys. 5.10) albo
też konstrukcję spawaną z kilku odcinków rur. Pochwy spawane stosuje się zwykle
przy większych ich długościach (rzędu 3—5 m).
Niekiedy łożyska wału śrubowego zamiast w jednej pochwie wału śrubowego
montowane są w dwóch oddzielnych tulejach łożyskowych. Każda z nich jest oddzielnie
ustawiana i osiowana w tulei rufowej statku za pomocą śrub ustawczych umieszczonych z dwóch stron — z przodu i z tyłu. Przykład takiego rozwiązania przedstawiono
schematycznie na rys. 5.12.
Dokładność obróbki zewnętrznej powierzchni pochwy lub tulei łożyskowej
nie ma większego znaczenia, ponieważ zwykle nie przewiduje się jej demontażu.
Zalane i utwardzone tworzywo gwarantuje stałe położenie pochwy w otworze. Jeżeli
jednakże przewiduje się demontaż tulei lub pochwy, jej powierzchnia zewnętrzna
powinna być wykonana w klasie N9 (Ra = 6,3 μm) albo dokładniej i pokryta warstewką
środka antyadhezyjnego. W takich wypadkach należy ją odpowiednio zabezpieczyć
przed możliwością zmiany położenia w czasie eksploatacji. Zwykle pochwa wału
śrubowego zakończona jest kołnierzem, który przykręcany jest śrubami do czoła
tulei rufowej statku i gwarantuje jej stabilne położenie (rys. 5.13a). W przeciwnym
wypadku należy ją zabezpieczyć odpowiednimi wkrętami (rys. 5.13b), albo też przez
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Rys. 5.12. Tuleje łożyskowe wału śrubowego montowane oddzielnie w tulei rufowej statku

a)

b)

c)

Rys. 5.13. Przykładowe zabezpieczenia pochwy wału śrubowego przed zmianą jej położenia:
a) za pomocą kołnierza przykręcanego śrubami; b) za pomocą wkrętów; c) za pomocą rowków
podłużnych naciętych w elementach łączonych

nacięcie podłużnych rowków w elementach łączonych, które po zalaniu pochwy
tworzywem zapewniają stabilne jej położenie (rys. 5.13c).
Po utwardzeniu się tworzywa śruby ustawcze wykręca się, a ich otwory zaślepia
odpowiednimi wkrętami albo też odcina się wystające części tych śrub i następnie
uszczelnia się te miejsca od zewnątrz za pomocą pasty epoksydowej.

5.2.2. Uszczelnianie przestrzeni zalewowych
Istotnym problemem w procesie montażowym pochwy lub tulei łożyska wału śrubowego jest należyte uszczelnienie przestrzeni zalewowej (z dwóch stron) przed jej
zalaniem ciekłym tworzywem.
Zakładanie uszczelnienia na tylnym, łatwo dostępnym końcu przestrzeni zalewowej
nie przedstawia większego problemu. Do uszczelnienia przestrzeni zalewowej przy
kołnierzu pochwy wału śrubowego stosuje się zwykle metalową opaskę (przykręcaną
lub przyspawaną) oraz epoksydową pastę uszczelniającą (rys. 5.14, szczegół A).
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Do uszczelnienia drugiego końca przestrzeni zalewowej, znajdującej się w znacznej
odległości od tylnego końca tulei rufowej, stosuje się zwykle pianki poliuretanowe
lub miękkie gumy (rys. 5.14, szczegół B). Pianka ta może stanowić element trwałego
uszczelnienia albo też tylko w czasie montażu pochwy. Jeżeli pianka stanowi element
trwałego uszczelnienia, powinna mieć strukturę składającą się z komórek zamkniętych. Jeżeli natomiast uszczelnienie piankowe ma być usunięte i zastosowany inny
rodzaj trwałego uszczelnienia (zabezpieczającego połączenie przed dostaniem się
do niego z zewnątrz wody morskiej lub oleju), wówczas pianka powinna mieć strukturę zbudowaną z komórek otwartych, co umożliwia dodatkowe odpowietrzenie
przestrzeni zalewowej.
Na przednim końcu pochwy, dostępnym od wnętrza statku, do uszczelnienia
przestrzeni zalewowej stosuje się odpowiednie pierścienie metalowe z elementem
uszczelniającym (np. gumowym oringiem lub pianką), przykręcane do powierzchni
czołowych tulei rufowej (rys. 5.14, szczegół C).
W części wewnętrznej (trudno dostępnej) do uszczelnienia przestrzeni zalewowej
stosuje się pasma piankowe o szerokości i grubości odpowiednio większej od wysokości zalewanej szczeliny. Jeżeli istnieje dostęp do tej części, to piankę tę wciska
się do szczeliny na całym obwodzie po wstawieniu pochwy (rys. 5.14, szczegół B).
Często uszczelnienie to umacnia i zabezpiecza się jeszcze odpowiednio elastycznym
tworzywem epoksydowym, gwarantującym trwałą szczelność danemu połączeniu

Rys. 5.14. Uszczelnienia pochwy wału śrubowego w miejscach łatwo dostępnych
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(rys. 5.14, szczegół E). Niekiedy usuwa się piankę uszczelniającą po utwardzeniu się
tworzywa, a trwałą szczelność połączeniu zapewnia się następnie przez zastosowanie
odpowiedniej elastycznej pasty epoksydowej, przeznaczonej do tego celu.
Kołnierz pochwy lub tulei łożyskowej, wraz z odlanym i utwardzonym pod nim
tworzywem, przykręcany jest śrubami do tulei rufowej w tylnicy statku. Jeżeli otwory
na śruby mocujące kołnierz pochwy wału lub tulei rufowej wywiercone i nagwintowane zostały wcześniej, należy te śruby zabezpieczyć środkiem antyadhezyjnym,
luźno wkręcić i odpowiednio uszczelnić przed zapełnieniem przestrzeni zalewowej tworzywem. W przypadku, gdy otwory wywiercone zostały wcześniej tylko
w kołnierzu, w miejsce śrub należy wstawić odpowiednie kołki drewniane (rys. 5.14,
szczegół D) i uszczelnić kitem lub pastą epoksydową. Wiercenie otworów w tworzywie nie jest wskazane, ponieważ zawiera ono składniki ceramiczne, które tępią
narzędzia skrawające.
Jeżeli dostęp do przestrzeni zalewowej jest tylko z jednej strony, a drugi koniec
jest niedostępny po wstawieniu pochwy lub tulei łożyskowej, wówczas uszczelnienie
tego końca jest trudne i wymaga dużej uwagi. Stosuje się wtedy różne rozwiązania,
przy czym odpowiednie elementy tego uszczelnienie muszą być założone przed
wstawieniem pochwy lub tulei łożyskowej do przewidzianych dla nich otworów.
Kilka sposobów takich uszczelnień, stosowanych najczęściej w praktyce, pokazano
na rys. 5.15. Rysunek 5.15a pokazuje uszczelnienie wewnętrzne za pomocą pierścienia
z pianki lub miękkiej gumy, opartego o odpowiednie odsadzenie wykonane w otworze tulei rufowej. Uszczelnienie to odbywa się na powierzchni czołowej montowanej
tulei, dociśniętej odpowiednio do elementu uszczelniającego. W przypadku dłuższej
pochwy przykręca lub przyspawa się w odpowiednich miejscach pierścienie oporowe
dla uszczelnień z pianki poliuretanowej (rys 5.15b). Dobre wyniki zostały osiągnięte
w praktyce przez zastosowanie oryginalnego własnego rozwiązania, polegającego
na odpowiednim zamocowaniu na obwodzie pochwy pewnego pasma pianki
uszczelniającej i następnie wywinięciu pewnej części tej pianki na zewnątrz podczas
wsuwania pochwy do przeznaczonego dla niej otworu. W takim przypadku piankę
na części szerokości przykleja się najpierw do pochwy (np. za pomocą butaprenu)
a)

b)

c)

Rys. 5.15. Przykładowe uszczelniania przestrzeni zalewowej pochwy wału śrubowego wewnątrz
tulei rufowej (w miejscach niedostępnych po wsunięciu pochwy)
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i dociska do niej za pomocą odpowiednio napiętej taśmy lub drutu. Uszczelnienie
takie, w ujęciu schematycznym, pokazano na rys. 5.15c, a praktyczny przykład jego
zastosowania przedstawiono na badanym modelu pochwy wału śrubowego, opisanym w rozdziale 8 (pkt 8.5.5, rys. 8.29).
Przy stosowaniu wszelkiego rodzaju uszczelnień wewnętrznych wymagana jest
bardzo duża ostrożność podczas wsuwania pochwy do otworu, ponieważ łatwo
można przy tym uszkodzić założone wcześniej uszczelnienie, co stwarza poważne
komplikacje.

5.2.3. Napełnianie przestrzeni zalewowej tworzywem i jego utwardzanie
Napełnianie przestrzeni zalewowej ciekłą kompozycją może odbywać się w dwojaki
sposób: przez zalewanie jej od góry albo też pompowanie od dołu. W praktyce znacznie wygodniejsze okazało się zalewanie od góry. Napełnianie przestrzeni zalewowej
od dołu wymaga zastosowania specjalnej (kosztownej) pompy i instalacji oraz kłopotliwego jej czyszczenia po każdym zakończeniu pompowania. Ponadto w zalewanej
przestrzeni może powstać nadmierne niekontrolowane ciśnienie wywierane przez
tłoczone tworzywo, które może uszkodzić uszczelnienie.
Do napełniania przestrzeni zalewowej od góry musi być przewidziany odpowiedni
wlew oraz przelew, będący także odpowietrznikiem. Zwykle są to specjalne otwory,
wywiercone w pobliżu skrajnych przekrojów poprzecznych zalewanej przestrzeni
(rys. 5.16). Do otworów tych, nagwintowanych na części długości, wkręca się odpowiednie rury wlewowe i przelewowe. Rura wlewowa powinna być usytuowana w pozycji
pionowej, mieć średnicę wewnętrzną 20—36 mm (w zależności od wielkości pochwy
i ilości zalewanego tworzywa) i być zakończona lejkiem ułatwiającym zalewanie.
Długości rur, zalewowej i przelewowej, powinny wynosić minimum 250 mm, aby
powstało potrzebne ciśnienie hydrostatyczne i był odpowiedni naddatek tworzywa
na skurcz (termiczny i chemiczny), występujący podczas jego utwardzania, i ewentualne ubytki przez nieszczelności. W przypadku braku możliwości wywiercenia
pionowych otworów wlewowych i przelewowych wykonuje się je pod pewnymi
niewielkimi kątami odchylenia od pionu (rys. 5.16b).
a)

b)

Rys. 5.16. Zalewanie pochwy wału śrubowego
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Czasami występują pewne trudności w wywierceniu odpowiednich otworów
zalewowych i przelewowych w orzechu lub tulei rufowej, wówczas zlewanie odbywa
się przez szczelinę pierścieniową przy kołnierzu. W tym celu wykonuje się w opasce
uszczelniającej na kołnierzu otwory i wstawia odpowiednie rurki zalewowe i przelewowe (rys. 5.17a). Mogą też być stosowane różne rozwiązania specjalne przewidziane
do zalewania pochwy wału śrubowego. Przykład takiego rozwiązania pokazano
na rys. 5.17b. Zalewanie tworzywa odbywa się tutaj przez specjalny otwór wykonany
przy odpowiednio ukształtowanym wylocie tulei rufowej. Tworzywo to przepływa
przez szczelinę przy kołnierzu i wypełnia następnie całą zalewową przestrzeń pochwy
wału śrubowego. Po zakończeniu procesu zalewania otwór wlewowy zaślepia się
odpowiednim nagwintowanym korkiem.

a)

b)

Rys. 5.17. Zalewanie tworzywa przez szczelinę przy kołnierzu

Zalewanie powinno przebiegać w sposób ciągły przy zachowaniu odpowiednio wysokiego słupa tworzywa we wlewie. Zapobiega to załapywaniu powietrza do rury wlewu.
Ze względu na skurcz (termiczny i chemiczny) tworzywa, występujący podczas
jego utwardzania się, zalewanie dużych przestrzeni odbywa się zwykle podczas
dwóch etapów: najpierw zalewa się około 2/3 masy tworzywa, a później, po jego zżelowaniu 1/3. Odpowiednie nadlewki, w najwyższych punktach przestrzeni zalewowej,
gwarantują należyte jej wypełnienie i dobre przyleganie tworzywa do powierzchni
pochwy i otworu. Po napełnieniu przestrzeni zalewowej należy dokładnie obserwować poziom tworzywa we wlewie i przelewie. Czasami zachodzi potrzeba dolewania
tworzywa przed jego zżelowaniem.
Po zżelowaniu tworzywa wyjmuje się rury stanowiące wlew i przelew, a po całkowitym jego utwardzeniu otwory zalewowe i przelewowe zaślepia się odpowiednimi wkrętami albo też specjalną plastyczną masą uszczelniającą. Śruby ustawcze
wykręca się i zaślepia odpowiednimi wkrętami albo też ucina je i zabezpiecza pastą
uszczelniającą.
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W przypadku, gdy linia wału śrubowego jest odchylona od płaszczyzny poziomej,
rura wlewu powinna być podłączone do górnego wierzchołka niższego końca tulei
rufowej, a otwór z rurą przelewową powinien znajdować się w najwyższym punkcie
wyższego końca tej tulei (rys. 5.18a).
a)

b)

Rys. 5.18. Napełnianie przestrzeni zalewowej tworzywem w przypadku, gdy linia wału jest odchylona
od płaszczyzny poziomej: a) przez zalewanie od góry; b) przez pompowanie od dołu

Pompowanie ciekłego tworzywa do przestrzeni zalewowej odbywa się zwykle
od dołu, przez otwór wykonany w możliwie najniższym jej punkcie (rys. 5.18b). Odpowietrznik i przelew muszą być ulokowane w górnym wierzchołku wyższego końca
tulei rufowej. Instalacja, przez którą tworzywo ma być wtłaczane (rys. 5.18b), powinna
mieć odpowiedni zawór odcinający. Po właściwym napełnieniu przestrzeni zalewowej
należy zamknąć zawór i odłączyć przewód doprowadzający tworzywo. Jeżeli pompa
nie będzie natychmiast dalej używana, należy ją dokładnie oczyścić.
Uwaga:
Podczas zalewania wolnej przestrzeni pomiędzy pochwą wału śrubowego a jej gniazdem
w tulei rufowej występują duże siły wyporu działające na pochwę, zgodne z prawem
Archimedesa. W przypadku dużych pochew siły te mogą znacznie przewyższać ich
ciężar i wywierać bardzo duży nacisk na śruby ustawcze, znajdujące się w górnej części
pochwy. W efekcie działania tych sił może nastąpić utrata kontaktu ze śrubami ustawczymi znajdującymi się w dolnej części pochwy wału śrubowego i pogorszenie jej
ustawienia. Dlatego też śruby ustawcze muszą być odpowiednio napięte, aby zapewniać stabilność ustawienia pochwy wału śrubowego podczas jej zalewania ciekłym
tworzywem. Nie mogą one jednakże być zbyt duże i spowodować deformację pochwy.
Zalane tworzywo musi być odpowiednio utwardzone. Minimalny czas utwardzania
tworzywa EPY zależy od temperatury otoczenia i wynosi:
72 h w temperaturze 10—13°C,
48 h w temperaturze 14—20°C,
24 h w temperaturze > 20°C.
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Rys. 5.19. Montaż pochwy wału śrubowego w warunkach zimowych z zastosowaniem specjalnej
kabiny ogrzewanej ciepłym powietrzem (Onega Shipyard, Petrozavodsk, Karelia)

Jeżeli obszar wykonywanych prac montażowych znajduje się pod bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, należy stosować odpowiednie zadaszenie albo specjalny namiot. Przy temperaturze otoczenia niższej od 13°C należy
stosować ogrzewanie tego obszaru, np. przez nadmuch ciepłego powietrza, przez
okres minimum 24 godz. W zimnych strefach klimatycznych, przy ujemnych temperaturach powietrza, dla celów montażowych pochwy wału śrubowego stosuje się
różne sposoby osłony i ogrzewania miejsca montażu. Na przykład w Petrozavodsku
(Karelia) w stoczni Onega Shipyard na statku wykonano specjalną pomysłową kabinę
(rys. 5.19), ogrzewaną ciepłym powietrzem. Montaż omawianej tutaj pochwy wału
śrubowego wykonano w zimie (12 marca 2008 roku). Kabina ta okazała się bardzo
wygodna i przydatna w praktyce. Może ona być łatwo przenoszona i wykorzystana
w montażu pochew i tulei łożyskowych wału śrubowego na różnych statkach.

5.2.4. Zabezpieczenia połączeń od wpływu czynników zewnętrznych
Pomimo tego, że zalane i utwardzone tworzywo dobrze przylega do powierzchni
otworu oraz osadzonej w nim pochwy lub tulei łożyska wału śrubowego i gwarantuje
dokładne ich ustawienie, nie zawsze zapewnia całkowitą szczelność połączeniu. Wynika
to ze zmiany temperatury występującej w praktyce oraz znacznej różnicy wartości
współczynników rozszerzalności cieplnej tworzywa i metalu. Dlatego też w układzie
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 5.20. Różne sposoby zabezpieczeń od wpływu czynników zewnętrznych (wody morskiej, oleju)
stosowanych w posadowieniach pochew i tulei łożyskowych wału śrubowego: a) przyspawana metalowa
opaska na kołnierzu; b), c) uszczelnienia z elastycznej żywicy epoksydowej (przy pozostawieniu
i po usunięciu uszczelnienia z pianki); d) uszczelnienie z elastycznej żywicy epoksydowej na kołnierzu;
e) zaślepienie wkrętem otworu po śrubie ustawczej i uszczelnienie plastyczną żywicą epoksydową;
f) uszczelnienie za pomocą przykręcanej tarczy pierścieniowej z oringiem gumowym

tym należy zaprojektować i stosować niezależne zabezpieczenia od wpływu czynników zewnętrznych (wody morskiej, oleju), podobnie jak to się czyni w tradycyjnych
rozwiązaniach, tzn. w pochwach montowanych na wcisk. Kilka sposobów takich
zabezpieczeń, stosowanych w posadowieniach pochew wałów śrubowych statków
morskich, pokazano na rys. 5.20. Oprócz pokazanych na tym rysunku stosowane
są także inne sposoby zabezpieczeń.

5.3.

Zagadnienia BHP i PPOŻ

Osnową tworzywa EPY są żywice epoksydowe. W stanie ciekłym wszystkie epoksydy
są w pewnym stopniu agresywne. Mogą one u osób uczulonych wywołać wysypki
i egzemy. Dlatego też należy zawsze przywiązywać ogromną uwagę do unikania
kontaktu skóry i oczu z ciekłym tworzywem, a w szczególności z bardzo agresywnym
utwardzaczem. Niezbędne jest stosowanie odzieży ochronnej. Opary z ciekłego
tworzywa mogą spowodować podrażnienie dróg oddechowych i oczu, dlatego też
w pomieszczeniach zamkniętych należy stosować wentylację. W przypadku zabrudzenia skóry należy przetrzeć ją tamponem zwilżonym acetonem, a następnie zmyć
letnią wodą z mydłem, zneutralizować kwasem octowym lub cytrynowym, ponownie
zmyć wodą i natłuścić kremem ochronnym.
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Przy pracach z utwardzaczem nie należy jeść ani też palić papierosów. Utwardzacze
są cieczami palnymi. Środkami gaśniczymi są: woda, proszki gaśnicze, dwutlenek
węgla. Szczegółowe informacje dotyczące tych zagadnień podają karty charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej [101, 192].
Podczas utwardzania tworzywa zachodzi egzotermiczna reakcja chemiczna, podczas której nie powstają żadne lotne produkty uboczne. Tworzywo EPY, po utwardzeniu
w stanie zestalonym, jest nieszkodliwe dla zdrowia. Potwierdza to Atest higieniczny
nr 172/779/190/2009 Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
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Uwagi ogólne

Praktyczne stosowanie podkładek fundamentowych odlewanych z tworzywa chemoutwardzalnego w posadawianiu maszyn i urządzeń okrętowych datuje się od połowy
lat 60. i zapoczątkowane zostało w Stanach Zjednoczonych. Do tego celu na bazie
żywicy epoksydowej opracowano specjalną kompozycję o nazwie Chockfast Orange.
Polskie tworzywo na podkładki fundamentowe, opracowane na Politechnice Szczecińskiej w latach 1970—1973, zastosowano po raz pierwszy w 1974 roku na statku
szkolnym m/s „Kapitan Ledóchowski”, zbudowanym w Stoczni Szczecińskiej.
Tworzywa chemoutwardzalne, o ściśle określonych właściwościach, udoskonalonych w miarę upływu czasu, okazały się materiałem wręcz idealnym w zastosowaniu na podkładki fundamentowe maszyn. O ich praktycznym użyciu zadecydowały
przede wszystkim takie czynniki, jak:
1. Możliwość wymieszania kompozycji i łatwego odlewania na gotowo podkładek
fundamentowych o dowolnych wymiarach i kształtach w miejscu ich zastosowania.
2. Dobre właściwości wytrzymałościowe utwardzonego tworzywa.
3. Stosunkowo mała wartość modułu sprężystości i bardzo dobre samoczynne
dopasowanie zalewanego tworzywa na dużej powierzchni styku, połączone z dużym
współczynnikiem tarcia; czynniki te zapewniają trwałość montażu bez występowania
frettingu i zużycia powierzchni kontaktowych.
4. Znaczne skrócenie czasu i obniżenie kosztu posadawiania maszyn i urządzeń
na fundamencie.
5. Lepsze w porównaniu ze stalą tłumienie drgań mechanicznych i lepsza izolacja
dźwięków materiałowych.
Podkładki z tworzywa są wygodne w zastosowaniu do montażu nowych urządzeń,
jak również w pracach remontowych, wykonywanych z dala od warsztatu naprawczego. Oprócz zgrubnego mechanicznego oczyszczenia i odtłuszczenia powierzchni
fundamentu nie jest wymagane żadne specjalne jej przygotowanie. Występowanie
nierówności, wżerów korozyjnych i nierównoległości powierzchni, utrudniające lub
wręcz uniemożliwiające stosowanie tradycyjnych podkładek metalowych, w przypadku odlewania podkładek z tworzywa nie stanowi żadnej przeszkody.
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Znaczące korzyści techniczno‑ekonomiczne, a także eksploatacyjne, wynikające
ze stosowania nowych materiałów i nowoczesnej technologii montażu, sprawdziły się
szeroko w praktyce i sprawiły, że technologia ta stała się obecnie standardem w posadawianiu maszyn i urządzeń okrętowych. Stosowana jest także, w coraz większym
zakresie, w posadawianiu wielu różnych odpowiedzialnych obiektów lądowych.

6.2.

Przykłady zastosowania tworzywa w posadowieniach
maszyn i urządzeń okrętowych

6.2.1. Silniki i przekładnie napędu głównego statków
6.2.1.1. Uwagi ogólne
Maszyny i urządzenia okrętowe mogą być posadawiane na fundamentach w sposób
sztywny lub elastyczny. Duże silniki i przekładnie napędu głównego mocowane
są z reguły w sposób sztywny do fundamentu, zapewniający im odpowiednie ustawienie i stabilne położenie w czasie ich eksploatacji. Tradycyjnie w tego rodzaju posadowieniach stosowane były podkładki metalowe, a obecnie podkładki ze specjalnie do tego
celu opracowanych tworzyw polimerowych. Należy tutaj wyraźnie zaznaczyć, iż zastosowanie tych tworzyw uwarunkowane było tym, że zapewnią ono sztywne zamocowanie obiektu w sposób nie gorszy niż tradycyjne podkładki metalowe. Nie należą one
do grupy tworzyw (elastomerów), stosownych często na podkładki elastyczne. Są to tworzywa o stosunkowo dużej sztywności, przeznaczone (według przepisów GL [43])
na podkładki fundamentowe do sztywnego mocowania maszyn i urządzeń okrętowych.
Omawiane tutaj tworzywa znalazły także zastosowanie w elastycznym posadowieniu silników okrętowych. W takich wypadkach stosowane są na podkładki
fundamentowe pod amortyzatory, na których posadawiany jest elastycznie silnik.
Przykład takiego posadowienia omówiono niżej (w punkcie 6.2.1.3).
6.2.1.2. Posadowienia sztywne
Tworzywa sztuczne na podkładki fundamentowe opracowano przede wszystkim
z myślą o uproszczeniu i skróceniu czasu posadawiania silników i przekładni napędu
głównego statków. Tradycyjny sposób posadawiania tych obiektów, z zastosowaniem podkładek metalowych, miał bowiem wiele istotnych wad, na które składały
się: mechaniczna obróbka ławy fundamentowej i podkładek metalowych, ręczne,
indywidualne ich dopasowywanie oraz wiele innych uciążliwych i czasochłonnych
czynności. Wymagania stawiane posadowieniom silników głównych (rys. 6.1) są bardzo
wysokie, stąd też przy stosowaniu podkładek metalowych prace trwały zwykle bardzo
długo (1—3 tygodnie), były uciążliwe, a koszty ich wykonania były znaczne.
Zastosowanie podkładek z tworzyw sztucznych, odlewanych na gotowo pod
odpowiednio ustawionym silnikiem, uprościło czynności montażowe, skróciło wydatnie czas montażu i obniżyło koszty. Dało ono ponadto wiele korzyści techniczno
‑eksploatacyjnych.
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Rys. 6.1. Silnik HCP‑Sulzer 6RTA76 napędu głównego statku (na stanowisku prób)

Silniki napędu głównego statków stanowią liczbowo największą grupę obiektów
posadowionych na podkładkach z tworzywa sztucznego. Liczby posadowionych
w ten sposób silników głównych, wyprodukowanych przez różne firmy, zawiera
tablica 6.1.
Tablica 6.1. Wykaz silników głównych posadowionych na podkładkach
z tworzyw sztucznych w latach 1974—2019
Silniki
Caterpillar
Deutz

Liczba
81
109

HCP‑Fiat

20

HCP‑MAN

85

HCP‑Sulzer

353

MAN‑B&W

83

MaK

142

Puck

236

SKL

228

Wärtsilä

126

Wola

158

Inne

746

Razem

2367

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

111

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

6. Praktyczne zastosowania podkładek z tworzywa w posadawianiu maszyn i urządzeń

Przykład silnika posadowionego na podkładkach z tworzywa EPY pokazuje
rys. 6.2a. Silnik ten posadowiono na 20 podkładkach rozmieszczonych jak na rys. 6.2b.
Na rysunku 6.3 przedstawiono przekładnię napędu głównego statku posadowioną
na podkładkach z tworzywa EPY.
a)

b)

c)

Rys. 6.2. Silnik Sulzer 8RTA68T‑B napędu głównego statku posadowiony na podkładkach z tworzywa
EPY: a) widok ogólny; b) rozmieszczenie podkładek fundamentowych; c) przekrój fundamentowego
złącza śrubowego

Śruby fundamentowe, mocujące silnik okrętowy lub przekładnię, mogą być wstawione z pewnym luzem (rys. 6.4a, b) albo też pasowane w otworach (rys. 6.4c, d, e).
Pasowanie może być w metalu (rys. 6.4c) lub w tworzywie (rys. 6.4d, e). W przypadku
śrub wstawianych z luzem, w otwory dla nich (przed odlewaniem podkładek) wstawia się elastyczne rurki z gumy lub pianki poliuretanowej (patrz rys. 5.1d). W przypadku śrub pasowanych w metalu (rys. 6.4c) najpierw wierci i rozwierca się otwory,
następnie wstawia się śruby pasowane, a potem dopiero zalewa formę tworzywem.
Jest to obróbka bardzo uciążliwa i czasochłonna, zwłaszcza przy dużych średnicach
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Rys. 6.3. Przekładnia ABB‑Zamech MAV 100‑10
napędu statku posadowiona na podkładkach
z tworzywa EPY

otworów (40—60 mm). Przy śrubach pasowanych w tworzywie (rys. 6.4d, e) najpierw
wstawia się śruby, a następnie wokół nich odlewa podkładki wraz z tulejkami.
Pasowanie śrub fundamentowych w tworzywie stanowi oryginalne rozwiązanie,
które zostało opatentowane [49] i zdobyło uznanie towarzystw klasyfikacyjnych. Tulejka
z tworzywa, o grubości ścianki 2—10 mm, odlewana jest wraz z podkładką fundamentową. Eliminuje to podczas montażu konieczność pasowania śrub w otworach
(o średnicy 20—60 mm) płyty fundamentowej i podstawy silnika. W efekcie uzyskuje
się znaczne skrócenie czasu i obniżenie kosztów montażu posadawianych obiektów.
Śruby pasowane w tworzywie mogą bezpiecznie przenosić bardzo duże obciążenia
statyczne i dynamiczne w kierunkach stycznych do powierzchni podparcia.
Ponieważ tworzywo EPY zawiera składniki ceramiczne, należy unikać obróbki mechanicznej otworów (wiercenia i rozwiercania) po odlaniu i utwardzeniu się podkładek.
6.2.1.3. Posadowienia elastyczne z użyciem tworzywa

Podkładki fundamentowe z tworzywa stosowane są nie tylko w tzw. posadowieniach
sztywnych silników napędu głównego statków, ale także w posadowieniach elastycznych tych obiektów. Przykład silnika podpartego elastycznie, z amortyzatorami posadowionymi na podkładkach z tworzywa EPY, pokazano na rys 6.5—6.7. Jest to silnik
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Rys. 6.4. Przykładowe przekroje fundamentowych złączy śrubowych maszyn i urządzeń okrętowych: a—b)
ze śrubą wstawioną z luzem do otworu; c) ze śrubą pasowaną w sposób tradycyjny w podstawie maszyny
i fundamencie; d—e) ze śrubą pasowaną w tulejce z tworzywa odlanej na gotowo razem z podkładką
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napędu głównego ME MaK 8 M32C, zainstalowany na morskim traulerze m/t NORDERVON. Posadowienie tego silnika na podkładkach z tworzywa wykonała firma MSJ
w styczniu 2010 roku na zlecenie firmy NSS Sp. z o.o. w Szczecinie, pod nadzorem DNV.
Schemat rozmieszczenia i wymiary podkładek fundamentowych z tworzywa
przedstawiono na rys. 6.6a. Rysunek 6.6b pokazuje schemat amortyzatora posadowionego na podkładce z tworzywa.
Do podstawy silnika przymocowanych zostało za pomocą śrub osiem amortyzatorów, po cztery z każdej strony (rys. 6.6a). Odpowiedniego ustawienia wysokości

Rys. 6.5. Fragment elastycznego podparcia silnika okrętowego na amortyzatorach posadowionych
na podkładkach fundamentowych odlanych z tworzywa EPY
a)

b)

Rys. 6.6. Schemat rozmieszczenia i wymiary podkładek fundamentowych (a) oraz posadowienia
amortyzatora na podkładce z tworzywa EPY (b)
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tego silnika na fundamencie, w pozycji roboczej, dokonano za pomocą śrub ustawczych, znajdujących się w podstawach amortyzatorów (rys. 6.7). Następnie wykonano
na fundamencie formy odlewnicze z blach stalowej, które uszczelniono odpowiednio
kitem (rys. 6.7a, b). W miejscach przewidzianych na cztery śruby mocujące każdy

a)

b)

c)

Rys. 6.7. Podkładki fundamentowe z tworzywa EPY pod amortyzatorami podpierającymi silnik
napędu głównego statku morskiego: a) zalewanie formy; b) forma po zalaniu tworzywem; c) gotowe
podkładki po usunięciu formy
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amortyzator do fundamentu, wstawiono odpowiednie tulejki z pianki poliuretanowej
po to, aby uzyskać w podkładce odpowiednie otwory na te śruby. Po ostatecznym
sprawdzeniu prawidłowego ustawienia silnika, formy zalano ciekłym tworzywem,
wymieszanym wcześniej z utwardzaczem. Po utwardzeniu się tworzywa usunięto
formy i otrzymano gotowe podkładki, o gładkich powierzchniach bocznych, ściśle
dopasowane do powierzchni oporowych fundamentu i osadzonych na nim amorty
zatorów (rys. 6.7c).
Następnie zluzowano śruby ustawcze i napięto odpowiednio śruby przelotowe
mocujące cały układ do fundamentu. Wykonane w ten sposób posadowienie zapewnia dużą dokładność, stabilność i niezawodność. Jest odporne na działania wody,
olejów i środków chemicznych.

6.2.2. Pochwy wałów śrubowych oraz tuleje łożysk linii wałów i sterów
Użycie ciekłej kompozycji EPY do zalewania pochwy wału śrubowego oraz tulei
łożysk linii wałów i sterów jest techniką stosowaną od 1979 roku i sprawdzoną szeroko
w praktyce. Technologia posadawiania pochew i tulei wałów śrubowych przedstawiona została szczegółowo w punkcie 5.2 tej pracy. Dzięki wielu zaletom stała się ona
obecnie już standardem w budowie i remoncie statków morskich. Od 1979 do końca
2013 roku z użyciem tworzywa posadowionych zostało łącznie 886 pochew i tulei
wałów śrubowych na różnych statkach. Trzy przykładowe zastosowania tworzywa EPY
do omawianego celu, zrealizowane w praktyce, przedstawiono na rys. 6.8, 6.9 i 6.10.
Na rysunku 6.8 pokazano typowy projekt posadowienia dużej pochwy wału śrubowego na statku morskim
Rysunek 6.9 przedstawia przykład zastosowania tworzywa EPY do osadzenia elementów linii wałów napędu głównego statku dwuśrubowego, a rys. 6.10 — zastosowanie tego tworzywa do osadzenia elementów linii wału i steru na statku morskim.
Montaż pochwy wału śrubowego oraz elementów linii wału i steru z użyciem
tworzywa jest stosunkowo prosty i łatwy oraz bardzo dokładny i szybki. Nie zachodzi
tutaj potrzeba osiowania i dokładnej obróbki otworów o dużej średnicy.
6.2.3. Zastosowanie tworzywa do osadzania tulei łożyskowej
na wale napędowym statku
6.2.3.1. Uwagi wstępne

Omówione w punkcie 6.2.2 osadzanie pochew wałów śrubowych i tulei łożyskowych
linii sterów odbywało się w otworach odpowiednich elementów konstrukcyjnych
statków. Technologia ta została już dobrze opanowana i sprawdzona w praktyce.
Obecnie stała się już standardem w budownictwie okrętowym.
W tym punkcie przedstawiony zostanie problem osadzenia dużej tulei łożyskowej
(o średnicy zewnętrznej 1055 mm i długości 4860 mm) na wale napędowym statku.
Jest to rozwiązanie oryginalne i nowatorskie, niestosowane w dotychczasowej praktyce. Dlatego też zostanie omówione tutaj dość szczegółowo.
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Rys. 6.8. Przykładowy projekt posadowienia pochwy wału śrubowego na statku morskim

Rys. 6.9. Zastosowanie tworzywa EPY do osadzenia elementów linii wałów napędu głównego
statku dwuśrubowego
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Rys. 6.10. Zastosowanie tworzywa EPY do osadzenia elementów linii wału i steru na statku morskim:
1 — tworzywo EPY, 2 — pianka uszczelniająca, 3 — otwory zalewowe, 4 — otwory przelewowe

W dotychczasowej praktyce tuleje łożyskowe, wykonywane z brązu, osadzane
są zwykle na wałach napędowych statków morskich jako połączenia skurczowe. Ich
montaż polega na odpowiednim podgrzaniu tulei, swobodnym nasunięciu jej na wał
i ostygnięciu do temperatury otoczenia. Takie rozwiązanie zastosowane zostało
także w przypadku rozważanego wału (rys. 6.11) podczas budowy statku. Na wale
tym osadzone były metodą skurczową dwie tuleje łożyskowe. Podczas generalnego
remontu tego statku okazało się, że zachodzi konieczność usunięcia jednej z nich
i zastąpienia jej nową. Nowa tuleja, która ma być osadzona na lewej części wału,
zakończonej dużym kołnierzem (rys. 6.11), ma znacznie większe wymiary od tej drugiej
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Rys. 6.11. Część wału napędowego statku, przygotowana do osadzenia
na niej nowej tulei łożyskowej

Rys. 6.12. Kształt i wymiary nowej tulei łożyskowej przewidzianej do osadzenia na wale
z użyciem tworzywa

tulei, która jest w stanie dobrym i pozostaje na tym wale. Kształt i wymiary nowej
tulei pokazuje rys. 6.12.
Remont statku „Arkhangelsk”, pływającego na wodach arktycznych, wykonywała
estońska firma (OÜ Wärtsilä BLRT) z Tallina, w stoczni chińskiej (Yiu Lian Dock Yard
Ltd, Shenzhan), pod nadzorem Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków. Stocznia,
w której remontowano ten statek, nie miała praktycznych możliwości osadzenia tak
dużej tulei na wale metodą tradycyjną — na skurcz. W tej sytuacji postanowiono
użyć specjalnego tworzywa polimerowego, stosowanego obecnie szeroko w montażu wielu maszyn i urządzeń okrętowych. Firma remontująca ten statek w sprawie
wykonania tej pracy zwracała się do wielu specjalistycznych firm w tamtym rejonie,
zajmujących się posadawianiem maszyn i urządzeń okrętowych z użyciem tworzywa. Jednakże żadna z nich nie podjęła się wykonania tego — nowatorskiego
i ryzykownego — zadania. Z wyzwaniem tym, zmierzyła się dopiero firma Marine
Service Jaroszewicz ze Szczecina.
Zakres prac obejmował wykonanie szczegółowego projektu konstrukcyjnego
osadzenia tulei na wale, opracowanie technologii montażu i jego realizacji w stoczni
chińskiej, remontującej ten statek.
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6.2.3.2. Projekt konstrukcyjny osadzenia tulei na wale

Projekt konstrukcyjny osadzenia tulei łożyskowej na wale napędowym statku, z użyciem tworzywa EPY pokazano na rys. 6.13. Wał jest wydrążony w środku, a jego
średnica zewnętrzna w miejscu osadzenia tulei, jest nieco zróżnicowana i ma wartości
968, 967 i 966 mm, na trzech odcinkach o długościach odpowiednio: 1640, 1600
i 1600 mm. W podobny sposób zróżnicowane są także średnice wewnętrzne tulei
(rys. 6.12). Mają one, odpowiednio, wartości: 980, 979 i 978 mm. Różnica średnic wału
i tulei na poszczególnych odcinkach jest stała i ma wartość 12 mm. Daje to w efekcie
szczelinę zalewową dla tworzywa o nominalnej wysokości 6 mm na całej długości połączenia. Jest to stosunkowo mała wysokość (przy tak dużych pozostałych wymiarach
szczeliny), z czym łączy się wiele nieprzebadanych dotąd problemów. Dotyczą one

Rys. 6.13. Projekt konstrukcyjny osadzenia tulei łożyskowej na wale napędowym statku
z użyciem tworzywa EPY
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należytego wypełnienia przestrzeni zalewowej i uzyskania dobrego odlewu — o małej
grubości i bardzo dużych pozostałych wymiarach. Z dotychczasowych doświadczeń
praktycznych wynika, że uzyskanie dobrego efektu w takich przypadku jest trudne
i łączy się ze znacznym ryzykiem. Warto w tym miejscu nadmienić, iż w przypadku
osadzania pochwy wału śrubowego w tulei kadłubowej statku, o porównywalnych
lub nawet znacznie mniejszych wymiarach, stosowana wysokość szczeliny zalewowej
wynosi zwykle 15—20 mm, co stanowi istotną, ale nie jedyną różnicę w stosunku
do rozwiązania przedstawionego w tym projekcie.
Całkowita długość tulei łożyskowej (rys. 6.12) wynosi 4840 mm, a jej średnica
zewnętrzna jest stała i ma wartość 1055 mm. Ponieważ średnice wewnętrzne tulei
różnią się nieco, grubość jej ścianki zmienia się skokowo i ma niewiele różniące się
wartości: 37,5, 38,0 i 38,5 mm.
Ze względu na trudności wykonawcze i montażowe zamiast jednej przewidziano
wykonanie trzech oddzielnych tulei, które następnie — po ich nasunięciu na wał —
zostaną połączone odpowiednio ze sobą na zakładkę (rys. 6.13, szczegół D) i będą
w tym przypadku spełniać swoje zadania tak samo dobrze jak tuleja jednolita. W celu
zapewnienia współosiowości tulei i wału oraz stałej wysokości szczeliny zalewowej
na powierzchni wału przyspawano w odpowiednich miejscach 24 elementy dystansowe o wysokości 6 mm (rys. 6.13, szczegół B). Elementy te, przyspawane na wale,
widoczne są na rys. 6.15.
Na górnej tworzącej tulei łożyskowej (przed montażem) wywiercono i nagwintowano pięć otworów (M30), służących do umieszczenia w nich rurek wlewowych
i przelewowych (rys. 6.13, szczegóły C i D). Na obu końcach tulei przewidziano
uszczelnienia (rys. 6.13, szczegóły A i E): wewnętrzne — z pianki poliuretanowej
(dla tworzywa) oraz trwałe uszczelnienia zewnętrzne, zabezpieczające połączenia od przedostania się przez nie wody morskiej. Do wykonania tych uszczelnień
zastosowana zostanie pasta epoksydowa (Phillybond Orange Sealant Resin, ITW
Philadelphia Resins), przeznaczona specjalnie do takiego celu. W uszczelnieniach
tych przewidziano wykonanie czterech kontrolnych otworów odpowietrzających
(na dole, w połowie wysokości i na górze), które zostaną odpowiednio uszczelnione,
podczas zalewania po ukazaniu się w nich ciekłego tworzywa. Połączenia zakładkowe poszczególnych części składowych tulei zostaną uszczelnione na obwodzie
za pomocą taśmy samoprzylepnej. Również w tych uszczelnieniach, w najwyższych
punktach, przewidziane zostały kontrolne otwory odpowietrzające, które podczas
zalewania, po ukazaniu się w nich tworzywa, zostaną uszczelnione.
Utwardzone tworzywo, wypełniające przestrzeń zalewową, musi zapewnić nie
tylko stałość połączenia, ale także bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego,
działającego na tuleję łożyskową. Przyjęto założenie, że siły obwodowe działające
na złącze przeniesione zostaną w całości przez wypusty tworzywa znajdujące się
w podłużnych rowkach wpustowych, wykonanych na wewnętrznej powierzchni
tulei i zewnętrznej powierzchni wału. W tym celu zaprojektowano osiem rowków
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podłużnych w odległościach kątowych 45o od siebie. Kształt i wymiary tych rowków
pokazują szczegóły F i G na rys. 6.13. Zostaną one całkowicie wypełnione zalewanym tworzywem i po jego utwardzeniu utworzą dobrze dopasowane połączenia
wielowypustowe tego tworzywa z wałem i tuleją łożyskową.
Wypusty tworzywa, znajdujące się w rowkach, narażone są przede na ścinanie
i naciski powierzchniowe. Mając to na uwadze, wykonano odpowiednie obliczenia
sprawdzające. Przyjęto następujące dane:
maksymalna moc na wale napędowym P = 15 400 kW
obroty wału
nw = 120 mm−1
promień przyłożenia siły obwodowej
na powierzchni styku wału z tworzywem R = 483 mm
długość całkowita wpustu (rowka)
L = 4840 mm
szerokość wypustu
B = 10 mm
głębokość wpustu (rowka) na wale
Hw = 3 mm
głębokość wpustu (rowka ) w tulei
Ht = 5 mm
liczba wpustów (rowków) na obwodzie nr = 8
wytrzymałość na ścinanie tworzywa
Rt = 59,1 MPa
wytrzymałość na ściskanie tworzywa
Rc = 169 MPa
Moment obrotowy wału napędowego
(6.1)

Całkowita siła obwodowa na powierzchni styku wału z tworzywem
(6.2)

Naprężenie ścinające
(6.3)

Naciski powierzchniowe
(6.4)

Współczynnik bezpieczeństwa na ścinanie
(6.5)

nτ = Rt /τ = 8,95

Współczynnik bezpieczeństwa na naciski
(6.6)

np = Rc /p = 7,74
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Z powyższych obliczeń wynika, że współczynniki bezpieczeństwa na ścinanie
i naciski powierzchniowe, przy uwzględnieniu ekstremalnego obciążenia tulei łożyskowej całym momentem obrotowym wału, są wystarczająco duże.
Należy zaznaczyć, że w obliczeniach tych przyjęto skrajnie niekorzystne warunki.
Nie uwzględniono w nich sił adhezji i sił tarcia tworzywa na powierzchniach kontaktowych z wałem i tuleją, co w rzeczywistości występuje i zwiększa bezpieczeństwo
połączenia. W obliczeniach przyjęto, że na połączenia tworzywa z wałem i tuleją
działa maksymalnie możliwa wartość momentu obrotowego, wynikająca z mocy
silnika. W normalnych warunkach eksploatacji statku wał przenosi moment obrotowy od silnika na śrubę napędową i tylko bardzo niewielka jego część tracona
jest na pokonanie momentu tarcia występującego w łożysku. W rzeczywistości
tylko ta niewielka część momentu obciąża wykonane połączenie wielowypustowe
tworzywa z wałem i tuleją łożyskową. Z tego wynika, że rzeczywiste współczynniki
bezpieczeństwa na ścinanie i naciski powierzchniowe dla tworzywa w normalnych
warunkach eksploatacji statku, będą wielokrotnie większe od wartości podanych
wyżej, obliczonych de facto dla sytuacji awaryjnej łożyska, przy której obroty wału
w łożysku zostaną całkowicie zablokowane. Z praktyki nie są nam znane takie
sytuacje.
Można więc stwierdzić, że pod względem wytrzymałościowym zaprojektowane
połączenie tulei z wałem, z użyciem tworzywa EPY spełnia warunki bezpieczeństwa
z bardzo dużym zapasem.
6.2.3.3. Badania modelowe

Pomimo posiadanego już ponad 30‑letniego doświadczenia w posadawianiu maszyn
i urządzeń okrętowych z użyciem tworzywa uznano, ze względu na odrębną specyfikę i dużą odpowiedzialność tego przedsięwzięcia, za konieczne przeprowadzenie
najpierw pewnych badań modelowych. Celem tych badań było praktyczne sprawdzenie możliwości realizacji zaproponowanego rozwiązania i dopracowanie wielu
szczegółów, dotyczących technologii jego wykonania.
Badany model osadzenia tulei na wale, z użyciem tworzywa EPY pokazano
na rys. 6.14. Jego średnica miała wartość 1000 mm, a długość — 2000 mm. Wysokość
szczeliny wynosiła 4 mm, co zapewnione zostało przez odpowiednio rozmieszczone elementy dystansowe. Warunki przyjęte w modelu były bardziej niekorzystne niż w obiekcie rzeczywistym. Dotyczyło to przede wszystkim wysokości
szczeliny zalewowej, która była o 2 mm mniejsza od występującej w układzie
rzeczywistym.
Model wału wykonano z drewna (sklejki modelarskiej nawiniętej na okrągłe tarcze
i usztywnionej odpowiednimi żebrami). Zewnętrzna tuleja wykonana została z pleksiglasu w celu umożliwienia bezpośredniej obserwacji procesu napełniania ciekłym
tworzywem przestrzeni zalewowej. Na górnej tworzącej w tulei z pleksiglasu wykonano
dwa otwory, do których wstawione zostały rurki zakończone lejkami. Stanowiły one,
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a)

b)

c)

d)

Rys. 6.14. Badania modelowe przebiegu i czasu zapełniania ciekłym tworzywem EPY
szczeliny zalewowej między wałem a tuleją

odpowiednio, wlew i przelew dla ciekłego tworzywa. Odległości otworów, wlewowego
i przelewowego, od siebie i od brzegu były takie same ja w układzie rzeczywistym.
Długości tych rurek, wynoszące 500 mm, miały zapewnić wytworzenie odpowiedniego ciśnienia hydrostatycznego dla tworzywa napełniającego przestrzeń zalewową
oraz zawierać odpowiednią ilość tworzywa, potrzebną do uzupełnienia ubytków
objętości w przestrzeni zalewowej, aż do chwili jego utwardzenia się. Istotną rzeczą
w tym eksperymencie było praktyczne sprawdzenie procesu zalewania przez jeden
otwór, sposobu i szybkości rozprzestrzeniania się tworzywa i możliwości dobrego
wypełnienia całej przestrzeni zalewowej przed rozpoczęciem procesu jego żelowania.
Ważną sprawą było też ustalenie rzeczywistego czasu, potrzebnego do wykonania
tej czynności w określonych warunkach temperaturowych.
Uszczelnienie przestrzeni zalewowej na brzegach wykonane zostało z pianki
poliuretanowej o komórkach otwartych. Stwarzało to możliwość dodatkowego odpowietrzania tej przestrzeni podczas jej zalewania. Ważną rzeczą w tym eksperymencie
było sprawdzenie sposobu rozprzestrzeniania się tworzywa w przestrzeni zalewowej
oraz jakości powstałego odlewu po jego utwardzeniu się w warunkach otoczenia.
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Wyniki tego eksperymentu okazały się bardzo przydatne w dopracowaniu wielu
szczegółów technologii montażu rzeczywistych tulei na wale napędowym statku.
W technologii montażu elementów konstrukcyjnych z użyciem tworzywa jest wiele
ważnych szczegółów, które mogą decydować o sukcesie lub klęsce praktycznej realizacji tego rodzaju rozwiązań konstrukcyjnych.
6.2.3.4. Przygotowanie elementów i przebieg ich montażu
Przygotowane odpowiednio, według projektu przedstawionego na rys. 6.13, odcinki
tulei łożyskowej oraz fragment wału, na którym one będą osadzone, pokazano
na rys. 6.15. Na wewnętrznej powierzchni tulei i zewnętrznej powierzchni wału nacięto
po osiem rowków podłużnych o kształcie i wymiarach jak na rys. 6.13 (szczegóły F i G).
Na powierzchni wału przyspawano 24 odpowiednio rozmieszczone elementy dystansowe. Mają one wysokość 6 mm, co ma zapewnić odpowiednie ustawienie tulei
względem wału i równomierną wysokości szczeliny zalewowej. Elementy dystansowe

a)

b)

c)

d)

Rys. 6.15. Odcinki tulei łożyskowej oraz wału z naciętymi rowkami i przyspawanymi
elementami dystansowymi
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zostały odpowiednio zukosowane (rys. 6.15d) w celu ułatwienia procesu nasuwania
tulei na wał i przesuwania po nim.
Powierzchnie wewnętrzne tulei zostały obrobione na wytaczarce na odpowiedni
wymiar. Powierzchnia wału została dokładnie oczyszczona papierem ściernym.
Bezpośrednio przed montażem tulei na wale ich powierzchnie zostały dokładnie
odtłuszczone za pomocą acetonu.
Ogólny widok wału oraz pierwszego odcinka montowanej tulei łożyskowej (zawieszonego na suwnicy) pokazano na rys. 6.16a. Tuleja ta zakładana jest na oswobodzony
(cieńszy) koniec wału, który w tym czasie spoczywa na rolkowej podporze, w pewnej
odległości od końca (rys. 6.16b). Następnie, po odpowiednim zamocowaniu swobodnego końca wału i rozsunięciu rolek na podporze (rys. 6.16b), tuleja przemieszczana
jest za pomocą suwnicy wzdłuż osi wału do skrajnego położenia w okolicę jego
kołnierza. W podobny sposób są zakładane na wał i przemieszczane po nim dwa
następne odcinki tulei łożyskowej, które łączone są ze sobą na zakładkę. Montaż
trzeciego odcinka tulei pokazano na rys. 6.16c.

a)

b)

c)

Rys. 6.16. Przebieg zakładania poszczególnych odcinków tulei łożyskowej na wał
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Odpowiednie centrowanie tulei oraz wysokość szczeliny zalewowej zapewniają
elementy dystansowe przyspawane do wału (rys. 6.15d). Zachowano tutaj pewien
minimalny luz, umożliwiający przesuwanie tych tulei. Na zewnętrznej średnicy tulei
przewidziano pewien niewielki naddatek na obróbkę wykańczającą po zakończeniu
ich montażu.
Po odpowiednim połączeniu ze sobą poszczególnych odcinków tulei wkręcono
do nich stalowe rurki wlewowe i przelewowe z przyspawanymi do nich na górze lejkami. Dokonano uszczelnień przestrzeni zalewowej na końcach oraz w złączach tulei,
zgodnie z podanym wyżej projektem (rys. 6.13). Układ, złożony z wału i tulei, przygotowany do zalewania tworzywem, pokazano na rys. 6.17a. Długość rurek zalewowych
i przelewowych, wynosząca łącznie z lejkami około 650 mm, dobrana została w taki
sposób, aby wytworzyć i utrzymać odpowiednie ciśnienie hydrostatyczne, potrzebne
do należytego wypełnienia całej przestrzeni zalewowej. Ważną sprawa jest także
odpowiednia objętość układu wlewowego i przelewowego oraz tworzywa w nich
zawartego po wypełnieniu przestrzeni zalewowej. Jest to niezbędne do uzupełnienia
ubytków objętości, wynikających z pewnej podatności pianki uszczelniającej, skurczu
tworzywa podczas utwardzania i różnych innych przyczyn.

a)

b)

Rys. 6.17. Układ przygotowany do zalewania tworzywem (a) i sposób zalewania (b)

Temperatura otoczenia w hali, podczas wykonywania prac montażowych, wynosiła 20—24°C. Przed zalaniem tego układu tworzywem postanowiono podgrzać
go do około 30°C, co w efekcie miało dać lepsze i szybsze wypełnienie przestrzeni
zalewowej. Rozważany układ (rys. 6.17a) przykryto plandeką i podgrzewano nadmuchem ciepłego powietrza przez około 24 h. Zastosowano do tego celu trzy niewielkie
nagrzewnice elektryczne. W chwili rozpoczęcia zalewania zmierzona temperatura
tulei miała wartość 27°C, a zalewanego tworzywa 30°C. Wlewanie tworzywa wykonywane było jednocześnie przez trzy otwory: dwa skrajne i środkowy (rys. 6.17a).
Sposób wlewania tworzywa pokazano na rys. 6.17b. Przebiegało ono w sposób ciągły
i równomierny.
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Wcześniej obliczono dokładnie potrzebną ilość tworzywa. W czasie zalewania
obserwowano punkty kontrolne na końcowych uszczelnieniach i na złączach tulei,
stanowiące dodatkowe odpowietrzniki. Punkty te, po ukazaniu się w nich tworzywa,
uszczelniano odpowiednio. Łączny czas zalewania wynosił 3 h. Po całkowitym zapełnieniu przestrzeni zalewowej przez 2 h obserwowano wlewy i przelewy i dolewano
tworzywo dla uzupełnienia ubytków i utrzymania odpowiedniego ciśnienia hydrostatycznego. Łączna ilość zalanego tworzywa wynosiła 98,6 I. Po 2 h zakończył się
proces obniżania poziomu tworzywa we wlewach i przelewach. Po następnych 12 h
usunięto rurki wlewowe i przelewowe oraz uszczelnienia z taśmy samoprzylepnej
na złączach tulei. Pozostałe po rurkach wlewowych otwory w tulei łożyskowej zaślepiono odpowiednio nagwintowanymi korkami, wykonanymi z tego samego brązu
co tuleja.
Podczas zalewania i utwardzania się tworzywa nie zaobserwowano wzrostu temperatury tulei. Utwardzanie odbywało się w temperaturze otoczenia (20—24°C) i trwało
36 h. Twardość tworzywa, zmierzona na specjalnie odlanych próbkach, wynosiła
42—46°B. Sprawdzenie całkowitego wypełnienia przestrzeni zalewowej odbyło się
prostą metodą „ostukania”, a w miejscach wątpliwych, wskazanych przez inspektora
nadzoru, przez wykonanie nawierceń kontrolnych. Nie stwierdzono występowania
obszarów z brakiem tworzywa. Po zakończeniu prac montażowych powierzchnię
tulei poddano obróbce wykańczającej, zdejmując z niej pozostawiony niewielki
naddatek.
6.2.3.5. Uwagi i wnioski końcowe

Przedstawiony w pracy nowatorski projekt osadzania dużej tulei łożyskowej na wale
napędowym statku morskiego, z użyciem do tego celu specjalnego tworzywa epoksy
dowego EPY oraz opracowana i zastosowana w praktyce technologia jego realizacji zakończyły się sukcesem. Zastosowane rozwiązanie zdało egzamin praktyczny.
Po ponadrocznej eksploatacji wyremontowanego statku uzyskano od jego użytkownika pisemne potwierdzenie prawidłowego zachowania się osadzonej na wale
tulei i pracy łożyska rufowego. Do dziś (ponad cztery lata od rozpoczęcia eksploatacji
statku) nie zgłoszono żadnej reklamacji w tej sprawie.
Wyniki tej pracy pokazują jedną z wielu dalszych praktycznych możliwości zastosowania opracowanego tworzywa EPY do rozwiązywania trudnych i skomplikowanych problemów montażowych, występujących w budowie i remoncie statków
morskich.
Dzięki opracowaniu i zastosowaniu specjalnych tworzyw polimerowych udało
się dotąd rozwiązać wiele trudnych i skomplikowanych problemów, dotyczących
konstrukcji i technologii montażu oraz remontu wielu maszyn i urządzeń, które
wcześniej stwarzały dużo kłopotów konstruktorom, wykonawcom i użytkownikom
tych obiektów. W niektórych przypadkach rozwiązania takie są jedynymi praktycznie
możliwymi do realizacji w określonej sytuacji.
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6.2.4. Urządzenia pokładowe
Podkładki fundamentowe odlewane z tworzywa stosowane są nie tylko w posadawianiu maszyn i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, pod
pokładem, ale także w posadawianiu różnego rodzaju urządzeń montowanych
na pokładzie statku. Tworzywo EPY jest odporne na długotrwałe działania czynników
atmosferycznych. W szczególności zaś stosuje się je w posadawianiu różnego rodzaju
wind: kotwicznych, holowniczych, cumowniczych, trałowych. Na rysunku 6.18 przedstawiono statek wycieczkowy „Fantasy”, na którym posadowiono windę cumowniczą
Pusnes 101V14725FW na podkładkach z polskiego tworzywa EPAX.
Przykład posadowienia windy trałowej pokazano na rys. 6.19. Liczba podkładek
w posadawianiu wind jest różna. Zależy od rodzaju windy i jej wielkości i może wynosić
od kilku do kilkudziesięciu sztuk.
Na fotografii (rys. 6.20a) pokazano statek morski z żurawiami obrotowymi zamontowanymi na kolumnach, a na rys. 6.20b — uproszczony schemat takiego żurawia. Żuraw
ten zamontowano na wielkogabarytowym łożysku kulkowym (D = 2500 mm).
Rysunek 6.20c pokazuje tradycyjny sposób montażu łożyska, polegający na dokładnym pasowaniu (na tusz) łączonych powierzchni, a rys. 6.20d — osadzenie tego
samego łożyska na cienkiej (1—3 mm) warstwie tworzywa EPY. Sposób montażu
łożyska ilustruje rys. 6.21. Dzięki zastosowaniu podczas montażu ciekłego tworzywa,
którego nadmiar jest wyciskany na boki, po jego utwardzeniu uzyskuje się bardzo
dobre dopasowanie łączonych powierzchni, bez potrzeby wykonania uciążliwej,
czasochłonnej i kosztownej obróbki powierzchni stykowych kolumny i żurawia. W ten
sposób skraca się czas i zmniejsza koszt wykonania montażu, a praca tak posadowionego łożyska jest bardzo dobra i niezawodna.
6.2.5. Zbiorniki montowane na pokładzie i wewnątrz statków
Tworzywa polimerowe okazały się też bardzo przydatne w posadowieniach różnego
rodzaju dużych zbiorników montowanych na pokładzie albo też w kadłubie statków
morskich. Dla ilustracji różnych możliwości i sposobów zastosowania do tego celu
tworzywa podanych zostanie tutaj kilka charakterystycznych przykładów, wykonanych i sprawdzonych w praktyce.
Na rysunku 6.22 pokazano pierwszą na świecie pływającą platformę „Odyssey”
z wyrzutnią rakiet „Sea Launch” do umieszczania na orbicie satelitów komunikacyjnych. Powstała ona w ramach międzynarodowego programu, w którym uczestniczyły: USA (Boening), Rosja (Energia), Ukraina (Yuzhnoye) i Norwegia (Kvaerner).
Na platformie, zbudowanej w Stoczni Vyborg w Rosji (w 1998 roku), znajdują się dwa
walcowe zbiorniki paliwa rakietowego, o długości 40 m i masie 80 t każdy. Zbiorniki
te posadowione zostały na pokładzie platformy z zastosowaniem podkładek fundamentowych z tworzywa EPY.
Każdy z tych zbiorników podparty został w czterech punktach na przygotowanych
dla nich fundamentach. W miejscach podparcia do zbiorników przyspawane zostały
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Rys. 6.18. Statek wycieczkowy „Fantasy” z windą cumowniczą posadowioną w 1988 roku
na podkładkach z tworzywa EPAX
a)

b)

Rys. 6.19. Przykład posadowienia windy trałowej na podkładkach z tworzywa EPY: a) schemat
posadowienia windy na fundamencie; b) rozmieszczenie podkładek fundamentowych
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a)

b)

c)

d)

Rys. 6.20. Zastosowanie tworzywa EPY do posadowienia żurawi obrotowych na kolumnach statku:
a) widok statku serii B567 zbudowanego w Stoczni Szczecińskiej S.A.; b) schemat żurawia; c) mocowanie
łożyska obrotu (D = 2500 mm) w sposób tradycyjny; d) mocowanie tego łożyska z zastosowaniem
cienkiej warstwy tworzywa EPY
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Rys. 6.21. Sposób montażu wielkogabarytowych łożysk tocznych z zastosowaniem tworzywa EPY:
a) przekrój pokazujący sposób zabezpieczenia przed wyciekiem tworzywa; b) przekrój pokazujący
śruby do regulacji ustawienia łożyska; 1 — warstwa tworzywa EPY, 2 — powierzchnia przylegania
łożyska, 3 —śruba regulacyjna, 4 — uszczelnienie na krawędzi, 5 — korki z tworzywa piankowego

Rys. 6.22. Pływająca wyrzutnia rakiet „Sea Launch” ze zbiornikami paliwa rakietowego
posadowionymi na podkładkach z tworzywa EPY
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odpowiednie łapy. Powierzchnie montażowe fundamentów i łap zostały wcześniej
obrobione i były płaskie, jednakże podczas spawania uległy znacznym deformacjom.
Uniemożliwiło to prawidłowy montaż zbiorników, także z użyciem do tego celu stosowanych tradycyjnych metalowych podkładek wyrównawczych. Dobre dopasowanie
takich podkładek metalowych do dużych (rzędu 1 m2) zdeformowanych powierzchni
fundamentu i łap zbiorników było praktycznie niewykonalne. W tej sytuacji w trybie
awaryjnym zastosowano tutaj podkładki fundamentowe z tworzywa EPY, odlewane
na gotowo bezpośrednio pod odpowiednio ustawionymi zbiornikami. Rozwiązanie
to okazało się bardzo szybkie, proste i skuteczne w realizacji, a także bardzo stabilne
oraz niezawodne w eksploatacji. Zagwarantowało ono samoczynne idealne dopasowanie do siebie wszystkich powierzchni styku.
Tworzywo EPY okazało się też bardzo przydane w posadawianiu zbiorników walcowych na pokładzie specjalnych statków morskich, nazywanych potocznie chemikaliowcami. Statki, mające podwójne dna i burty, służą do transportu kwasów, alkoholi,
olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych, melasy, produktów rafinerii ropy naftowej itp.
W latach 2001—2007 zbudowano w Stoczni Szczecińskiej osiem chemikaliowców
typu B 588 (rys. 6.23). Były to wówczas największe i najnowocześniejsze chemikaliowce
na świecie. Miały najnowsze urządzenia nawigacyjne i systemy bezpieczeństwa.
Ich długość wynosi 183 m, a szerokość 32 m. Statki te mają 40 zbiorników o łącznej
pojemności 52 tys. m3, wykonanych ze stali nierdzewnej typu duplex; 34 zbiorniki
znajdują się we wnętrzu statku, a 6 — na jego pokładzie (rys. 6.23) [104]. Armatorem
tych statków jest Odfjell‑Seachem z Bergen (Norwegia).

Rys. 6.23. Chemikaliowiec z serii B 588, ze zbiornikami na pokładzie posadowionymi
na tworzywie EPY
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Zbiorniki znajdujące się na pokładzie tych statków posadowiono na tworzywie EPY.
Są to zbiorniki walcowe o średnicy 5,3 m i długości 17,12 m. Ciężar zbiornika wynosi
422 760 N, jego pojemność 377,7 m3, a ciężar z ładunkiem 4 199 746 N. Każdy z tych
zbiorników osadzony został na dwóch półkolistych podporach (łożach) na warstwie
tworzywa EPY, według schematu pokazanego na rys. 6.24a. Jedna z podpór jest stała.
Druga, przesuwna (rys. 6.24b), daje możliwość swobodnego wydłużania i kurczenia
się zbiornika w zmiennych warunkach temperaturowych. Zbiorniki przymocowane
są do podpór w czterech miejscach za pomocą czterech śrub (M56×5,5), ale tylko
z jednej strony mocowanie jest stałe, a z drugiej strony możliwy jest pewien przesuw.
Przesuw ten umożliwiają owalne otwory na śruby mocujące, wykonane w łapach
zbiornika.

a)

b)

Rys. 6.24. Ogólny schemat posadowienia zbiornika montowanego na pokładzie statku (a)
oraz schematy stałej i przesuwnej podpory (b)

Montaż zbiornika na statku pokazano na rysunku 6.25. Po odpowiednim ustawieniu zbiornika i uszczelnieniu przestrzeni zalewowych, znajdujących się między
zbiornikiem a łożami (rys. 6.25a), zapełniano je ciekłym tworzywem, odpowiednio
wymieszanym z utwardzaczem. Zalewanie odbywało się od góry, przez szczelinę przy
płaskiej podporze (rys. 6.25c). Na rysunku 6.25d pokazano łapę zbiornika z odlaną
pod nią podkładką.
W latach 2001—2008 na ośmiu zbudowanych chemikaliowcach typu B 588 posadowiono 48 takich zbiorników. Warto tutaj dodać, że także wszystkie silniki napędu
głównego oraz pochwy wału śrubowego na tych nowoczesnych chemikaliowcach
posadowione zostały na tworzywie EPY. Na statkach tych zainstalowane zostały silniki
typu Cegielski‑Wärtsilä NSD‑6RTA58TB, o mocy 12 750 kW. Miały one 11 m wysokości, 8 m długości, a ich szerokość przy podstawie wynosiła 4 m. Masa tego silnika
wynosiła 322 t. Łącznie na tych ośmiu chemikaliowcach tworzywo EPY zastosowane
zostało w posadowieniu 64 różnych obiektów. Prace te, wykonane pod nadzorem
DNV, dobrze zdają swój praktyczny egzamin.
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a)

b)

c)

d)

Rys. 6.25. Montaż zbiornika na statku: a) i b) widok ogólny zbiornika w trakcie montażu; c) napełnianie
przestrzeni zalewowej tworzywem; d) łapa zbiornika na podkładce odlanej z tworzywa na górnej
płaskiej powierzchni łoża

Na rysunku 6.26 pokazano montaż innych zbiorników na statku z użyciem tworzywa. Były to duże zbiorniki do transportu skroplonego gazu LNG/LPG, o pojemności
3700 m3 i masie ponad 300 t każdy. Miały one średnicę około 12 m i długość około
36 m. Posadowione zostały wewnątrz gazowca LNG/LPG o pojemności 7500 m3, nowo
zbudowanego w Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A.
Wstawianie tych zbiorników do wnętrza statku odbywało się z użyciem dwóch
dźwigów pływających o łącznym udźwigu ponad 5000 kN (500 t) (rys. 6.26). MSJ
w Szczecinie jest obecnie jedyną firmą w naszym kraju, która ma odpowiednią kadrę
i doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia do wykonania tego rodzaju prac montażowych na statkach morskich z użyciem tworzywa.
Każdy z tych zbiorników posadowiony został na dwóch odpowiednio wyprofilowanych łożach, z użyciem tworzywa Epocast 36‑P o konsystencji szpachli. Przebieg
prac montażowych obejmował kilka etapów. Najpierw określono potrzebną grubość
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a)

b)

Rys. 6.26. Zbiorniki do transportu skroplonego gazu LNG/LPG montowane na statku morskim

warstwy tworzywa w poszczególnych miejscach na łożach, na których posadowiony
zostanie dany zbiornik. W tym celu na łożach tych, w szeregu punktach nałożono
porcje kitu o grubości większej od przewidywanej warstwy tworzywa. Następnie
opuszczono zbiornik do położenia montażowego. Spowodowało to ściśnięcie
nałożonego kitu do odpowiedniej grubości w każdym miejscu. Potem uniesiono
zbiornik na odpowiednią wysokość, zmierzono te grubości (rys. 6.27a) i usunięto
kit. Na podstawie tych pomiarów ustalono, jaką grubość powinna mieć warstwa
tworzywa, nakładanego w danym miejscu po to, aby zapewnione było dobre podparcie na całej przewidzianej powierzchni i nie wystąpiło wyciśnięcie nadmiernej
ilości tworzywa na boki. Nadmiar wyciśniętego tworzywa powoduje bowiem niepotrzebne straty materiału i psuje estetykę posadowienia. Na wznoszącej części
łoża przyspawano następnie, w kierunku poprzecznym, pewną liczbę płaskowników

a)

b)

c)

Rys. 6.27. Przygotowanie łoża do posadowienia na nim zbiornika

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

137

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

6. Praktyczne zastosowania podkładek z tworzywa w posadawianiu maszyn i urządzeń

(rys. 6.27b), aby zapobiec spływaniu nakładanego tworzywa. Na rysunku 6.27c
pokazano nakładanie warstwy tworzywa (Epocast 36‑P) na odpowiednio przygotowane łoże.
Po nałożeniu warstwy tworzywa na obydwa łoża, o ustalonej wcześniej grubości
w każdym miejscu, opuszczono ostatecznie i posadowiono na nich dany zbiornik
(rys. 6.28a). Pokazana na rys. 6.28b niewielka ilość wyciśniętego tworzywa i równomierny jego rozkład są dowodem na to, że grubość nałożonej warstwy była
właściwa.

a)

b)

Rys. 6.28. Opuszczanie zbiornika do ostatecznego posadowienia go na łożach z nałożonym na nich
tworzywem (a) oraz fragment posadowienia z wyciśniętym z boku tworzywem (b)

Nakładanie tworzywa i ostateczne posadowienie zbiornika musiało być wykonane
w odpowiednio zaplanowanym czasie, w którym tworzywo zachowuje jeszcze swoje
właściwości plastyczne. Wymagało to zaangażowania i przygotowania odpowiedniej
liczby pracowników do mieszania i nakładania tworzywa jednocześnie w wielu miejscach oraz odpowiedniego zsynchronizowania wszystkich prac montażowych. Prace
te zostały wykonane przez wieloosobowy zespół pod kierownictwem dr. inż. Jędrzeja
Ratajczaka. Na zdjęciu (rys. 6.29) pokazani są pracownicy Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A., Stoczni Północnej S.A. w Gdańsku oraz firmy MSJ w Szczecinie, którzy
brali aktywny udział w posadawianiu zbiorników na jednostce NB 604/1.
Według wszystkich zainteresowanych stron prace montażowe przeprowadzone
zostały perfekcyjnie. Kilkuletnia eksploatacja tego statku potwierdza wysoką jakość
i niezawodność wykonanego posadowienia.
Później (w 2013 roku) dokonano posadowienia dwóch jeszcze większych zbiorników na jednostce B787 — gazowcu, o pojemności 9000 m3 (rys. 6.30a). Statek ten,
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Rys. 6.29. Pracownicy stoczni oraz firmy MSJ, którzy brali aktywny udział w posadawianiu zbiorników
na jednostce NB 604/1 w Stoczni Północnej w Gdańsku (czerwiec 2008)

a)

b)

Rys. 6.30. Zbiornik o masie 500 ton (a) wstawiany do ładowni statku „Syn Antares” (b)

o nazwie „Syn Antares”, zbudowany został w Stoczni Gdańsk S.A. dla włoskiego
armatora Cantiere Navale di Pesaro.
W ładowniach tego statku, widocznych na rys. 6.30b, posadowiono dwa duże
zbiorniki o masie około 500 t każdy. Średnice tych zbiorników miały wymiar 12 140 mm,
a ich całkowite długości różniły się nieco i wynosiły: dla zbiornika dziobowego —
42 525 mm, a dla zbiornika rufowego — 42 000 mm. Producentem tych zbiorników
była włoska firma Gas and Heat.
Ze względu na niewystarczające wyposażenie nabrzeża stoczni gdańskiej
w urządzenia dźwigowe montaż tych zbiorników na jednostce B787 przeprowa-
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dzono w doku SD2, na terenie dawnej Stoczni Gdynia S.A. W tym celu trzeba było
najpierw odpowiednio przeholować budowaną jednostkę oraz załadować zbiorniki
na pontony i przetransportować do miejsca ich montażu.
Zbiorniki te umieszczono w dwóch ładowniach statku, widocznych na rys. 6.30b.
Zgodnie z projektem każdy z nich został posadowiony na dwóch odpowiednio wyprofilowanych łożach z użyciem tworzywa Phillymasic TG‑7B (produkcji ITW Polymer
Technologies, USA). Przebieg montażu w ogólnych zarysach był podobny do opisanego
wyżej dla zbiorników wcześniej posadowionych z użyciem tworzywa Epocast‑36P.
Wystąpiły tutaj jednakże pewne dość istotne różnice. Montaż poprzednich zbiorników
odbył się w czerwcu w sprzyjających warunkach temperaturowych dla tworzywa.
Natomiast montaż tych zbiorników wykonano 25 i 26 stycznia w temperaturze otoczenia wynoszącej –10°C. Niska temperatura spowodowała wiele różnych utrudnień.
Ponieważ użycie tworzywa wymaga odpowiedniej dodatniej temperatury zarówno
do jego nakładania i rozprowadzania na powierzchni montażowej łoża, jak i należytego utwardzenia, konieczne było odpowiednie nagrzanie i utrzymanie właściwej
temperatury przez wiele godzin. Zagadnienie to zostało odpowiednio rozwiązane
przez stocznię. Warunki temperaturowe spowodowały, że prace montażowe trwały
łącznie dwa dni.
Na rysunkach 6.31a i b przedstawiono pewne fragmenty realizowanych prac montażowych. Pokazują one, odpowiednio, rozprowadzanie tworzywa na podporze
zbiornika oraz zakładanie folii teflonowej na powierzchni nałożonego tworzywa.
Założenie tej folii powoduje, że uzyskuje się tzw. podparcie przesuwne, które zabez-

a)

b)

Rys. 6.31. Fragmenty realizowanych prac montażowych obrazujące nakładanie i rozprowadzanie
tworzywa na podporze zbiornika (a) oraz zakładanie folii teflonowej na podporze pokrytej
tworzywem (b)
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Rys. 6.32. MPPW „Petrobaltic” oraz „Balic Beta”;
na pierwszej z nich posadowiono windę kotwiczną
(1984) i generator (1994); prace te wykonano
w Stoczni Remontowej Radunia; na drugiej
posadowiono trzy agregaty prądotwórcze typu
WAB 1240 D6 oraz trzy łożyska nośne; prace
te wykonano w warunkach morskich (2004—2005)

Rys. 6.33. M P P W „ B r e d f o r d D o l p h i n” ;
posadowiono silnik elektryczny pędnika
głównego, pod nadzorem DNV; pracę wykonano
w Gdańskiej Stoczni Remontowej (2007)

Rys. 6.34. MPPW „Polarnaja Zviezda”(„Polarna
Gwiazda”); posadowiono 61 różnego rodzaju
pomp i innych urządzeń pomocniczych; prace
wykonano w stoczni Vyborg Shipyard (Rosja, 2009)

Rys. 6.35. MPPW „Polarnoe Sijanie” (Polarna
Zorza); posadowiono 61 różnego rodzaju pomp
i innych urządzeń pomocniczych; prace wykonano
w stoczni Vyborg Shipyard (Rosja, 2010)
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piecza konstrukcję statku i zbiorniki przed występowaniem dużych sił wzdłużnych,
wynikających ze zmiany temperatury.
Montaż tych zbiorników — pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych —
przeprowadzony został zgodnie z planem i zakończył się sukcesem. Odpowiednie
zaplanowanie i wykonanie tego zadania stanowiło duże przedsięwzięcie techniczne
i organizacyjne. Wymagało znacznego zaangażowania i ścisłego współdziałania
w czasie montażu wielu odpowiedzialnych pracowników o wysokich kwalifikacjach,
zarówno zatrudnionych w Stoczni Gdańsk S.A., jak i w firmie Marine Service Jaroszewicz s.c., wyspecjalizowanej w pracach posadowieniowych z użyciem tworzywa.
O skali tego przedsięwzięcia niech świadczy fakt, że w jego realizacji udział brało
32 pracowników stoczni oraz 22 pracowników firmy MSJ. Po posadowieniu zbiorników statek został z powrotem odholowany do Stoczni Gdańsk S.A. w celu wykonania
dalszych prac wyposażeniowych.

6.2.6. Zastosowanie tworzywa na morskich pływających
platformach wiertniczych
Tworzywo EPY znalazło szerokie zastosowanie nie tylko w budowie i remoncie statków
morskich, ale także w posadowieniach wielu różnych maszyn i urządzeń na morskich
pływających platformach wiertniczych (MPPW). Łącznie na platformach morskich
na podkładkach odlewanych z tworzywa posadowiono 143 różne obiekty. Były to:
windy, silniki elektryczne, generatory, pompy, łożyska, zbiorniki i inne urządzenia
pomocnicze. Platformy, na których wykonane zostały omawiane tutaj posadowienia, pokazano wyżej na zdjęciach fotograficznych (rys. 6.32—6.35). W opisach tych
rysunków podano nazwy tych platform oraz pewne informacje dotyczące posadowionych na nich obiektów.
6.2.7. Posadowienie toru obrotowego bębna i krzyżaka osi kosza na statku
przeznaczonym do układania kabla na dnie morza
Jednym z oryginalnych praktycznych zastosowań tworzywa EPY było posadowienie,
na wykonanych z niego podkładkach fundamentowych, toru obrotowego bębna
na pokładzie statku morskiego, przeznaczonego do układania kabla energetycznego
na dnie morza. Ogólny widok tego statku pokazano na rysunku 6.36.
Statek ten zbudowany został w koreańskiej stoczni STX (w 2011 r.) jako podsypokowiec (stone dumping vessel), przeznaczony do zrzucania kruszywa i kamieni na dno
morza, w celu zasypywania kabli i rurociągów. Jego przebudowa na kablowiec (cable
laying vessel) i ogólny remont, dokonane zostały przez Energomontaż—Północ—
Gdynia Sp. z o.o., w 2013 roku. Podczas przebudowy usunięte zostały stare urządzenia
i statek ten wyposażony został w pełny zestaw nowych urządzeń do transportu
i układania kabla na dnie morza.
Na statku tym zamontowany został m.in. 28‑metrowej średnicy obrotowy bęben
mieszczący 5400 ton kabla energetycznego. Bęben ten wykonany został przez szkocką
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Rys. 6.36. Kablowiec „Willem de Vlamingh”

a)

b)

Rys. 6.37. Tor z umieszczonymi na nim rolkami, stanowiący podparcie obrotowego bębna z nawiniętym
kablem: a) widok ogólny, b) fragment

firmę (Caley Ocean Systemy) i przetransportowany na barko—pontonie do suchego
doku byłej Stoczni Gdynia, gdzie odbył się jego montaż na pokładzie statku.
Zamontowanie tego bębna na pokładzie statku wymagało m.in. przygotowania
odpowiedniego toru, umożliwiającego jego obracanie się wokół osi pionowej. Został
on wykonany w postaci pięciu oddzielnych, koncentrycznie rozmieszczonych stalowych pierścieni, o przekroju dwuteowym (rys. 6.37). Na torze tym rozmieszczono
i zamocowano dużą liczbę rolek, odpowiednio ułożyskowanych, przenoszących ciężar
bębna z nawiniętym kablem i umożliwiających jego obrót. Cały tor, po dokładnym
wypoziomowaniu płaszczyzny podparcia wszystkich rolek, za pomocą odpowiednich przyrządów geodezyjnych i śrub ustawczych, posadowiony został ostatecznie
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na pokładzie statku, przy zastosowaniu podkładek fundamentowych odlanych z tworzywa EPY. Należy przy tym zaznaczyć, iż wszystkie prace, dotyczące odpowiedniego
ustawienia toru, wykonane zostały przez pracowników firmy, dokonującej przebudowy
tego statku. Natomiast zakładanie form i odlewanie podkładek wykonane zostało
przez pracowników firmy MSJ, pod nadzorem inspektorów Bureau Veritas.
Całkowity przewidywany ciężar bębna z nawiniętym kablem wynosi 80 380 kN
W celu równomiernego rozłożenia tego ciężaru na powierzchnię pokładu statku,
zastosowano łącznie 236 rolek oraz taką samą liczbę podkładek fundamentowych
z tworzywa EPY. Podkładki te miały powierzchnię nośną 500 × 500 mm2 i umieszczone
zostały w tych miejscach, gdzie znajdują się rolki (rys. 6.38). Ze względu na znaczne
nierówności pokładu, odlewane podkładki miały różną wysokość, zawartą w granicach 5—45 mm.
Należy tutaj jeszcze dodać, że na jednostce tej, oprócz toru, posadowiono także
krzyżak osi kosza kabla (rys. 6.37a) z zastosowaniem tworzywa EPY. Wykonanie 236
podkładek pod torem odbyło się w dniach 16—18.06.2013 r., natomiast posadowienie
krzyżaka osi kosza kabla zostało wykonane w dniu 9.07.2013 roku.
Warto tutaj zaznaczyć, iż elementy konstrukcyjne podparte w dużej liczbie
punktów (większej od trzech), stanowią układy wielokrotnie statycznie niewy-

Rys. 6.38. Fragment toru z rolkami oraz podkładkami fundamentowymi odlanymi z tworzywa EPY
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znaczalne, które stwarzają wiele problemów obliczeniowych i wykonawczych,
w szczególności zaś przy stosowaniu podkładek fundamentowych wykonywanych
w sposób tradycyjny z metalu. Trudno sobie wyobrazić indywidualne dokładne
dopasowywanie poszczególnych podkładek metalowych w rozważanym przypadku, przy tak dużych nierównościach powierzchni. Zastosowanie podkładek
odlewanych na gotowo z tworzywa, ma nie tylko tę zaletę, że znacznie ułatwia
pracę i skraca czas ich wykonania. Główną zaletą ich stosowania jest to, że dopasowują się one samoczynnie dokładnie do wszystkich nierówności powierzchni
pokładu statku i posadawianego na nim stalowego toru. Daje to w rezultacie
wysoką jakość techniczną posadowienia, gwarantującą równomierny rozkład
obciążeń na wszystkie podkładki i całą ich powierzchnię styku, bez wprowadzenia
do układu nieprzewidywalnych naprężeń i odkształceń montażowych, występujących bardzo często w układach statycznie niewyznaczalnych, przy stosowaniu
podkładek metalowych.

6.2.8. Zastosowanie tworzywa EPY w montażu dulek transoceanicznej
łodzi wiosłowej
Tworzywo EPY znalazło praktyczne zastosowania nie tylko w montażu dużych silników i przekładni napędu głównego oraz wielu różnych urządzeń pomocniczych
i dużych elementów konstrukcyjnych (pochew wału śrubowego, tulei linii sterów
itp.), ale często także w montażu różnych drobnych elementów konstrukcyjnych,
wymagających dużej niezawodności i trwałości. Szczególnym przypadkiem w tym
zakresie, zasługującym na wzmiankę, było zastosowania tworzywa EPY w budowie
„układu napędowego” jednoosobowej transoceanicznej łodzi wiosłowej, przeznaczonej na odbycie rejsu „Trans Pacyfik Solo”. Łódź ta pokazana jest na zdjęciu (rys. 6.39),
a jej szczegółowy opis oraz opis podjętego rejsu, zawarte są w książce jego bohatera
Romualda Koperskiego pt. „Ocean Niespokojny” [164].
W łodzi tej tworzywo EPY zastosowane zostało do mocowania dulek , stanowiących węzły oporowe dla wioseł. Ogólny widok dulki pokazany jest na rys. 6.40a,
a sposób zastosowania tworzywa EPY w jej zamocowaniu do łodzi ilustruje rys. 6.40b.
Wykorzystano tutaj doświadczenia, zdobyte w badaniach i praktycznym stosowaniu cienkich warstw tworzywa w połączeniach elementów konstrukcyjnych oraz
śrub pasowanych w tworzywie, omówionych szczegółowe w punktach 8.1 i 8.2 tej
książki.
Łączone stykowo powierzchnie elementów konstrukcyjnych nie są idealnie
gładkie. Występujące na nich odchylenia od stanu idealnego (chropowatość, falistość, błędy kształtu) powodują, że stykają się one ze sobą tylko w oddzielnych
punktach (mikroobszarach), a ich rzeczywiste powierzchnie styku stanowią zwykle
bardzo mały procent ich nominalnej powierzchni styku. W połączeniach takich
występują niekorzystne zjawiska stykowe, które często prowadzą do szybkiego ich
zniszczenia i sytuacji awaryjnych. Cienka warstwa tworzywa wypełnia wszystkie
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Rys. 6.39. Jednoosobowa łódź wiosłowa „Pianist’a” przeznaczona do odbycia rejsu przez Pacyfik
podczas startu z miejscowości Choshi w Japonii

a)

b)

Rys. 6.40. Dulka na jednoosobowej łodzi transoceanicznej „Pianist’a”: a) widok ogólny, b) sposób
zastosowania tworzywa EPY w jej zamocowaniu do łodzi

mikro‑ i makroszczeliny, występujące między łączonymi ze sobą powierzchniami.
Po utwardzeniu się tworzywa, zadane obciążenie zewnętrzne dobrze przenoszone
jest przez całą nominalną powierzchnię styku, bez występowania niekorzystnych zjawisk kontaktowych o charakterze lokalnym. Tworzyw EPY jest odporne
na długotrwałe działanie wody morskiej i zabezpiecza łączone powierzchnie przed
wystąpieniem destrukcji. W efekcie uzyskuje się dużą niezawodność i trwałość
omawianego węzła konstrukcyjnego, stanowiącego istotny element „napędu
głównego” tej łodzi.
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6.2.9. Zastosowanie tworzywa EPY w posadawianiu maszyn i urządzeń
napędu głównego arktycznych lodołamaczy
Posadowienia maszyn i urządzeń napędu głównego największych na świecie rosyjskich
lodołamaczy o napędzie jądrowym oraz spalinowo-elektrycznym zaprojektowano
i wykonano z zastosowaniem tworzywa EPY (projekty 22220, 22600, 21900, Aker
Arc 124, rys. 6.41–6.45).
Rys. 6.41. Atomowy lodołamacz „Arktika”
z napędem głównym o mocy 72 000 kW,
projekt 22220 (3 jednostki), posadowiono
na podkładkach EPY: główny turbogenerator
typu PTU‑72 (rys. 6.45) – 2 szt.; silnik elektryczny
napędu głównego typu 2Х10000-3-165 ОМ5 –
3 szt.; turbosprężarka typu TNA10; agregat
prądotwórczy Wärtsilä typu W6L26 – 2 szt.
Rys. 6.42. Spalinowo-elektryczny lodołamacz
„Wiktor Chernomyrdin” z napędem głównym
o mocy 25 000 kW, projekt 22600, posadowiono
na podkładkach EPY: główny agregat
prądotwórczy Wärtsilä typu 16V32 – 4 szt.; silnik
elektryczny napędu głównego typu ABB AMZ
2000UT16LSF; agregat prądotwórczy Wärtsilä
typu 6L20 – 2 szt.; pochwa wału śrubowego
Rys. 6.43. Spalinowo-elektryczny lodołamacz
„Murmansk” z napędem głównym o mocy
16 000 kW, projekt 21900 (5 jednostki),
posadowiono na podkładkach EPY: główny
agregat prądotwórczy Wärtsilä typu 12V32 – 2 szt.;
pomocniczy agregat prądotwórczy Wärtsilä typu
W4L20; awaryjny agregat prądotwórczy typu DGA200-А-А1-MPS; silnik elektryczny napędu
głównego Alconza typu QD 800L3-10FWK – 2 szt.

Rys. 6.44. Lodołamacz portowy „Ob.” z napędem
głównym o mocy 10 000 kW, projekt Aker Arc 124,
posadowiono na podkładkach EPY: główny
agregat prądotwórczy Wärtsilä typu 8V31 – 3 szt.;
agregat prądotwórczy Wärtsilä typu 4L20; pompy
p‑poż Wärtsilä – 2 szt.
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Rys. 6.45. Rozmieszczenie podkładek fundamentowych odlewanych z tworzywa EPY pod silnikami
elektrycznymi typu 2Х10000-3-165 ОМ5 (3 szt.) napędu głównego atomowego lodołamacza „Arktika”

6.3.

Przykłady zastosowania tworzywa w posadawianiu
maszyn i urządzeń lądowych

6.3.1. Zastosowanie tworzywa w naprawie i modernizacji posadowień
dużych sprężarek tłokowych
6.3.1.1. Ogólna charakterystyka dużych sprężarek tłokowych
i występujących w nich problemów

Duże wolnoobrotowe sprężarki tłokowe, o mocy od kilkuset do kilka tysięcy kW,
należą do urządzeń technicznych generujących duże siły dynamiczne, drgania mechaniczne i hałasy, oddziałujące silnie na fundament i otoczenie. Są one instalowane
w zakładach przemysłu chemicznego, tłoczniach gazu ziemnego i wielu innych zakładach przemysłowych. Większość sprężarek zainstalowanych w naszym przemyśle
chemicznym oraz tłoczniach gazu, ma już 20, 30 lub nawet więcej lat. Sprężarki
te posadowiono w sposób tradycyjny na żelbetowych blokach fundamentowych
i zamocowano do nich sztywno za pomocą śrub fundamentowych, przelotowych
lub zakotwionych w betonie, zgodnie z zaleceniami ich wytwórców. Przykład takiej
sprężarki, posadowionej w sposób tradycyjny i eksploatowanej od 1966 roku, pokazano na rysunku 6.46.
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Z informacji uzyskanych od użytkownika tych sprężarek wynika, że już po stosunkowo krótkim czasie ich eksploatacji zaczęły występować pewne problemy, które
narastały w czasie i sprawiały wiele kłopotów. Polegały one głównie na:
— występowaniu nadmiernych drgań;
— luzowaniu się połączeń śrubowych i urywaniu się śrub fundamentowych;
— wykruszaniu się i pękaniu fundamentu betonowego (np. odłamaniu się narożnika);
— pękaniu elementów korpusowych sprężarki, a w tym także skrzyni korbowej;
— dużej awaryjności urządzeń, pociągającej za sobą znaczne straty gospodarcze
i finansowe oraz duże koszty napraw.
Prawidłowe działanie, niezawodność i trwałość dużych sprężarek tłokowych
zależą nie tylko od ich konstrukcji i jakości wykonania, ale także — w dużym stopniu — od sposobu ich posadowienia na fundamencie. Wysokie koszty napraw oraz
duże straty produkcyjne i gospodarcze, wynikające z nieplanowanych przestojów, spowodowały konieczność poważnego zajęcia się tym problemem, nie tylko
od strony technicznej, ale także naukowej. Najpierw problem ten został dostrzeżony
i w sposób zorganizowany podjęty w USA, gdzie od dawna eksploatowanych jest
dużo sprężarek tłokowych. W latach 90. ubiegłego wieku w ramach działalności
Gas Machinery Research Council (GMRC) powstało wiele ciekawych opracowań
i raportów na ten temat [105—109]. Są one efektem wspólnych działań instytutów
badawczych oraz inżynierów praktyków zajmujących się tą problematyką. Celem
tych działań było zbadanie przyczyn występowania nadmiernych drgań, dużej
awaryjności sprężarek oraz wielu z tym związanych problemów technicznych
i strat gospodarczych (liczonych w milionach $ USA [107]). Stwierdzono, iż główną

Rys. 6.46. Widok ogólny sprężarki tłokowej gazu syntezowego (typu 6HGP/4) posadowionej w sposób
tradycyjny na fundamencie betonowym
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przyczyną tego stanu jest niska jakość i duża zawodność tradycyjnych sposobów
mocowania tych obiektów do fundamentów, stosowanych w czasie ich instalacji.
Opracowano zalecenia [108, 109] dla inżynierów odpowiedzialnych za instalację
i naprawy fundamentowania sprężarek tłokowych. Wytyczne te mogą być pomocne
w zapewnieniu tym urządzeniom większej niezawodności i trwałości, bez większych kłopotów serwisowych.
Podobne problemy dotyczące sprężarek tłokowych występowały i występują
nadal także w krajach UE. W 1999 roku powołano Europejskie Forum ds. Sprężarek
Tłokowych (European Forum Reciprocating Compressors — EFRC), które zrzesza instytuty badawcze, projektantów, producentów i użytkowników tych urządzeń oraz firmy
zajmujące się ich instalacją i remontem w krajach europejskich. Zasadniczym celem
powstania tego forum było stworzenie platformy wymiany doświadczeń naukowo
‑technicznych między użytkownikami i producentami oraz instalatorami i badaczami
tych urządzeń; określenie jednolitych procedur i wytycznych do pomiaru i klasyfikacji
drgań w zespołach sprężarek tłokowych; analizowanie przyczyn powstawania tych
drgań oraz poszukiwanie sposobów ich minimalizacji [110].
Problemy nadmiernych drgań i dużej awaryjności sprężarek tłokowych są także
dobrze znane w naszym kraju. Dotyczy to w szczególności sprężarek eksploatowanych w przemyśle chemicznym (np. w ZAP) oraz w tłoczniach gazu zimnego, rozlokowanych w różnych miejscach naszego kraju. Z badań przeprowadzonych w tym
zakresie wynika bezspornie [111], że zasadniczą przyczyną większości problemów
występujących w tych zespołach sprężarkowych jest niska jakość i duża zawodność
tradycyjnych posadowień na fundamentach betonowych, wykonanych w czasie ich
instalacji. Dlatego też od pewnego czasu prowadzi się w naszym kraju (podobnie
jak w krajach bardziej rozwiniętych gospodarczo) systematyczne prace remontowo
‑modernizacyjne, dotyczące fundamentowania tych obiektów. Wykorzystuje się przy
tym odpowiednio nowoczesną wiedzę naukową i praktyczną w tej dziedzinie oraz
nowe materiały, a w szczególności specjalnie do tego celu opracowane tworzywa
polimerowe.
W nowoczesnym ujęciu zespoły sprężarkowe powinny być traktowane jako pewne
zintegrowane systemy dynamiczne, złożone z trzech zasadniczych elementów składowych [105—110]:
— maszyny (sprężarki i silnika);
— fundamentu żelbetowego;
— układu mocującego, zawierającego śruby mocujące, płyty podporowe zalane
w betonie lub tworzywie, fundamentowe podkładki wyrównawcze z metalu lub
tworzywa, a także stalowe konstrukcje (ramy), jeżeli znajdują się one między maszyną
a fundamentem betonowym.
W tym systemie sprężarka traktowana jest jako generator drgań, który oddziałuje
na fundament betonowy poprzez układ mocujący o określonych właściwościach
sprężysto‑tłumiących. Należy tutaj uwzględnić istotny fakt, że tzw. mocowanie
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sztywne nie jest w rzeczywistości mocowaniem doskonale sztywnym. Występujące
w jego elementach naprężenia i odkształcenia oraz zjawiska kontaktowe mają
istotny wpływ na jakość pracy sprężarki oraz niezawodność i trwałość całego
systemu.
6.3.1.2. Analiza porównawcza posadowień tradycyjnych i nowoczesnych
Na podstawie literatury [105—109] oraz badań własnych [33, 111] stwierdzono ponad
wszelką wątpliwość, iż główną przyczyną występowania dużych drgań i wielu z tym
związanych kłopotów są zasadnicze wady tradycyjnego sposobu posadowienia
tych zespołów na fundamentach betonowych. Wynikały one z zastosowania stalowych płyt oporowych zalewanych w betonie oraz stalowych podkładek i pakietów
cienkich blach (rzędu 0,1—1 mm), do odpowiedniego ustawienia i poziomowania
poszczególnych elementów zespołu sprężarki i wykasowania luzów w miejscach
ich podparcia (rys. 6.47.
Taki sposób posadawiania ciężkich sprężarek tłokowych jest mocno przestarzały
i zawodny w praktyce. Ma on bowiem dwie istotne wady techniczne. Polegają one na:
— dużej trudności odpowiedniego dopasowania wszystkich podkładek
do powierzchni oporowych fundamentu i podstawy posadawianego obiektu;
— braku możliwości zapewnienia dobrego kontaktu powierzchniowego pomiędzy betonem a płytą lub podkładką stalową, a także pomiędzy dwiema powierzchniami metalowymi.
Stosowanie płyt stalowych osadzonych w betonie i stalowych podkładek wyrównawczych w tradycyjnym sposobie posadawiania sprężarek tłokowych (rys. 6.47)
a)

b)

Podstawa
sprężarki

Pakiet cienkich
blach

Stalowa płyta

Rys. 6.47. Schemat tradycyjnego posadowienia skrzyni korbowej sprężarki na fundamencie
betonowym z zastosowaniem płyt i podkładek stalowych oraz pakietu cienkich blach (a) oraz
przykład zastosowania pakietu cienkich blaszek wzięty z praktyki (b)
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wynika z trudności, we wzajemnym dopasowaniu do siebie dużych powierzchni
oporowych fundamentów i podstaw montowanych obiektów, a przede wszystkim
z potrzeby dokładnego ustawienia współpracujących ze sobą elementów zespołu (np.
silnika elektrycznego i sprężarki tłokowej). Zastosowanie podkładek fundamentowych
powoduje zastąpienie podparcia ciągłego (powierzchniowego) podparciem niejako
dyskretnym w określonej liczbie „punktów”. W przypadku, gdy takich „punktów”
podparcia jest więcej niż trzy, układ staje się statycznie niewyznaczalny. Powstają
wówczas duże trudności w odpowiednim dopasowaniu wszystkich podkładek i określeniu sił wzajemnego oddziaływania maszyny i fundamentu. W ciężkich sprężarkach
i współpracujących z nimi urządzeniach liczba podkładek fundamentowych jest
zwykle dużo większa od trzech. Układy takie są więc wielokrotnie statycznie niewyznaczalne, co mocno komplikuje problem ich należytego posadowienia. Nawet
przy bardzo małych niedopasowaniach metalowych podkładek fundamentowych
oraz współpracujących ze sobą elementów zespołu sprężarki, ze względu na ich
dużą sztywność, w montowanym układzie powstają zwykle duże nieprzewidziane
naprężenia montażowe. Skutki występowania tych naprężeń, w połączeniu z naprężeniami termicznymi i roboczymi, ujawniają się zwykle dopiero w czasie eksploatacji
urządzeń i są częstą przyczyną różnych awarii.
Z przeprowadzonych badań wynika ponadto [33, 111], że nawet przy nominalnie
dobrym dopasowaniu poszczególnych podkładek fundamentowych występujące
na ich powierzchniach makro‑ i mikronierówności powodują, że kontakt oddziałujących
na siebie powierzchni ma charakter dyskretny i odbywa się tylko na wierzchołkach
najwyższych nierówności (rys. 6.47a). Rzeczywista powierzchnia styku podkładki
z fundamentem i posadowionym obiektem jest bardzo mała w porównaniu z ich
nominalną powierzchnią podparcia. Ponadto brak jest też sił adhezji w kontakcie
metalu z betonem oraz metalu z metalem. Pod wpływem sił dynamicznych pod
płytą stalową powstają bardzo szybko mikrowykruszenia i górna warstwa betonu
zamienia się w drobny pył. Prowadzi to w efekcie do obluzowania się połączenia
i wzrostu drgań, a często także powstawania makropęknięć i zniszczenia betonu
w górnej warstwie fundamentu. Przykład powstałych w ten sposób poważnych
zniszczeń, wzięty z praktyki, pokazano na rys. 6.48. Odrębnym problemem jest też
występowanie korozji na styku stali z betonem oraz mała odporność betonu na działania różnych czynników chemicznych.
Poziomowanie i kasowanie luzów za pomocą pakietu cienkich blach (rys. 6.47)
w dokładnym posadawianiu ciężkich maszyn i urządzeń na fundamencie (zarówno
betonowym, jak i stalowym) ma wiele istotnych wad i uznawane jest dzisiaj za niewłaściwe z technicznego punktu widzenia ze względu na dużą sprężysto‑plastyczną
podatność kontaktową oddziałujących na siebie licznych powierzchni metalowych.
Powoduje to tzw. osiadanie i wybijanie się powierzchni nośnej podkładek i fundamentu oraz luzowanie się fundamentowych połączeń śrubowych. W efekcie taki
tradycyjny sposób mocowania skrzyni korbowej, a także innych elementów układu
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jak na rys. 6.47, nie spełnia należycie swojego zadania i jest często główną przyczyną
wielu problemów występujących i narastających w czasie eksploatacji sprężarki.
Pewien postęp w tej dziedzinie dokonał się po opracowaniu i zastosowaniu
na podkładki fundamentowe specjalnych tworzyw polimerowych. Podkładki fundamentowe, odlewane z tych tworzyw „na gotowo”, bezpośrednio pod odpowiednio
ustawioną sprężarką, uprościły znacznie prace montażowe i zapewniły lepszą jakość
posadowienia.
Nowoczesny sposób posadawiania maszyn i urządzeń na fundamentach stalowych lub betonowych, z użyciem specjalnie do tego celu opracowanego tworzywa
polimerowego, w ujęciu schematycznym pokazano na rys. 6.49a. W dużym skrócie polega on na dokładnym ustawieniu posadawianego obiektu na fundamencie
(w pozycji roboczej), za pomocą śrub ustawczych lub klinów, wykonaniu między

a)

b)

c)

Rys. 6.48. Przykład całkowitego zniszczenia górnej części fundamentu sprężarki tłokowej z widocznym
pakietem obluzowanych blach w pobliżu śrub fundamentowych (a) oraz głębokimi pęknięciami
betonu i wciekami oleju (b, c)
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a)

b)

Rys. 6.49. Schemat posadowienia skrzyni korbowej sprężarki na fundamencie betonowym
z zastosowaniem podkładek odlanych z tworzywa polimerowego EPY (a) oraz sposób odlewania
podkładki fundamentowej (b)

fundamentem a podstawą urządzenia odpowiednich form zalewowych z pianki
poliuretanowej i blachy stalowej, a następnie zalaniu ich ciekłą kompozycją wymieszaną odpowiednio z utwardzaczem (rys. 6.49b).
Po utwardzeniu się tej kompozycji w odpowiednich warunkach termicznych
uzyskuje się gotowe podkładki fundamentowe. Powstałe w ten sposób podkładki,
dzięki zastosowaniu pewnych nadlewków technologicznych wytwarzających
ciśnienie hydrostatyczne, przylegały dokładnie do wszystkich makro‑ i mikronierówności fundamentu betonowego i podstawy maszyny. Zapewniły one znacznie
lepsze dopasowanie do siebie powierzchni oporowych posadowionej maszyny
i fundamentu niż podkładki stalowe (rys. 6.47). Uzyskano też dobrą przyczepność
(adhezję) podkładki do betonu, co zapobiega jego wykruszaniu się. W efekcie
otrzymano w ten sposób bardziej równomierny rozkład naprężeń montażowych
w układzie, bardziej stabilną jego pracę i oraz obniżenie poziomu drgań mechanicznych i hałasu.
6.3.1.3. Modernizacja posadowień sprężarek tłokowych

Przedstawiony wyżej sposób naprawy posadowienia sprężarki, polegający na zastąpieniu zużytych (obluzowanych) podkładek metalowych podkładkami odlanymi
(na gotowo) z tworzywa polimerowego, jest niewątpliwie korzystny i daje w efekcie
pewną znaczącą poprawę. Nie usuwa jednak wszystkich problemów związanych
z posadowieniem tych sprężarek na fundamencie betonowym, w szczególności zaś
dotyczących ich trwałości. Lepsze efekty eksploatacyjne i większą trwałość posadowienia można osiągnąć przez zastosowanie stalowej konstrukcji (ramy) pomiędzy
żelbetowym fundamentem a posadowionym zespołem sprężarki.
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Pierwsza oryginalna modernizacja takiego posadowienia (zaprojektowana i wykonana przez firmę TECHMARIN Sp. z o.o. ze Świnoujścia w 1993 roku) zastosowana
została dla motosprężarki GMVH‑12 (o masie około 85 000 kg i mocy 2026 kW), zainstalowanej w ZOG KRIO w Odolanowie. Posadowienia tej motosprężarki, pierwotne
i po modernizacji, przedstawiono odpowiednio na rys. 6.50a oraz 6.50b i c.
Po zainstalowaniu, w trakcie wieloletniej eksploatacji tych urządzeń stwierdzono
pojawienie się i narastanie w czasie następujących problemów:
a)

b)

EPY

c)

Rys. 6.50. Posadowienie motosprężarki GMVH‑12 na fundamencie żelbetowym: a) przed modernizacją
(na podkładkach stalowych); b) i c) po modernizacji (na konstrukcji stalowej i podkładkach odlanych
z tworzywa EPY)
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— pękania fundamentowego żelbetonowego bloku w górnej jego części;
— zrywania się śrub fundamentowych osadzonych w żelbetonowym bloku;
— wzrostu amplitudy drgań mechanicznych i natężenia hałasu;
— wzrostu trudności utrzymania założonych luzów w układzie karbowym motosprężarek;
— pękania bloków i głowic silników oraz butli antypulsacyjnych;
— dużej awaryjności urządzeń.
Ustalono ponad wszelką wątpliwość, iż główną przyczyną powstałych problemów były pewne wady posadowień tych zespołów (motosprężarek) na podkładkach
metalowych. Naprawa i modernizacja fundamentu polegały na:
— ścięciu górnej spękanej warstwy (około 440 mm) żelbetonowego bloku;
— wykonaniu specjalnej stalowej ramy fundamentowej;
— wywierceniu w żelbetowym bloku 62 otworów ø 62 na głębokość 600 mm,
dla śrub (M40) mocujących metalową ramę do fundamentu;
— zalaniu śrub fundamentowych tworzywem;
— posadowieniu ramy stalowej na bloku fundamentowym, z zastosowaniem
podkładek odlanych z tworzywa (rys. 6.50b);
— dokręceniu nakrętek na śrubach mocujących ramę do bloku fundamentowego (po utwardzeniu tworzywa);
— ustawieniu, za pomocą śrub regulacyjnych, motosprężarki na metalowej
ramie fundamentowej w położeniu eksploatacyjnym;
— odlaniu podkładek z tworzywa EPY pomiędzy podstawą motosprężarki
i metalową ramą fundamentową;
— dokręceniu nakrętek na śrubach mocujących motosprężarki do metalowej
ramy (po utwardzeniu podkładek).
Szczegóły dotyczące tej modernizacji przedstawione zostały w artykule [29]. Rozwiązania takie zastosowane zostały następnie podczas modernizacji posadowień
wszystkich pięciu tego typu motosprężarek zainstalowanych w tym zakładzie, a później także w wielu innych tego rodzaju zakładach w naszym kraju. Kilkunastoletnia
eksploatacja omawianych motosprężarek (GMVH‑12) potwierdziła oczekiwane zalety
tych rozwiązań. W szczególności zaś, według pomiarów wykonanych przez różne
instytucje i opinii użytkowników tych urządzeń, osiągnięto:
— kilkunastokrotne zmniejszenie poziomu drgań mechanicznych,
— znaczne zmniejszenie poziomu natężenia hałasu,
— bardzo wyraźny wzrost niezawodności maszyn.
Modernizacje posadowień podobne do pokazanych na rys. 6.50 przeprowadzono później dla sprężarek tłokowych Halberstadt 1HB 5K‑400/250 (rys. 6.51).
Sprężarki takie zainstalowane zostały w tłoczniach gazu ziemnego na fundamentach żelbetowych w sposób tradycyjny, według projektu i wytycznych dostawcy
tych urządzeń. Posadowienie takiej sprężarki, w ujęciu schematycznym, pokazuje
rys. 6.51a. Omawiane tutaj sprężarki, eksploatowane w tłoczniach gazu od 1992 roku,
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a)

Zespół kompresora
typu Halberstadt

Śruby
fundametowe
Fundament
żelbetowy

b)

Rama
fundametowa

Śruby
fundametowe
Śruby
kotwowe

Rys. 6.51. Posadowienia sprężarek Halberstadt 1HB 5K–400/250 na fundamencie żelbetowym:
a) przed modernizacją (na podkładkach stalowych); b) po modernizacji (na konstrukcji stalowej
i podkładkach z tworzywa EPY)

praktycznie już po stosunkowo krótkim czasie wykazywały duże i szybko narastające drgania, przenoszące się na znaczną odległość (aż do odległych pomieszczeń
biurowych). Występowały częste awarie i przestoje, konieczne były liczne naprawy.
Ze względu na zbyt duże drgania, przekraczające dopuszczalne normy dla ludzi,
a także niebezpieczne dla urządzeń technicznych i obiektów budowlanych, Państwowa Inspekcja Pracy wstrzymała w pewnym momencie dalszą eksploatację tych
urządzeń. Główną przyczyną powstawania nadmiernych drgań i licznych z tym
związanych kłopotów (analogicznych jak w przypadku motosprężarek GMVH‑12 [29])
był tradycyjny i — jak się okazało — bardzo zawodny również w tym wypadku
sposób posadowienia tych sprężarek na fundamentach żelbetowych z zastosowaniem stalowych płyt zalewanych w betonie i podkładek wyrównawczych (jak
na rys. 6.47). Stosunkowo szybko następowało luzowanie się nakrętek albo też
pękanie i wykruszanie się betonu w strefach silnego oddziaływania śrub i stalowych płyt osadzonych w betonie.
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W tej sytuacji podjęto decyzję o dokonaniu gruntownej modernizacji posadowienia tych zespołów sprężarkowych. Polegała ona na zaprojektowaniu i wykonaniu
odpowiedniej konstrukcji stalowej, którą osadzono na istniejącym fundamencie
żelbetowym z zastosowaniem odpowiedniej liczby podkładek wyrównawczych
z tworzywa polimerowego i śrub zakotwionych w fundamencie również z użyciem
tego tworzywa (rys. 6. 51b).
Ze względu na wspornikową („balkonową”) postać fundamentu (rys. 6.51) usunięto
tylko wykruszenia z górnej warstwy betonu, pozostawiając całą górną niespękaną
część fundamentu, ponieważ osłabiłoby to dany fundament żelbetowy. Stalowa
konstrukcja, która została odpowiednio dopasowana do istniejącego fundamentu
i osadzona na podkładkach odlanych z tworzywa polimerowego, powoduje istotne
jego wzmocnienie oraz usztywnienie — dotyczy to zwłaszcza jego wsporników
wystających znacznie poza główny blok (rys. 6.51b). Zastosowanie konstrukcji stalowej,
w tym wypadku bez usunięcia warstwy betonu o znacznej grubości (jak to miało
miejsce w przypadku motosprężarek GMVH‑12, rys. 6.50), spowodowało podwyższenie poziomu mocowania sprężarki i silnika napędowego wynoszące około 400 mm.
Pierwszej przebudowy posadowienia zespołu sprężarki Halberstadt 1HB 5K‑400/250
wykonano w 1995 roku. W następnym roku wykonano analogiczne przebudowy
posadowień dla pozostałych zespołów sprężarkowych, zainstalowanych w danej
tłoczni gazu. W każdym przypadku znacznie zmniejszyły się drgania do wartości, które
mieszczą się w granicach dopuszczalnych (według ISO) dla tego rodzaju urządzeń.
Zespoły te pracują do dziś w sposób niebudzący zastrzeżeń. Pozytywne efekty tej
modernizacji spowodowały, że zaczęto jej także sukcesywnie stosować w innych
tłoczniach gazu ziemnego na terenie naszego kraju.
Na rysunku 6.52 pokazano montaż elementów konstrukcyjnych jednej z takich
sprężarek na stalowej ramie, osadzonej wcześniej na fundamencie betonowym, z użyciem podkładek z tworzywa i śrub zakotwionych w tworzywie. Ustawianie poszczególnych elementów na tej ramie odbywa się za pomocą śrub ustawczych oraz klinów.
Dopiero po sprawdzeniu prawidłowego ustawienia wszystkich elementów i zespołów
roboczych robi się formy z pianki poliuretanowej, dla podkładek fundamentowych
w przewidzianych dla nich miejscach. Sposób wykonywania takich form widoczny
jest na rys. 6.52. Formy te, po ich zamknięciu na dostępnych brzegach gładką blachą,
zalewa się ciekłym tworzywem. Dzięki zastosowaniu nadlewków technologicznych
uzyskuje się całkowite wypełnienie formy i bardzo dobre samoczynne dopasowanie
podkładki do powierzchni oporowych fundamentu i podstawy maszyny. Po utwardzeniu się tworzywa otrzymuje się gotowe podkładki, bez potrzeby ich obróbki
(rys. 6.53). Nadlewki technologiczne, występujące na dostępnym brzegu podkładki,
pozostawia się zwykle na ich miejscu. W razie potrzeby mogą one być tak wykonane,
że dają się łatwo usunąć (patrz rys. 5.5).
Przy bardzo dobrym dopasowaniu wszystkich podkładek naprężenia wywołane
napięciem śrub fundamentowych mają charakter czysto lokalny i nie deformują
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Rys. 6.52. Ustawianie poszczególnych elementów składowych sprężarki na ramie fundamentowej
za pomocą śrub ustawczych i klinów

a)

b)

Rys. 6.53. Elementy zespołu sprężarki posadowione na podkładkach fundamentowych odlanych
z tworzywa: a) skrzynia wodzikowa; b) silnik napędowy

całego układu. Inaczej rzecz wygląda w tradycyjnie wykonywanym montażu, przy
którym tak dokładne dopasowanie wszystkich podkładek fundamentowych jest
praktycznie niemożliwe. W takim wypadku przy napinaniu śrub fundamentowych
powstają często duże niepożądane naprężenia montażowe w układzie korpusowym,
które mogą mieć istotny wpływ na jego deformację oraz pogorszenie wzajemnego
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ustawienia poszczególnych elementów i zespołów roboczych oraz osiowania wału
korbowego.
Ogólny widok omawianych zespołów sprężarkowych przed modernizacją ich
posadowień i po przedstawia rys. 6.54. Pewnym dopełnieniem dokonanej modernizacji są odpowiednio zaprojektowane i estetycznie wykonane podesty wokół sprężarek, ułatwiające dostęp do ich górnych części. Poprzednio podesty takie nie były
potrzebne, ponieważ zespół sprężarkowy posadowiony był niżej (w przybliżeniu
o około 400 mm) bez ramy stalowej.

a)

b)

Rys. 6.54. Ogólny widok sprężarek tłokowych 1HB 5K‑400/250 eksploatowanych w tłoczniach gazu
ziemnego: a) przed; b) po modernizacji ich posadowień
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a)

b)

Rys. 6.55. Ogólny widok sprężarki tłokowej gazu syntezowego 6HGP/4: a) przed modernizacją;
b) po modernizacji posadowienia

Na rysunku 6.55 pokazano sprężarkę tłokową gazu syntezowego (typu 6HGP/4)
przed modernizacją jej posadowienia i po, polegającą na zastosowaniu stalowej
ramy, śrub mocujących zakotwionych w tworzywie oraz podkładek fundamentowych odlanych z tworzywa.
Na zakończenie należy tutaj wyraźnie zaznaczyć, iż wszystkie opisane wyżej
prace remontowe i modernizacyjne, dotyczące posadowień sprężarek tłokowych,
wykonane zostały przez Zakład Konstrukcji i Ekspertyz TECHMARIN Sp. z o. o. w Świnoujściu. Prace wykonane przez ten Zakład charakteryzują się pełnym profesjonalizmem i wysoką jakością realizacji, przy należytym wykorzystaniu aktualnej wiedzy
naukowej i praktycznej w dziedzinie posadowień oraz nowoczesnych materiałów
(tworzyw) przeznaczonych do tego celu. Zastosowane rozwiązania modernizacyjne
są w dużym zakresie oryginalne i nowatorskie.
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Rozwiązania te sprawdziły się w praktyce i uzyskały wysokie pozytywne oceny
użytkowników tych urządzeń. Dla przykładu przytoczę tutaj tylko jedną opinię, dotyczącą sprężarek syntezowych typu 6HGP/4): Zastosowane rozwiązania doprowadziły
do poprawnego fundamentowania maszyn, ograniczyły drgania, emisję hałasu i doprowadziły
do zdecydowanego ograniczenia ich awaryjności i postojów, co w konsekwencji daje wymierne
efekty produkcyjne i ekonomiczne.

6.3.2. Nowoczesne posadowienia sprężarek tłokowych firmy NEUMAN ESSER
Na rysunku 6.56 pokazano nowoczesne posadowienie jednego z dwóch zespołów
sprężarek tłokowych firmy NEUMAN & ESSER, typu 1TZL300, wykonane pod nadzorem firmy Marine Service Jaroszewicz, na zlecenie szwajcarskiej firmy Koch‑Glitsch
Schweiz GmbH. Posadowienie to dotyczyło nowej inwestycji i wykonane zostało
w Pavlodarze (Kazachstan) w 2008 roku zgodnie z projektem i zaleceniami dostawcy
tych urządzeń.
Do posadowienia tego zespołu, zgodnie z życzeniem zleceniodawcy, użyte zostało
tworzywo o nazwie Chockfast Red S.G. (produkcji USA). Jest to trójskładnikowa zaprawa
polimerowa o dużej wytrzymałości, do szerokiego stosowania w posadawianiu ciężkich maszyn i urządzeń na fundamentach betonowych. W porównaniu z betonem
tworzywo to ma wiele istotnych zalet, do których należy zaliczyć: dużą wytrzymałość
na ściskanie (125 N/mm2), krótki czas utwardzania do osiągnięcia pełnej wytrzymałości,

Rys. 6.56. Ogólny schemat posadowienia zespołu sprężarki tłokowej firmy NEUMAN & ESSER,
typu K‑401
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dużą adhezję do metalu i betonu, znaczną odporność na działanie czynników atmosferycznych, olejów i różnych czynników agresywnych, mały skurcz i dużą trwałość.
Tworzywo to przeznaczone jest do zalewania górnej powierzchni fundamentu
betonowego po odpowiednim ustawieniu na niej posadawianego obiektu na śrubach
ustawczych. Zalecana grubość warstwy tworzywa wynosi 25—100 mm.
Na rysunku 6.57 przedstawiono pewne fragmenty posadowienia sprężarki i silnika
napędowego. Śruby fundamentowe, mocujące sprężarkę oraz silnik, osadzone zostały
w kwadratowych otworach (o boku 14 mm) i zakotwione z użyciem tworzywa. Śruby
a)

b)

Rys. 6.57. Szczegóły dotyczące posadowienia skrzyni korbowej sprężarki (a) i silnika napędowego (b)

a)

b)

Rys. 6.58. Montaż zespołu sprężarkowego: a) zakładanie form dla tworzywa; b) odlane i utwardzone
warstwy tworzywa po usunięciu form
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te nie mocują bezpośrednio sprężarki i jej silnika napędowego do fundamentu. Mocują
natomiast stalowe pasma płytowe o grubości 100 mm, do których przytwierdzane
są posadawiane obiekty. Sprężarka i jej silnik napędowy, przed ich ostatecznym
posadowieniem na fundamencie zostały najpierw odpowiednio ustawione na tych
pasmach płytowych i przykręcone do nich śrubami (M42; rys. 6.57b).
Następnie ustawiono sprężarkę i silnik elektryczny (z przymocowanymi do nich
pasmami płytowymi) na fundamencie i dokonano odpowiedniej regulacji ich ustawienia w pozycji roboczej, zapewniającej należyte osiowanie silnika i wału korbowego sprężarki. Czynności te dokonano za pomocą przewidzianych do tego celu
śrub ustawczych, umieszczonych w pasmach płytowych. Pomiędzy tymi płytami
a fundamentem pozostawiono dość znaczną odległość (około 30 mm) dla podlewki
z tworzywa. Po sprawdzeniu należytego ustawieniu sprężarki i silnika wykonano
z desek odpowiednie formy na fundamencie betonowym (rys. 6.58a), które następnie
zalano odpowiednio wymieszanym tworzywem Chockfast Red S.G. Fundamentowe
pasma płytowe zostały podlane i zalane tworzywem prawie na całej ich grubości,
zgodnie z projektem (rys. 6.57). Po zalaniu wystawały one tylko około 15—20 mm
ponad powierzchnię tworzywa (rys. 6.58b). Po utwardzeniu się tworzywa pasma
płytowe zostały zamocowane do fundamentu przez założenie i odpowiednie dokręcenie nakrętek na śruby fundamentowe, w sposób pokazany na rys. 6.57.
W podobny sposób wykonano posadowienia wszystkich pozostałych elementów zespołu sprężarki, pokazanych na rys. 6.56. Posadowienia wykonane z użyciem
specjalnego tworzywa (Chockfast Red S.G.), o dużej wytrzymałości i dobrej adhezji
do betonu i stali, zapewniają stabilne mocowanie i dużą odporność na działanie
różnych czynników zewnętrznych.

6.3.3. Zastosowanie tworzywa w posadawianiu maszyn i urządzeń górniczych
Najpierw (w 1995 roku) tworzywo EPY zastosowano na podkładki fundamentowe
w posadowieniu na fundamencie wentylatora głównego przewietrzania w KWK
„Wieczorek”. Schemat posadowienia wentylatora pokazano na rys. 6.59a, a plan
rozmieszczenia podkładek fundamentowych — na rys. 6.59b. Masa tego obiektu
wynosiła około 40 000 kg. W następnych latach posadowiono jeszcze pięć takich
obiektów w różnych kopalniach.
W 1996 roku po raz pierwszy tworzywo EPY zastosowano w Polsce do posadowienia górniczej maszyny wyciągowej (rys. 6.60a). Była to maszyna wyciągowa K‑6000
szybu „Pułaski” (przedział skipowy w KWK „Wieczorek” w Katowicach). W okresie
długotrwałej eksploatacji tej maszyny, wskutek szkód górniczych, nastąpiły znaczne
przemieszczenia fundamentów, w wyniku czego pojawiły się nieprawidłowości ustawienia łożysk wału głównego i stojanów silników napędowych maszyny (rys. 6.60b).
Podczas remontu wystąpiła konieczność przywrócenia prawidłowego ustawienia wału głównego maszyny wyciągowej oraz stojanów silników napędowych.
Do osiągnięcia tego celu zastosowano podkładki fundamentowe z tworzywa EPY.
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a)

b)

Rys. 6.59. Zastosowanie tworzywa EPY w posadowieniu wentylatora głównego przewietrzania w KWK
„Wieczorek”: a) schemat posadowienia wentylatora; b) plan rozmieszczenia podkładek fundamentowych

Korekta ustawienia w kierunku pionowym poszczególnych elementów zespołu
wynosiła 0—35 mm.
Posadowienie maszyny wykonano w kwietniu 1996 roku i od tego czasu była ona
intensywnie eksploatowana przez wiele lat. Zastosowana w tym wypadku technologia
wykonania podkładek fundamentowych z tworzywa EPY w pełni potwierdziła jej
przydatność i zalety. Znacznie skrócono czas trwania remontu, uzyskano dokładne
ustawienie łożysk wału głównego i stojanów silników napędowych. Maszyna pracowała stabilnie i nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.
Podobne efekty uzyskano, posadawiając w październiku 1996 roku maszynę
wyciągową typu 4L‑4000/2400 w KWK „Zabrze‑Bielszowice”. W lutym 2001 roku
posadowiono z użyciem tworzywa EPY maszynę wyciągową w Kopalni Miedzi Rudna
koło Polkowic. Na rysunku 6.61 przedstawiono przykład zastosowania tworzywa
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a)

b)

c)

Rys. 6.60. Zastosowanie tworzywa EPY w posadowieniu maszyny wyciągowej K‑6000 w KWK
„Wieczorek”: a) wieża i maszyna wyciągowa; b) schemat posadowienia maszyny wyciągowej;
c) rozmieszczenie podkładek fundamentowych

a)

b)

Rys. 6.61. Zastosowanie tworzywa EPY w posadowieniu łożyska koła liniowego ø 6000 na konstrukcji
wieży wyciągowej szybu Roździeński KWK „Wieczorek”: a) widok koła linowego na wieży wyciągowej;
b) schemat posadowienia łożyska koła linowego
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EPY do posadowienia łożysk koła linowego ø 6000 na konstrukcji wieży wyciągowej
(pokazanej na rys. 6.60a). Pracę tę wykonano w KWK Wieczorek w 1999 roku.
Posadowienia maszyn i urządzeń górniczych wykonane z użyciem tworzywa
EPY potwierdziły w pełni znaczne korzyści techniczno‑ekonomiczne, wynikające
ze stosowania tej nowej metody w górnictwie. Pozwala ona na istotne usprawnienie
i podwyższenie jakości montażu zarówno nowych urządzeń, jak i naprawianych,
z korzyścią dla prawidłowej i bezpiecznej ich pracy.

6.3.4. Zastosowanie tworzywa w montażu koparek i zwałowarek
eksploatowanych w górnictwie odkrywkowym
Koparki i zwałowarki eksploatowane w górnictwie odkrywkowym są obiektami bardzo
dużymi, pracującymi w szczególnie trudnych warunkach terenowych. Montaż tych
urządzeń w miejscu ich eksploatacji jest sprawą złożoną i kosztowną. Sposób i jakość
jego wykonania mają znaczący wpływ nie tylko na sumaryczny koszt wytworzenia
tego obiektu, ale także w dużym stopniu na jego niezawodność i trwałość oraz koszty
obsługi i utrzymania jego sprawności w czasie eksploatacji. Jednym z podstawowych
warunków prawidłowej pracy takiej koparki jest odpowiedni montaż stosowanych
w niej łożysk wielkogabarytowych. Tradycyjny sposób montażu tych łożysk wymaga
bardzo dokładnej mechanicznej i ręcznej obróbki powierzchni oporowych konstrukcji
nośnej i części obrotowej, posadawianej na tym łożysku. Jest to technologia bardzo
uciążliwa, pracochłonna i kosztowna, a uzyskany w ten sposób efekt nie gwarantuje
odpowiednio wysokiej niezawodności i trwałości. Koszty wykonania napraw i straty
gospodarcze wynikające z nieplanowanych przestojów są w takich obiektach zwykle
bardzo wysokie. Dlatego też podjęto wysiłki w celu usprawnienia i podwyższenia
jakości montażu tych obiektów. Cele te zostały osiągnięte m.in. dzięki zastosowaniu
tworzywa polimerowego, podobnie jak to już wcześniej miało miejsce w montażu
wieku innych maszyn i urządzeń technicznych. Dobrze sprawdziło się ono w praktyce
i dało wymierne korzyści techniczne, ekonomiczne i eksploatacyjne. Stosowane jest
obecnie nie tylko w montażu łożysk wielkogabarytowych, ale także innych elementów
konstrukcyjnych koparek i zwałowarek. Różne możliwości zastosowania tworzywa
w montażu tych obiektów przedstawiono poniżej na konkretnych przykładach.
W górnictwie odkrywkowym tworzywo EPY® zastosowano po raz pierwszy w 1994
roku w KWB „Konin”, na koparce SRs1200 (rys. 6.62). Podczas remontu tej koparki,
przy montażu segmentowego łoża kulowego (o średnicy 8500 mm) obrotnicy zastosowano cienką warstwę tworzywa EPY (rys. 6.62b). Szerokość tej warstwy wynosiła
200 mm, a grubość 5—20 mm. Obciążenie statyczne łoża koparki wynosiło 12 000 kN.
Dzięki zastosowaniu tworzywa uniknięto bardzo pracochłonnej i kosztownej obróbki
powierzchni elementów konstrukcji nośnej koparki, stykających się z łożem, jak również
konieczności jej demontażu. Tworzywo zapewniło bardzo dokładne dopasowanie
oddziałujących na siebie powierzchni konstrukcji i łoża oraz równomierne obciążenie
jego kul (o średnicy 110 mm). Skróciło czas i koszt wykonania remontu.
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a)

b)

Rys. 6.62. Zastosowanie tworzywa EPY w posadowieniu łożyska obrotnicy (ø 8,5 m) koparki SRs‑1200
w KWB „Konin”: a) widok koparki; b) schemat koparki z przekrojem łożyska obrotnicy
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W następnych latach tworzywo EPY zastosowane zostało w montażu takich samych
łoży kulowych na czterech innych koparkach typu SRs‑1200. Wieloletnia eksploatacja tych koparek potwierdziła wysoką jakość i trwałość montażu dokonanego przy
użyciu tworzywa EPY.
Innym dużym i ważnym obiektem, w którym wielkogabarytowe łoże kulowe wraz
z wieńcem zębatym osadzone zostało z użyciem tworzywa EPY, jest zaprojektowana
i zbudowana w kraju zwałowarka ZGOT‑15400.120 (rys. 6.63).
Średnica łoża kulowego w tym obiekcie wynosi 12 500 mm, a średnica kuli —
200 mm. Ciężar części zwałowarki obracających się na tym łożu wynosił 34 000 kN.
Zwałowarka ta przekazana została do eksploatacji w KWB „Bełchatów” (na odkrywce
Szczerców) pod koniec 2004 roku.

Rys. 6.63. Zwałowarka ZGOT‑15400.120 z łożem kulowym (ø 12 500) montowanym z użyciem
tworzywa EPY

Największe łoże kulowe, zainstalowane z użyciem tworzywa EPY miało średnicę
18 000 mm, wykonano je na koparce K41 w KWB „Bełchatów” (w 2004 roku).
W znaczne szerszym zakresie tworzywo EPY zastosowane zostało w montażu
koparki KWK‑910. Oprócz łoża kulowego (ø 9000), na którym posadowiono platformę obrotową nadwozia, tworzywo EPY zastosowano także w montażu łożyska
wieńcowego (ø 3808) platformy wysięgnika załadowczego oraz wieńca zębatego
mechanizmu obrotu nadwozia. Schemat instalacyjny wymienionych elementów
oraz niektóre jego szczegóły pokazano na rys. 6.64. Również w tym wypadku, dzięki
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a)

b)

c)

d)

e)

EPY

Rys. 6.64. Zastosowanie tworzywa EPY w montażu łoża kulowego (ø 9000), łożyska wieńcowego
(ø 3808) i wieńca zębatego na koparce KWK‑910: a) schemat instalacyjny; b) łoże kulowe; c) łożysko
wieńcowe; d) i e) wieniec zębaty

zastosowaniu tworzywa, uniknięto konieczności wykonania uciążliwej i pracochłonnej obróbki powierzchni montażowych konstrukcji i zapewniono dokładny oraz
trwały montaż wszystkich elementów. Najpierw dokonano odpowiedniego ustawienia poszczególnych elementów i zespołów w przewidzianej pozycji roboczej za
pomocą śrub ustawczych, pozostawiając pewną szczelinę (min. 5 mm) pomiędzy
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powierzchniami oporowymi łączonych elementów, którą następnie zapełniono ciekłym tworzywem. Po utwardzeniu się tworzywa usunięto śruby ustawcze i napięto
odpowiednio śruby mocujące.

6.3.5. Zastosowanie tworzywa EPY w posadawianiu
maszyn i urządzeń energetycznych
Tworzywo EPY jest coraz częściej stosowane w posadawianiu różnych maszyn i urządzeń energetycznych, takich jak turbiny, młyny kulowe, wentylatory itp. Wykorzystuje
się je w posadawianiu różnych urządzeń zarówno na fundamentach betonowych,
jak i stalowych. Zastosowanie tworzywa na podkładki fundamentowe, odlewane
na gotowo pod odpowiednio ustawionymi urządzeniami, z jednej strony upraszcza
również i w tym wypadku znacznie prace montażowe, skraca czas ich wykonania
i obniża koszty, z drugiej zaś gwarantuje lepszą jakość montażu niż przy stosowaniu
podkładek metalowych. Na rysunku 6.65 przedstawiono w charakterze przykładu
schemat posadowienia na podkładkach z tworzywa EPY przekładni młyna kulowego
w Elektrowni „Siekierki”.

Rys. 6.65. Schemat posadowienia przekładni typu KAU młyna kulowego na podkładkach
z tworzywa EPY
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Rys. 6.66. Zastosowanie tworzywa EPY przy ustawianiu turbiny na płytach ślizgowych: 1 — stalowy lub
betonowy fundament maszyny, 2 — dolna płyta ślizgowa, 3 — tworzywo EPY, 4 — górna płyta ślizgowa,
5, 6 — elementy blokujące przesuw górnej płyty ślizgowej, 7 — uszczelnienia, 8 — podstawa maszyny

b)

a)

c)

Rys. 6.67. Zbiornik sorbentu w EC Siekierki posadowiony na podkładkach z tworzywa EPY: a) widok
ogólny; b) rozmieszczenie i wymiary podkładek fundamentowych; c) fragment posadowienia
z widoczną podkładką fundamentową odlaną z tworzywa
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Na rysunku 6.66 pokazano sposób wykorzystania tworzywa przy ustawieniu
ciężkich maszyn i urządzeń na płytach ślizgowych.
Rysunek 6.67a pokazuje duży zbiornik sorbentu w EC Siekierki, umiejscowiony
na stalowej konstrukcji wspierającej o wysokości około 25 m i posadowiony na podkładkach fundamentowych odlanych z tworzywa EPY. Schemat rozmieszczenia i wymiary
poszczególnych podkładek pokazano na rys. 6.67b. Wysokość (grubość) podkładek
była zmienna, w granicach od bliskiej zera do 20 mm.
Powierzchnie fundamentu i podstawy zbiornika charakteryzowały się dużymi
nierównościami w skali makro. Zastosowanie w tym wypadku metalowych podkładek wyrównawczych, zapewniających odpowiednie stabilne ustawienie zbiornika,
było praktycznie niewykonalne ze względu na duże i nierówne powierzchnie
podparcia. Odlanie podkładek fundamentowych z tworzywa (EPY) na miejscu,
bezpośrednio pod odpowiednio ustawionym zbiornikiem (za pomocą klinów),
z zastosowaniem odpowiedniego nadlewka technologicznego, zapewniło dokładne
ich dopasowanie na całych przewidzianych dla nich powierzchniach styku podstawy zbiornika i fundamentu. Występujące tutaj nierówności i nierównoległości
powierzchni nie stanowiły żadnej przeszkody w uzyskiwaniu dobrego i stabilnego
podparcia.
Przeprowadzone wcześniej badania wykazały, że zastosowane tutaj ciekłe
tworzywo EPY bardzo dobrze wypełnia wszystkie szczeliny, nawet o wysokości
bliskiej zera. Otrzymane w ten sposób podkładki fundamentowe zapewniają
równomierny nacisk na całą powierzchnię styku. Maksymalny całkowity ciężar
zbiornika z jego przewidywaną zawartością, na podstawie uzyskanych danych,
przyjęto w zaokrągleniu równy 58 000 kN (5800 t). Obliczona średnia wartość
nacisków na podkładki p = 6,8 MPa, co przy wytrzymałości tego tworzywa
Rc = 142 MPa daje bardzo duży obliczeniowy zapas bezpieczeństwa, wynoszący
n = 20,9. Ze względu na bardzo dużą wartość stosunku wymiarów poprzecznych
do wysokość podkładek rzeczywisty zapas bezpieczeństwa jest tutaj wielokrotnie większy.

6.3.6. Zastosowanie tworzywa w posadawianiu szyn na konstrukcjach
stalowych i na fundamentach lub podkładach wykonanych z betonu
Tworzywo EPY jest coraz częściej stosowane w montażu szyn prostych i kołowych
na konstrukcjach stalowych oraz na fundamentach lub podkładach wykonanych
z betonu. Przykłady takich zastosowań pokazano na rys. 6.68 i 6.69.
Na rysunku 6.70 pokazano zastosowanie tworzywa EPY w posadawianiu nakładek
podszynowych toru obrotu koparki na stalowej konstrukcji jej podwozia, a także
do usztywnienia węzłów tej konstrukcji. Po odpowiednim ustawieniu nakładki podszynowej w wymaganym położeniu eksploatacyjnym (za pomocą odpowiednich
elementów dystansowych, przy zachowaniu minimalnej wysokości szczeliny około
5 mm) i wykonaniu odpowiednich uszczelnień oraz założeniu i lekkim dokręceniu śrub
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Rys. 6.68. Zastosowanie tworzywa EPY w posadawiania toru jezdnego i szyny obrotu żurawia
portowego w Szczecinie

Rys. 6.69. Sposób montażu szyny na podłożu żelbetowym z użyciem tworzywa EPY

mocujących przestrzenie powstałe między powierzchniami oporowymi zapełniono
ciekłym tworzywem, wtłaczając je pod pewnym ciśnieniem (rys. 6.70c). Po utwardzeniu się tworzywa napięte zostały śruby mocujące nakładkę podszynową.
Umieszczenie cienkiej warstwy tworzywa w węzłach konstrukcyjnych, stanowiących połączenia śrubowe (rys. 6.70b), powoduje nie tylko znaczne ich usztywnienie, ale także lepsze, bardziej równomierne przenoszenia obciążeń normalnych
i stycznych, bez występowania mikropoślizgów, korozji ciernej i innych form zużycia.
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a)

Szyna obrotu

b)

c)

Rys. 6.70. Nakładka podszynowa toru obrotu koparki KWK‑1500s (w KWB „Konin”) posadowiona
na tworzywie EPY: a) schemat koparki; b) schemat posadowienia nakładki podszynowej; c) sposób
wtłaczania tworzywa pod nakładkę podszynową
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Pozytywne efekty techniczne, wynikające ze stosowania cienkiej warstwy tworzywa
w połączeniach elementów konstrukcyjnych, udokumentowane zostały badaniami
doświadczalnymi, przedstawionymi w rozdziale 8. Dobrze sprawdzają się one też
w praktyce.

6.3.7. Zastosowanie tworzywa EPY w montażu mostów
Tworzywo EPY ma aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
(nr AT/2006‑03‑0018). Rysunek 6.71 pokazuje w ujęciu schematycznym różne praktyczne sposoby zastosowania tego tworzywa w posadawianiu łożysk przęseł mostowych. Kilka konkretnych przykładów użycia tego tworzywa w posadawianiu łożysk
mostowych, torów kolejowych na estakadach oraz szyn na konstrukcjach stalowych
pokazano na rys. 6.72—6.76.
Na rysunku 6.76 pokazano nowe wykorzystanie tworzywa EPY w budownictwie
mostowym. W tym wypadku tworzywo to zastosowane zostało w połączeniach
wielośrubowych żelbetowych segmentów dźwigarów łukowych mostu budowanego w Rytru.

Rys. 6.71. Schematy posadowień łożysk przęseł mostowych montowanych na podkładkach
z tworzywa EPY: 1 — przęsło, 2 — filar, 3 — tworzywo EPY, 4 — łożysko, 5 — forma zalewowa
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Segmenty żelbetowe zakończone są czołowymi płytami stalowymi, przyspawanymi do ich zbrojenia (rys. 6.76c). Podczas montażu segmenty te są odpowiednio
ustawiane w przestrzeni i łączone ze sobą doczołowo za pomocą śrub (rys. 6.76d, e).
Wymagana jest tutaj bardzo duża dokładność montażu. Odchylenie płaszczyzny
montażowej dźwigara od założonej nie może przekraczać ±5 mm. Także różnice
współrzędnych osi dźwigara łukowego od założonego łuku teoretycznego nie
mogą przekroczyć wartości 5 mm. W celu umożliwienia odpowiedniego ustawienia w przestrzeni łączonych ze sobą segmentów, z założoną dużą dokładnością
geodezyjną, już na etapie projektowania przewidziano występowanie pomiędzy łączonymi ze sobą płytami czołowymi pewnej szczeliny. Podczas montażu,
po odpowiednim ustawieniu łączonych ze sobą elementów, szczelina ta zalewana
była ciekłym tworzywem EPY. Po utwardzeniu się tworzywa uzyskano przekładkę
bardzo dobrze dopasowaną do wszystkich nierówności łączonych powierzchni.
Dokręcając odpowiednio śruby, otrzymano stabilne połączenia segmentów,
gwarantujące odpowiednie ich położenie w przestrzeni i dobre przenoszenie
obciążeń ściskających i ścinających na całych powierzchniach ich styku. Dzięki
takiemu połączeniu nie występują w łączonych segmentach konstrukcyjnych
nieprzewidziane naprężenia i odkształcenia montażowe. Tego rodzaju naprężenia i odkształcenia występują zwykle przy „siłowym dopasowywaniu” łączonych
elementów konstrukcyjnych podczas ich montażu. Mogą one osiągać niekiedy

Rys. 6.72. Most kolejowy w Wolinie z łożyskami posadowionymi na podkładkach z tworzywa EPY
(według schematu przedstawionego na rys. 6.71a; 1994 rok)
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a)

b)

c)

Rys. 6.73. Most Siekierkowski w Warszawie w trakcie budowy (2001 rok): a) widok ogólny; b) widok
przęsła; c) widok łożyska montowanego z zastosowaniem tworzywa EPY (według schematu pokazanego
na rys. 6.71d)

znaczne wartości i być przyczyną wieku różnych kłopotów w trakcie eksploatacji.
Tworzywo w takich wypadkach ułatwia znaczne montaż i gwarantuje wysoką
jego jakość. Utwardzone tworzywo ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie
od betonu oraz dużą odporność na pełzanie. Połączenie takie dobrze przenosi
też siły poprzeczne (ścinające), bez występowania mikro‑ i makropoślizgów, zjawiska frettingu ani też innego rodzaju zużycia. Jest odporne na korozję i działania
zmiennych warunków atmosferycznych. W efekcie daje to lepszą jakość połączeń,
większą ich niezawodność i trwałość.
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Przykłady zastosowania tworzywa w posadawianiu maszyn i urządzeń lądowych

Rys. 6.74. Most i estakada w ciągu obwodnicy Wolina, z łożyskami zmontowanymi z użyciem
tworzywa EPY

Rys. 6.75. Przykład zastosowania tworzywa EPY w posadowieniu toru kolejowego na stalowym
wiadukcie (w Szczecinie)
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a)

b)

EPY
c)

d)

e)

Rys. 6.76. Zastosowanie tworzywa EPY w montażu żelbetowych segmentów dźwigarów łukowych:
a) widok ogólny budowy mostu; b) fragment dźwigara łukowego; c) czołowa powierzchnia montażowa
segmentu; d) połączenie dwóch segmentów dźwigara łukowego z widoczną szczeliną do wypełniania
tworzywem; e) fragment złącza wielośrubowego ze szczeliną wypełnioną tworzywem EPY

6.4.

Podsumowanie i dane ilościowe dotyczące posadowień wykonanych
na podkładkach odlewanych z tworzyw w latach 1974—2019

Tworzywa sztuczne na podkładki fundamentowe opracowane zostały na potrzeby
budownictwa okrętowego i tam też zostały one najpierw zastosowane w praktyce.
Obecnie są szeroko wykorzystywane w posadawianiu silników i przekładni napędu
głównego, w montażu pochwy wału śrubowego, tulei sterów, a także wielu różnego
rodzaju urządzeń pomocniczych, montowanych wewnątrz statku i na jego pokładzie.
Dzięki wielu zaletom obecnie są stosowane nie tylko w okrętownictwie, ale także
coraz częściej w posadawianiu wielu różnych maszyn i urządzeń lądowych, eksploatowanych w przemyśle maszynowym, chemicznym, energetyce, górnictwie podziemnym i odkrywkowym, budownictwie przemysłowym, budowie dróg i mostów
oraz innych gałęziach przemysłu i dziedzinach gospodarki. Zastosowanie tworzyw
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Podsumowanie i dane ilościowe dotyczące posadowień wykonanych na podkładkach odlewanych z tworzyw

Rys. 6.77. Dane ilościowe dotyczące posadowienia maszyn i urządzeń na podkładkach odlewanych
z tworzyw w latach 1974—2019
Tablica 6.2. Rodzaje oraz liczby maszyn i urządzeń posadowionych na podkładkach odlewanych
z tworzyw w latach 1974—2019
Maszyny i urządzenia okrętowe
Silniki główne

Liczba
2367

Maszyny i urządzenia lądowe

Liczba

Silniki

29

Przekładnie główne

917

Przekładnie

58

Łożyska linii wałów

1030

Obrabiarki

47

Maszynki sterowe

368

Pochwy i tuleje wałów śrubowych
Tuleje linii steru
Windy (kotw., hol., cum., trałowe)

1104

Łożyska

356

Sprężarki i motosprężarki

55

853

Tory

84

1286

Prasy

97

Agregaty prądotwórcze

230

Turbiny

37

Pompy

699

Wentylatory

60

108

Maszyny wyciągowe

Zbiorniki
Inne maszyny i urządzenia

2147

Razem

11 109

12

Inne maszyny i urządzenia

659

Razem

1494

Łącznie okrętowe i lądowe

12 603

na podkładki fundamentowe maszyn i urządzeń sprawdziło się w praktyce i daje
w efekcie wymierne korzyści techniczne, ekonomiczne i eksploatacyjne.
Polskie tworzywo EPY, będące efektem wieloletnich systematycznie prowadzonych prac naukowo‑badawczych, należy do czołówki światowej w grupie specjalnych
tworzyw przeznaczonych na podkładki fundamentowe maszyn. Zdobyło ono świa-
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towe uznanie i w niczym nie ustępuję znanym tworzywom zagranicznym (Chockfast Orange i Epocast 36), przeznaczonym do tego celu. Ma wszystkie certyfikaty,
niezbędne do jego praktycznego stosowania w posadawianiu wszelkiego rodzaju
maszyn oraz urządzeń okrętowych i lądowych.
W okresie 45 lat zajmowania się tą problematyką zdobyto bogate doświadczenia
badawcze i praktyczne. Po raz pierwszy zastosowano polskie tworzywa na statku
morskim w 1974 roku. Początkowo prace posadowieniowe wykonywane były przez
pracowników Politechniki Szczecińskiej oraz autoryzowane zespoły kilku firm, które
uzyskały licencję od PS. Później (w 1989 roku) powstała specjalistyczna firma Marine
Service Jaroszewicz (MSJ) w Szczecinie, kierowana przez dr. inż. Wiesława Jaroszewicza
(byłego pracownika PS, zajmującego się tą problematyką), która przejęła wszystkie
sprawy dotyczące produkcji tworzywa oraz wykonawstwa prac posadowieniowych
z jego użyciem. Firma ta, współpracując ściśle z Politechniką Szczecińską, zdobyła
szybko uznanie światowe i ma bogaty dorobek, zarówno w zakresie prac badawczo
‑rozwojowych, jak i realizacji praktycznej posadowień maszyn i urządzeń na podkładkach odlewanych z tworzywa. Dr inż. W. Jaroszewicz jest autorem bądź współautorem
wielu prac badawczych oraz publikacji naukowych i technicznych. Do jego osiągnięć
należy też wiele oryginalnych nowatorskich rozwiązań technicznych, wdrożonych
do praktyki inżynierskiej. Zespoły wdrożeniowe działające pod jego kierownictwem,
najpierw w ramach Politechniki Szczecińskiej (1974—1981), później w ramach Przedsiębiorstwa Zagranicznego KITI w Polsce (1982—1989), w latach 1990—2010 w ramach
jego własnej firmy (MSJ), a od kwietnia 2010 roku w ramach rodzinnej spółki cywilnej
Marine Serwice Jaroszewicz s.c. Wiesław Jaroszewicz, Małgorzata Jaroszewicz, Dorota
Ratajczak (MSJ s.c.), posadowiły w latach 1974—2019 na podkładkach odlewanych
z tworzywa łącznie 12 603 różnych obiektów, a w tym 11 109 maszyn i urządzeń
okrętowych (2367 silników napędu głównego) oraz 11 494 maszyn i urządzeń lądowych. Szczegółowe dane ilościowe, dotyczące posadowień w poszczególnych latach,
przedstawiono w postaci graficznej na rys. 6.77, a dotyczące rodzaju posadowionych
obiektów podano w tablicy 6.2.
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stosowanych na podkładki
fundamentowe maszyn

Ogólne wymagania stawiane tworzywom sztucznym
na podkładki fundamentowe maszyn

Istnieje wiele tworzyw sztucznych, których wytrzymałość na ściskanie jest wyższa
od jednostkowych nacisków powierzchniowych, działających na podkładki fundamentowe stosowane w posadowieniach maszyn i urządzeń okrętowych. Stwierdzenie to jest
bardzo istotne, ale niewystarczające do dokonania wyboru i zastosowania tworzywa
sztucznego w tym celu. Oprócz dostatecznej wytrzymałości na ściskanie tworzywo
musi spełniać wiele innych wymagań ogólnych, dotyczących tworzyw sztucznych
stosowanych na statkach [42—43], oraz wymagań dodatkowych, dotyczących tworzyw przeznaczonych na podkładki fundamentowe maszyn i urządzeń [41].
Według wymagań ogólnych formułowanych przez przepisy Polskiego Rejestru
Statków [112] tworzywa sztuczne stosowane na statkach:
— powinny być poddane próbie palności zgodnie z wymaganiami punktu 2.4
przepisów [41];
— nie powinny wydzielać gazów wybuchowych (nawet wówczas, gdy ich temperatura będzie wyższa od temperatury, w której powinny one normalnie pracować)
ani też gazów trujących lub duszących w przypadku palenia się;
— jeżeli z warunków eksploatacji nie wynika potrzeba ustalenia innych granic, to materiały powinny zapewniać niezawodną pracę maszyn w temperaturach: od –40°C do 70°C
na pokładzie otwartym i od –10°C do 70°C w pomieszczeniach wewnętrznych statku;
— w okresie eksploatacji nie powinny stawać się kruche, a ich właściwości mechaniczne nie powinny pogarszać się więcej niż o 30% w stosunku do stanu początkowego;
— powinny być odporne na gnicie i działanie pleśni oraz nie powinny wywierać
ujemnego wpływu na materiały stykające się z nimi.
Oprócz wymienionych wymagań ogólnych tworzywo na podkładki fundamentowe musi spełniać wiele wymagań dodatkowych, niezbędnych do opracowania
konstrukcji i technologii wykonania posadowienia oraz niezawodności posadowionych
obiektów w okresie ich długotrwałej eksploatacji. W przypadku odlewania podkładek z tworzywa chemoutwardzalnego bezpośrednio pod obiektem posadawianym
na statku istotne znaczenie mają:
— sposób przygotowania i użycia kompozycji;
— właściwości odlewnicze;
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— warunki utwardzania;
— skurcz odlewniczy oraz osiadanie podkładek podczas montażu i eksploatacji;
— względy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dzięki odlewaniu podkładek fundamentowych bezpośrednio pod odpowiednio ustawionym obiektem całkowicie wyeliminowane zostało ich żmudne i pracochłonne dopasowywanie. Właściwości odlewnicze tworzywa powinny zapewniać
całkowite wypełnienie przestrzeni przewidzianej na podkładki, a w szczególności
dobre ich przyleganie do powierzchni nośnych fundamentu i podstawy maszyny.
Skurcz odlewniczy tworzywa i osiadanie podkładek podczas montażu powinny być
jak najmniejsze. Przygotowanie kompozycji, odlewanie podkładek i ich utwardzanie
muszą być wykonalne w warunkach występujących lub możliwych do spełnienia
podczas budowy lub remontu statku (np. temperatura utwardzania).
Powyższe wymagania ogólne i dodatkowe stanowiły podstawę do opracowania odpowiedniej kompozycji na podkładki fundamentowe, a także technologii ich
odlewania oraz montażu na nich maszyn i urządzeń okrętowych.

7.2.

Uwagi ogólne dotyczące badań tworzyw
przeznaczonych na podkładki fundamentowe

Wymagania, więc i badania dotyczące tworzyw sztucznych stosowanych na podkładki
fundamentowe maszyn i urządzeń okrętowych można podzielić na dwa rodzaje,
a mianowicie na standardowe i specjalistyczne.
Badania standardowe wykonywane są zwykle na niewielkich próbkach tworzywa.
Kształt i wymiary próbek oraz sposób przeprowadzania badań są ściśle określone przez
odpowiednie normy dotyczące tych materiałów. Wyniki takich badań służą w zasadzie
do kontroli jakości tworzywa oraz do porównań z innymi podobnymi lub różnymi
materiałami, badanymi w ten sam sposób. Szczegółowy zakres tego rodzaju badań oraz
aktualne normy, według których one muszą być przeprowadzone, podano w rozdziale 2.
Rzeczywiste właściwości fizyczne tworzywa, odgrywające istotną rolę w odlanej
podkładce fundamentowej, nie uwidaczniają się często w standardowych próbach
tego materiału. Sprężystolepkie właściwości tworzywa powodują, że małe próbki,
poddane prostym obciążeniom, zachowują się inaczej niż elementy konstrukcyjne
(np. podkładki) w skali naturalnej, wykonane z tego materiału. Tworzywa wykazują
szczególnie dużą wytrzymałość i odporność na odkształcenia objętościowe w przypadku występowania trójosiowego ściskania. Podstawowymi zaletami podkładek
odlanych z tworzywa, o istotnym znaczeniu dla posadawianych obiektów, są: ich
dokładne dopasowanie do powierzchni oporowych fundamentu i podstawy maszyny,
idealna wręcz wartość modułu sprężystości oraz wysoka wartość efektywnego
współczynnika tarcia w kontakcie ze stalą. Daje to w rezultacie równomierny rozkład
i dobre przenoszenie obciążeń w kierunkach normalnym i stycznym do powierzchni
fundamentu. Tworzywa mają oczywiście jeszcze inne istotne zalety o charakterze
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technologicznym i eksploatacyjnym, jak np. łatwość odlewania na gotowo podkładek
o dowolnych wymiarach i kształtach w miejscach ich zastosowania. Dobrze tłumią
drgania i izolują przepływ dźwięków materiałowych. Wielorakie zalety tworzyw
chemoutwardzalnych przyczyniły się do tego, że zaczęły one być coraz częściej
stosowane, najpierw w remoncie i budowie statków, a później także w posadawianiu
różnych maszyn i urządzeń lądowych.
Racjonalne i efektywne stosowanie tych tworzyw w praktyce inżynierskiej wiąże
się ściśle z posiadaniem odpowiedniej wiedzy o ich przetwórstwie oraz zachowaniu się w różnych warunkach eksploatacyjnych. W tym celu przeprowadzono wiele
różnych badań, zarówno standardowych jak i specjalistycznych.
W kolejnych punktach tego rozdziału przedstawiono sposoby i wyniki badań
dotyczące samego tworzywa jako materiału konstrukcyjnego. Badania te miały
w większości charakter standardowy i przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami materiałowymi. Wyniki tych badań obrazują wpływ
różnych czynników na właściwości fizyko‑mechaniczne standardowych próbek tego
materiału. Mają one znaczenie podstawowe, decydujące o jakości tego tworzywa
i dopuszczalności jego zastosowania na podkładki fundamentowe.
Badania niestandardowe, obrazujące zachowanie się tworzywa w różnych realnych
zastosowaniach praktycznych, przedstawione zostały w następnym rozdziale.

7.3.

Badania wpływu różnych ośrodków i temperatury
na wytrzymałość tworzywa EPY przy ściskaniu

Podkładki fundamentowe maszyn i urządzeń okrętowych w czasie eksploatacji stykają
się często z wodą oraz olejami. Z tego też powodu muszą wykazywać odpowiednią
odporność na długotrwałe działanie tych czynników. Tworzywo EPY spełnia te warunki,
co potwierdzone zostało odpowiednimi badaniami.
Badaniom poddano próbki walcowe o wymiarach ø 20 × 25 mm. Próbki te,
po ich odlaniu w formach stalowych, utwardzono przez 3 doby w temperaturze
20°C, a następnie wygrzewano je przez 2 h w temperaturze 80°C. Wszystkie próbki
podzielono na cztery partie. Pierwszą partię próbek poddano próbie ściskania bezpośrednio po ich wygrzaniu i ostudzeniu do temperatury 20°C. Próbki pozostałych
trzech partii poddano próbie ściskania po 31 dniach. Przez ten czas próbki drugiej,
trzeciej i czwartej partii znajdowały się odpowiednio w powietrzu, oleju maszynowym
i wodzie wodociągowej. Wyniki prób ściskania przedstawiono w tablicy 7.1.
Uzyskane wyniki badań nie wykazały ujemnego wpływu powietrza, oleju maszynowego i wody wodociągowej na tworzywo podkładowe. Niewielki wzrost wytrzymałości na ściskanie po 31 dniach przechowywania próbek można wyjaśnić wpływem czasu na dotwardzenie się tego tworzywa.
Badania wpływu temperatury na wytrzymałość Rc tworzywa EPY przeprowadzono
na próbkach wykonanych i utwardzonych identycznie jak do badań wpływu oleju
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i wody. Próbki schładzane przetrzymywane były przez 24 h w alkoholu metylowym
o temperaturze −20°C. Do tej samej temperatury schłodzono również elementy oprzyrządowania, stykające się z próbką w czasie próby ściskania. Próby w dodatnich temperaturach przeprowadzono z użyciem komory grzejnej. Przed próbą ściskania próbki przetrzymywano przez 2 h w danej temperaturze. Wyniki prób przedstawiono w tablicy 7.2.
Przeprowadzone badania (tablica 7.2) wykazały wyraźny wpływ temperatury
na wytrzymałość tworzywa EPY przy ściskaniu. Przy obniżeniu temperatury widoczny
Tablica 7.1. Wyniki prób ściskania próbek przechowywanych w powietrzu, oleju i wodzie
Nr partii
próbek

Ośrodek i czas przechowywania
próbek

Nr
próbki

Wytrzymałość na ściskanie Rc, MPa
wyniki prób

wartości średnie

1

Powietrze;
próbki ściskane bezpośrednio
po ich wykonaniu

1
2
3

146
148
145

146

2

Powietrze;
próbki ściskane po 31 dniach
przechowywania w tym ośrodku

1
2
3

151
151
150

151

3

Olej maszynowy;
próbki ściskane po 31 dniach
przechowywania w tym ośrodku

1
2
3

158
156
158

157

4

Woda wodociągowa;
próbki ściskane po 31 dniach
przechowywania w tym ośrodku

1
2
3

150
151
146

149

Tablica 7.2. Wyniki prób ściskania próbek w różnej temperaturze
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Wytrzymałość na ściskanie Rc, MPa

Nr
serii

Temperatura
próby, °C

Nr
próbki

wyniki prób

wartości średnie

1

−20

1
2
3

181
181
167

176

2

+20

1
2
3

146
148
145

146

3

+60

1
2
3

102
108
100

103

4

+80

1
2
3

98
95
84

92

5

+100

1
2
3

90
99
81

90
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jest wyraźny wzrost wytrzymałości, a przy zwiększeniu temperatury — spadek wytrzymałości. Jest to zjawisko typowe dla wszystkich tworzyw podkładowych, utworzonych
na bazie żywic epoksydowych.
Oprócz opisanych wyżej krótkotrwałych badań wpływu powietrza, oleju i wody
na wyniki prób ściskania próbek z tworzywa EPY (tablica 7.1) na Politechnice Szczecińskiej przez wiele lat prowadzone były także badania długotrwałego wpływu różnych
ośrodków na właściwości wytrzymałościowe tworzywa epoksydowego. Badania
te zapoczątkowano w 1975 roku. Od tego czasu przechowywano w szklanych słoikach
z różnymi ośrodkami próbki walcowe tworzywa epoksydowego EP‑571 o średnicy
d = 20 mm, wysokości h = 20 mm i składzie zbliżonym do EPY. Próbki te utwardzone
były tylko w temperaturze pokojowej przez trzy doby (bez ich późniejszego dotwardzania). Po upływie określonego czasu wyjmowano ze słoików po kilka sztuk tych próbek
i poddawano je próbie ściskania. Wyniki tych prób przedstawiono w tablicy 7.3.
Tablica 7.3. Wytrzymałość na ściskanie próbek z tworzywa EP‑571 poddanych długotrwałemu
działaniu różnych ośrodków
Średnia wytrzymałość na ściskanie Rc, MPa
Czas
próbek przechowywanych w różnych ośrodkach
przechowywania
próbek w danym
olej
woda
woda
woda
powietrze
benzyna nafta
ośrodku, lata
Hipol 10
morska destylowana wodociągowa
0,000

102,9

102,9

102,9

102,9

102,9

102,9

102,9

0,164

101,3

99,2

101,1

106,6

96,8

97,9

92,7

1,151

102,5

103,0

104,5

104,2

91,0

93,0

93,7

2,137

102,5

105,0

101,1

103,2

92,5

90,2

88,6

3,123

106,5

105,4

103,3

103,3

90,1

85,0

86,5

4,110

102,2

99,7

98,5

99,8

88,1

79,2

81,0

5,096

98,8

97,8

97,7

98,8

87,1

78,3

75,4

6,082

100,9

101,4

99,5

97,5

89,6

79,1

77,7

20,000

105,1

102,1

99,1

96,2

80,1

74,0

66,1

27,000

107,0

103,1

98,3

95,1

76,9

73,2

62,0
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Z przeprowadzonych badań wynika, że jedynie woda, zwłaszcza wodociągowa
i destylowana, wyraźnie zmniejszyła wytrzymałość na ściskanie badanego tworzywa.
W przypadku wody wodociągowej spadek wytrzymałości po 27 latach wynosił 40%.
Znacznie mniejszy spadek (w przybliżeniu o 25%) spowodowało w tym samym czasie
działanie wody morskiej z Atlantyku. Natomiast odporność badanego tworzywa
na długotrwałe działanie powietrza, benzyny, nafty i oleju (Hipol 10) jest bardzo
duża. Nie stwierdzono tutaj żadnych istotnych zmian ilościowych i jakościowych
w próbie ściskania.
Należy podkreślić, że warunki powyższych badań laboratoryjnych były znacznie gorsze niż zagrożenia w rzeczywistych podkładkach fundamentowych. Wynika
to z dużej powierzchni próbek w stosunku do ich objętości. W rzeczywistych podkładkach na kontakt z otoczeniem gazowym lub ciekłym narażone są jedynie swobodne powierzchnie czołowe. Wnioski z powyższych badań laboratoryjnych w pełni
potwierdzają wyniki eksploatacji wdrożonych podkładek.

7.4.

Badania wpływu niskich temperatur na charakterystyki
tworzywa i wartości wybranych parametrów
wytrzymałościowych przy ściskaniu

Celem badań było określenie wpływu niskich temperatur (0, –20, –60 i –120°C) na charakterystyki mechaniczne tworzywa EPY dotwardzonego w różnych temperaturach
(50, 80 i 120°C przez 4 h) oraz wartości jego podstawowych wskaźników wytrzymałościowych, wyznaczanych w próbie ściskania.
Próby ściskania przeprowadzono na skomputeryzowanej uniwersalnej maszynie
wytrzymałościowej INSTRON (model 4026) wyposażonej w komorę termiczną (rys. 7.1),
z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania.
Badania przeprowadzono w temperaturach: 0, –20, –60 i –120°C (w atmosferze
azotu) na próbkach walcowych o wymiarach (ø 10 ×20 mm), dotwardzonych przez 4 h
w temperaturach 50, 80 i 120°C po uprzednim ich utwardzeniu w temperaturze 22 ±1°C
przez 24 h. Po umieszczeniu próbek w komorze termicznej ich dojście do zadanej
temperatury próby i jej utrzymywanie w próbkach kontrolowano (z dokładnością ±1°C)
za pomocą termopar umieszczonych wewnątrz dodatkowych próbek kontrolnych
w danym stanie dotwardzenia.
Tak przygotowane serie próbek (po 5 szt.) poddano jednoosiowemu ściskaniu (w komorze, przy ww. niskich temperaturach) aż do ich zniszczenia, z prędkością posuwu tłoka maszyny 1,3 mm/min (co odpowiada szybkości odkształcenia
0,208 min–1).
Na rysunku 7.2 pokazano przykładowe przebiegi charakterystyk ściskania w ww.
niskich temperaturach próbek tworzywa EPY dotwardzonego w 80°C. Zbiorcze
zestawienia wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych wyznaczonych
w próbach ściskania tworzywa dotwardzonego w różnych warunkach przedstawiono
188
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a)

b)

Rys. 7.1. Komora termiczna maszyny wytrzymałościowej INSTRON w trakcie pomiaru: a) widok
ogólny; b) widok wnętrza komory

Rys. 7.2. Charakterystyki ściskania próbek tworzywa EPY dotwardzonego w temperaturze 80°C
przez 4 h, wyznaczone w różnych niskich temperaturach

na rys. 7.3—7.6. Szczegółowe opisy i wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych zawarte są w pracy [162].
Jak pokazano na rys. 7.2, niskie temperatury upodabniają przebieg krzywych
naprężenie—odkształcenie względne tworzywa epoksydowego do obrazu charakte-

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

189

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

7. Badania tworzyw sztucznych stosowanych na podkładki fundamentowe maszyn

Rys. 7.3. Zestawienie wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych tworzywa EPY
utwardzonego w temperaturze 22±1°C przez 24 h, wyznaczonych w niskich temperaturach

Rys. 7.4. Zestawienie wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych tworzywa EPY
dotwardzonego w temperaturze 50°C przez 4 h, wyznaczonych w niskich temperaturach
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Rys. 7.5. Zestawienie wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych tworzywa EPY
dotwardzonego w temperaturze 80°C przez 4 h, wyznaczonych w różnych niskich temperaturach

Rys. 7.6. Zestawienie wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych tworzywa EPY
dotwardzonego w temperaturze 120°C przez 4 h, wyznaczonych w niskich temperaturach
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rystyk materiałów kruchych z natury. Można tu zaobserwować, że wraz z obniżaniem
temperatury intensywnie wzrasta moduł E i następuje coraz to większe skrócenie
typowego dla materiałów plastycznych płaskiego plateau w przebiegu krzywych,
tak że przy temperaturze –120°C tworzywo EPY osiąga stan kruchości, w którym nie
można już się dopatrzyć śladu plastyczności.
Wzrost modułu E i utrata plastyczności tworzywa w niskich temperaturach
z powodu swoistego „zamrożenia” ruchu łańcuchów cząsteczek polimeru skutkują
powiększeniem wartości wskaźników wytrzymałości na ściskanie wraz ze spadkiem
temperatury prób (rys. 7.3—7.6). Jednakże wpływ niskich temperatur na właściwości
wytrzymałościowe tworzywa epoksydowego jest bardziej złożony, a analiza termodynamiczna odkształceń pod wpływem obciążenia, chociaż podobna jak w metalurgii, jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo musi być rozpatrywana w kategoriach
nukleacji i koalescencji mikrodomen ścinania, ograniczeń ruchów molekularnych
oraz nanofluktuacji gęstości usieciowania i koncentracji defektów sieci [163].

7.5.

Ustalenie zależności między temperaturą zeszklenia
a stopniem usieciowania tworzywa EPY

Bezpośrednią zależność między temperaturą zeszklenia (Tg) rosnącą podczas utwardzania tworzyw chemoutwardzalnych a stopniem ich usieciowania (α) opisuje empiryczne równanie DiBenedetto [113], które w ujęciu Nielsena [81] ma postać:
(7.1)

gdzie:

Tg0 — temperatura zeszklenia nieusieciowanej żywicy (α = 0),
Tg∞ — temperatura zeszklenia całkowicie usieciowanej żywicy (α = 1),
λ — parametr zależny od struktury, który przyjmuje wartości między 0 i 1.

Parametr λ, jak wykazali Pascault i Williams [86, 114] można wyznaczyć z zależności:
(7.2)

gdzie: ∆Cp∞ i ∆Cp0 — różnice ciepła właściwego układu epoksydowego w stanie
odpowiednio szklistym i elastycznym (lub ciekłym) w Tg, dla całkowicie usieciowanej
i nieusieciowanej żywicy.
Natomiast równanie DiBenedetto (7.1) w ujęciu Pascaulta i Williamsa, Oleinika oraz
Hale’a, opisujące zależność Tg = f(α), dla tworzywa EPY przedstawiono w pracy [92].
W równaniu (7.1) wartość α zawarta jest w granicach (0, 1) i ogólnie przyjmuje
się, że układ epoksyd—amina może osiągnąć 100‑proc. konwersję (α = 1) po dosieciowaniu.
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Podstawienie uzyskanych eksperymentalnie wartości temperatur zeszklenia (patrz
rozdział 3, punkt 3.3.2) i obliczonej z równania (7.2) wartości parametru λ = 0,426 [87, 88]
do równania DiBenedetto (7.1) pozwala ująć zależność między Tg a α dla tworzywa
EPY w następującej formie:
(7.3)

Rysunek 7.7 przedstawia tę zależność w postaci krzywej Tg = f (α) (linia ciągła), której
przebieg wskazuje, że temperatura zeszklenia układu rośnie nieliniowo od wartości
początkowej Tg0 do maksymalnej Tg∞ wraz ze wzrostem stopnia jego usieciowania
(α). Podczas sieciowania układu, gdy jego stopień jest jeszcze niewielki, Tg rośnie
dzięki coraz większej wartości liczbowo średniego ciężaru cząsteczkowego żywicy
epoksydowej (Mn), a od punktu żelowania (α = 0,58) [87, 88] dalszy wzrost Tg następuje wskutek zwiększania się gęstości usieciowania materiału.

Rys. 7.7. Temperatura zeszklenia (Tg) w funkcji stopnia usieciowania (α) tworzywa EPY: model
DiBenedetto (linia ciągła) i uzyskane wyniki eksperymentalne (symbole); na rysunku zaznaczono
punkt żelowania (Z) tworzywa

Weryfikacja przyjętego modelu DiBenedetto (7.1), przeprowadzona powyżej
punktu żelowania układu EPY (0,58 < α < 1), na próbkach utwardzonych w temperaturze 23°C przez różne czasy (4—168 h) oraz próbkach dotwardzonych w różnych
temperaturach (30—100°C) przez różne czasy (1—4 h), wykazała jego dobrą zgodność z wynikami badań eksperymentalnych, co pokazano na rys. 7.7 (symbole) oraz
w pracach [87, 88, 93, 94]. Niewielki rozrzut wartości Tg przy wyższych stopniach
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usieciowania przypisuje się mniejszej czułości urządzenia DSC w pomiarze poziomu
konwersji w porównaniu z pomiarem Tg [115].
Przy weryfikacji przyjętego modelu stopień usieciowania (α) tworzywa obliczano
według wzoru [116]:
(7.4)

gdzie: ∆Hres — entalpia resztkowa częściowo usieciowanej próbki tworzywa; ∆HT —
całkowita entalpia reakcji, odpowiadającą próbce „w stanie zmieszania”, bez wcześniejszego przeprowadzenia sieciowania (∆HT = 273,8 J/g) [88].
Wykazany dla tworzywa EPY związek między temperaturą zeszklenia a stopniem
usieciowania jest niezależny od temperatury sieciowania, a więc określona wzorem (7.3)
bezpośrednia zależność między Tg a α może być wykorzystana do wzajemnego przekształcania wartości tych parametrów sieciowania. Tym sposobem Tg może posłużyć
jako wiarygodna miara konwersji. Stanowi to istotną korzyść z praktycznego punktu
widzenia, ponieważ Tg układu można mierzyć łatwiej i z większą dokładnością niż
konwersję, zwłaszcza przy wysokich jej wartościach, przy których Tg rośnie, pomimo
że kalorymetr DSC nie wykazuje już zmiany ciepła resztkowego [117].

7.6.

Badania wpływu stanów utwardzenia i dotwardzenia tworzywa
EPY na jego charakterystyki wytrzymałościowe przy ściskaniu

Celem badań było określenie wpływu temperatur dotwardzania (z zakresu 40—180°C)
tworzywa EPY (utwardzonego wstępnie w temperaturze 22 ±1°C) na jego charakterystyki mechaniczne i wartości wybranych wskaźników wyznaczanych w próbie ściskania.
Badania przeprowadzono w temperaturze 23°C na próbkach walcowych
(ø 20 × 25 mm). Próbki, po ich odlaniu w stalowych formach, najpierw utwardzano
w temperaturze 22 ±1°C przez 24 h. Następnie podzielono je na osiem serii (po 5 szt.)
i poddano dotwardzaniu przez 2 h w temperaturach z zakresu 40—180°C, w interwałach co 20°C. Tak dotwardzone serie próbek poddano próbie ściskania aż do zniszczenia,
z zalecaną w normach prędkością posuwu tłoka maszyny 1,3 mm/min (z szybkością
odkształcania ε·  = 0,208 min−1). Próby ściskania przeprowadzono na serwohydraulicznej maszynie wytrzymałościowej INSTRON, z wykorzystaniem odpowiedniego
oprogramowania. Oprócz tego cztery serie (po 5 szt.) próbek, dotwardzonych w temperaturach 40, 60, 80 i 100°C (przez 2 h), poddano próbie ściskania z różniącymi
się o rząd wielkości szybkościami odkształcania ε· , z zakresem 0,0208—20,8 min−1
(tj. przy prędkościach przesuwu tłoka maszyny od 0,13 do 130 mm/min). Wyniki prób
przedstawiono na rys. 7.8—7.11.
Na rysunku 7.8, w układzie współrzędnych: naprężenie—odkształcenie względne,
przedstawiono charakterystyki obrazujące zachowanie się badanego tworzywa
podczas próby ściskania (ze standardową szybkością odkształcania 0,208 min−1)
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w zależności od temperatury dotwardzenia (Tc) próbek. Ogólny przebieg krzywych
naprężenie—odkształcenie względne dla temperatur dotwardzania do 60°C, zachowuje swój typowy kształt. Uwidacznia on obszary szybkiego przejścia ze stanu sprężystego do stanu sprężystoplastycznego oraz rozległe obszary prawie doskonałego
„plastycznego” płynięcia. Obserwuje się przy tym pewien wzrost wytrzymałości (σM)
oraz zmniejszanie się obszaru płynięcia ze wzrostem temperatury dotwardzania.
Przy temperaturze dotwardzania większej od 60°C, następuje umocnienie materiału
i zwiększa się wytrzymałość na ściskanie (σM).

Rys. 7.8. Krzywe naprężenie—odkształcenie uzyskane podczas próby ściskania ze standardową
szybkością odkształcania próbek z tworzywa EPY dotwardzonych w różnych temperaturach

Wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych (σM, Rc0,2, Rc0,02, E) wraz
z ich odchyleniami standardowymi, wyznaczone w próbie ściskania próbek tworzywa
dotwardzonych w różnych temperaturach, przedstawiono na rys. 7.9.
Z badań wynika (rys. 7.9), że wartość modułu sprężystości Younga (E) zmniejsza
się coraz bardziej w miarę wzrostu temperatury dotwardzania aż do wartości odpowiadającej temperaturze zeszklenia (Tg∞) całkowicie usieciowanego tworzywa EPY,
której dokładna wartość zmierzona aparatem DSC wynosi 111,2°C (patrz rozdział 3,
pkt 3.3.2). Spadek wartości modułu sprężystości tłumaczy się tym, że wraz ze wzrostem temperatury rozpoczyna się rozpad wiązań drugorzędowych, dzięki czemu
segmenty łańcuchów mogą łatwo się przemieszczać względem siebie. W miarę jak
rosnąca temperatura przekracza temperaturę zeszklenia Tg, polimer się rozszerza,
a dodatkowa objętość swobodna umożliwia wystąpienie poślizgu większych obszarów makrocząsteczek [118], powodującego wyraźne zmniejszenie wartości modułu
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Rys. 7.9. Wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych tworzywa EPY dotwardzonego
w różnych temperaturach, wyznaczone w próbach ściskania ze standardową szybkością odkształcania
w temperaturze 23°C; podaną wartość Tg∞ określono z DSC przy 10°C/min (patrz rozdział 3, pkt 3.3.2)

Younga. Podobnie maleją też wartości naprężeń ściskających wyznaczających umowną
granicę plastyczności (Rc0,2) i umowną granicę sprężystości (Rc0,02) w rejonie temperatury zeszklenia badanego tworzywa (rys. 7.9).
Wytrzymałość na ściskanie (σM) w funkcji temperatury dotwardzenia (Tc) niższej
od temperatury zeszklenia całkowicie usieciowanego (Tg∞) tworzywa termoutwardzalnego można aproksymować następującym równaniem Lessera [119]:
(7.5)

dla T = Tc < Tg

gdzie: σMTg — wytrzymałość na ściskanie w Tg∞, α — współczynnik opisujący liniowy
wzrost σM, gdy T = Tc < Tg∞.
W przypadku badanego tworzywa uzyskano dobrą zgodność (współczynnik
korelacji R2 = 0,9899) wyników pomiarów doświadczalnych (rys. 7.10) z wynikami
obliczeń według zależności (7.5), co pozwala sprowadzić ją do postaci:
(7.6)

σM = 0,6584 (Tc − 111,2) + 154,0

Równanie w tej postaci może być wykorzystywane w praktyce do prognozowania wytrzymałości na ściskanie tworzywa EPY w zależności od temperatury jego
dotwardzania.
Wytrzymałość na ściskanie (σM) tworzywa EPY, dotwardzonego w różnych temperaturach (40—100°C przez 2 h) rośnie wraz ze wzrostem szybkości odkształceń (rys. 7.11)
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Rys. 7.10. Wytrzymałość na ściskanie (σM) tworzywa EPY w funkcji (Tc—Tg∞), wyznaczona doświadczalnie
oraz obliczona według wzoru (7.6)

Rys. 7.11. Wytrzymałość na ściskanie (σM) w funkcji logarytmu szybkości odkształcania tworzywa
EPY dotwardzonego w różnych temperaturach

i podobnie jak w tworzywie utwardzonym tylko w 22 ±1°C przez 24 h, wzrost ten
jest liniowy w całym zakresie zmian szybkości odkształcania. Natomiast nachylenia
linii σM = f (ε· ) wskazują, że wraz ze wzrostem temperatury dotwardzania tworzywa,
jego wrażliwość na zmianę szybkości odkształcania nieznacznie maleje.
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Uzyskane wyniki prób ściskania tworzywa EPY wskazują, że jego zachowanie
się oraz wartości jego podstawowych wskaźników wytrzymałościowych (σM, Rc0,2,
Rc0,02, E) zależą w sposób istotny od stanu jego utwardzenia i szybkości odkształcania. Szczegółowe wyniki badań przedstawiono w pracach [93, 120—122]. Czynniki
te powinny być z należytą uwagą uwzględniane w różnych praktycznych zastosowaniach tego tworzywa.

7.7.

Badania wpływu szybkości odkształcenia tworzywa EPY
na jego charakterystyki wytrzymałościowe przy ściskaniu

Standardową próbę ściskania próbek z tworzyw sztucznych, zgodnie z normą ASTM
D695, przeprowadza się przy prędkości posuwu tłoka maszyny wytrzymałościowej
v = 1,3 ±0,3 mm/min. W warunkach obciążeń dynamicznych podkładek fundamentowych maszyn różne być mogą prędkości siły obciążającej. Istotnym przy tym parametrem jest zmienność narastania odkształcenia względnego, zwana szybkością
odkształcania tworzywa:
(7.7)

, min−1

gdzie: v — prędkość siły obciążającej, Lo — wymiar początkowy próbki.
Celem badań było określenie wpływu szybkości odkształcania próbek z tworzywa EPY na jego charakterystyki ściskania i wyznaczenie na ich podstawie wartości
wybranych wskaźników, charakteryzujących zasadnicze mechaniczne właściwości
badanego tworzywa, jako materiału konstrukcyjnego, tj.:
— naprężenia ściskającego σM przy maksymalnym obciążeniu, określającego
wytrzymałość na ściskanie tworzywa (w normie PN‑57/H‑04320 oznaczaną Rc);
— naprężenia ściskającego σ0,2 przy umownej wartości odkształcenia trwałego
ε = 0,2%, nazywanego w wytrzymałości materiałów umowną granicą plastyczności
(oznaczaną Rc0,2);
— naprężenia ściskającego σ0,02 przy umownej wartości odkształcenia trwałego
ε = 0,02%, nazywanego w wytrzymałości materiałów umowną granicą sprężystości
(oznaczaną Rc0,02);
— modułu sprężystości podłużnej Younga (E).
Badania przeprowadzono na próbkach walcowych o wymiarach ø 20 × 25 mm.
Próbki, po ich odlaniu w stalowych formach, utwardzono w temperaturze 22 ±1°C
przez 24 h. Górne czołowe powierzchnie próbek wyrównano (dokładnie toczono)
na żądany wymiar. Tak przygotowane serie próbek (po 5 szt.) poddano jednoosiowemu
ściskaniu aż do zniszczenia, z różniącymi się o rząd wielkości szybkościami odkształceń
ε· w zakresie 0,0208—20,8 min−1 (co odpowiada prędkościom posuwu tłoka maszyny
wytrzymałościowej 0,13—130 mm/min). Próby ściskania przeprowadzono na skomputeryzowanej, serwohydraulicznej maszynie wytrzymałościowej INSTRON (model
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Rys. 7.12. Stanowisko do wyznaczania charakterystyk mechanicznych podczas próby ściskania
z różną szybkością odkształcania

8501 Plus), z wykorzystaniem firmowego oprogramowania specjalnego (Series IX
Automated Materials Testing System 8.09.00). Widok stanowiska badawczego pokazano na rys. 7.12. Wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 7.13—7.15.
Na rysunku 7.13 pokazano zachowanie się próbek badanego tworzywa w układzie
współrzędnych: naprężenie—odkształcenie względne, przy różnych szybkościach

Rys. 7.13. Krzywe naprężenie—odkształcenie dla tworzywa EPY utwardzonego w 22 ±1°C przez
24 h, wyznaczone przy różnych szybkościach odkształcania
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Rys. 7.14. Sposób wyznaczania wybranych wskaźników wytrzymałościowych w statycznej próbie
ściskania: wytrzymałości na ściskanie (σM), umownej granicy plastyczności (Rc0,2), umownej granicy
sprężystości (Rc0,02) i modułu Younga (E)

Rys. 7.15. Wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych (oznaczonych jak na rys. 7.14)
wyznaczonych w próbie ściskania próbek tworzywa EPY (utwardzonego w 22 ±1°C przez 24 h)
ściskanych przy różnych szybkościach odkształcania

200

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

Badania wpływu podwyższonej temperatury na charakterystyki tworzywa

odkształcania (ε· = 0,0208; 0,208; 2,08 i 20,8 min−1), odpowiadających prędkościom
posuwu tłoka maszyny wytrzymałościowej 0,13—130 mm/min. Przebieg krzywych
wskazuje, że wraz ze wzrostem szybkości odkształcania zwiększa się wytrzymałość
na ściskanie (σM). Sposób wyznaczania wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych: σM (Rc), σ0,02 (Rc0,2) i σ0,02 (Rc0,02) i E pokazano na rys. 7.14, a uzyskane
wyniki pomiarów na rys. 7.15.
Z przeprowadzonych badań wynika (rys. 7.15), że wraz ze wzrostem szybkości
odkształcenia wyraźnie zwiększają się wartości wskaźników: σM (Rc), σ0,02 (Rc0,2) i σ0,02
(Rc0,02), natomiast wartość modułu Younga (E) wykazuje niewielką tylko zależność
od szybkości odkształcania. Szczegółowe opisy i wyniki badań doświadczalnych
zawarte są w pracach [121, 124, 125].

7.8.

Badania wpływu podwyższonej temperatury
na charakterystyki tworzywa i wartości wybranych
parametrów wytrzymałościowych przy ściskaniu

Celem badań było określenie wpływu podwyższonej temperatury (30—160°C),
na charakterystyki mechaniczne tworzywa EPY dotwardzonego w różnych temperaturach (40—120°C przez 2 h) oraz wartości jego podstawowych wskaźników
wytrzymałościowych, wyznaczanych w próbie ściskania.
Charakterystyki mechaniczne przy ściskaniu tworzywa EPY w różnych temperaturach pomiarowych i z różnymi szybkościami odkształceń wyznaczono z użyciem
maszyny wytrzymałościowej INSTRON 8501 Plus, wyposażonej w komorę grzejną.
Badania wykonano na próbkach walcowych (ø 20 × 25 mm) dotwardzonych przez 2 h
w różnych temperaturach z zakresu 40—120°C (w interwałach co 20°C), po uprzednim
ich utwardzeniu w temperaturze 22 ±1°C przez 24 h.
Przed rozpoczęciem próby ściskania w zadanej temperaturze (30—160°C, w interwałach co 10°C, z dokładnością ±1°C) próbki trzymano w komorze grzejnej maszyny
wytrzymałościowej w celu odpowiedniego ich nagrzania w całej objętości, a czas
nagrzewania (5—30 min) wyznaczano na odpowiedniej, pomocniczej próbce z użyciem termopary.
Tak przygotowane serie próbek (po 5 szt.) poddawano jednoosiowemu ściskaniu
(w komorze) aż do ich zniszczenia, z różniącymi się o rząd wielkości szybkościami
odkształceń (ε·), wynoszącymi 0,0208—20,8 min−1 (co odpowiada prędkościom posuwu
tłoka maszyny wytrzymałościowej z zakresu 0,13—130 mm/min). Wyznaczono wykresy
ściskania i wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych odnoszące się
do początkowego przekroju poprzecznego próbek. Szczegółowe wyniki badań
doświadczalnych dla tworzywa EPY przedstawiono w pracach [87, 93, 120, 123, 124,
125]. Wybrane wyniki przeprowadzonych prób ściskania omówiono na rys. 7.16—7.24.
Rysunek 7.16 przedstawia uśrednione charakterystyki ściskania próbek tworzywa EPY dotwardzonego w temperaturze 80°C przez 2 h, wyznaczone w różnych
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temperaturach pomiarowych (23—160°C), ze standardową szybkością odkształcania (0,208 min−1). Ogólne przebiegi krzywych w układzie współrzędnych naprężenie—odkształcenie względne, które uzyskano w temperaturach pomiarowych
do 100°C, zachowują swój typowy kształt. Po początkowym szybkim wzroście (stadium liniowo‑sprężyste) krzywa ściskania „zagina się”, tworząc charakterystyczne
kolanko, którego punkt środkowy odpowiada granicy plastyczności (σ y) materiału
w danej temperaturze. Następnie krzywa przechodzi przez obszar lekko wznoszącego się plateau (stadium „plastycznego” płynięcia z niewielkim umocnieniem),
kończącego się łagodnym wierzchołkiem wyznaczającym maksymalne naprężenie
ściskające, zwane wytrzymałością na ściskanie (σM), po czym następuje gwałtowny
spadek krzywej (stadium zniszczenia). Zupełnie inny przebieg mają krzywe ściskania (rys. 7.16), wyznaczone w temperaturach 110—160°C. Odkształcenia od samego
początku próby mają znaczne wartości i charakter sprężysto‑plastyczny. Narastają
w przybliżeniu liniowo aż do osiągnięcia piku, określającego wytrzymałość na ściskanie (σM), po którym następuje stadium zniszczenia. Uzyskane wyniki wskazują,
że wytrzymałość badanego tworzywa na ściskanie (σM) i granica plastyczności (σ y)
wyraźnie maleją ze wzrostem temperatury pomiarowej.
Na rysunku 7.17 pokazano (w funkcji temperatury) wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych (σM, σ0,2, σ0,02, E) wraz z ich odchyleniami standardowymi, wyznaczone z krzywych ściskania próbek dotwardzonego tworzywa EPY,
przedstawionych na rys. 7.16. Jak oczekiwano, moduł sprężystości Younga (E) maleje
wyraźnie wraz ze wzrostem temperatury pomiaru. Na poziomie temperatury zeszkle-

Rys. 7.16. Charakterystyki ściskania próbek tworzywa EPY dotwardzonego w temperaturze 80°C przez
2 h, wyznaczone w różnych temperaturach ze standardową szybkością odkształcania (0,208 min−1)
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nia (Tg = 95,6°C) dotwardzonego (80°C/2 h) tworzywa EPY i temperatury zeszklenia
całkowicie usieciowanego tworzywa (Tg∞ = 111,2°C) (patrz rozdział 3, pkt 3.3.2 i rozdział 7, pkt 7.5) wartości modułu E zaznaczone strzałkami na rys. 7.17 są, odpowiednio,
ponad półtora i trzykrotnie mniejsze niż w temperaturze 23°C. Przyczyną znacznego
spadku wartości modułu E w temperaturach przekraczających wartość Tg jest to,
że w wyniku ogrzewania zmniejsza się gęstość usieciowania wskutek rozpadu wiązań
drugorzędowych [118], które stanowią swoiste usztywnienie sieci. Możliwy staje się
wówczas ruch segmentów łańcuchów i występowanie poślizgu większych obszarów
makrocząsteczek, co powoduje pogorszenie właściwości wytrzymałościowych tworzywa. Wraz ze wzrostem temperatury pomiaru maleją więc też wyraźnie wartości
pozostałych wskaźników wytrzymałościowych na ściskanie (σM, σ0,2 i σ0,02).
Wyznaczoną doświadczalnie w poszczególnych temperaturach pomiaru T wytrzymałość na ściskanie (σM) tworzywa EPY dotwardzonego w temperaturze 80°C przez
2 h (rys. 7.17), w funkcji (T−Tg), przedstawiono na rys. 7.18. Wyniki tych pomiarów można
ogólnie przedstawić w postaci prostej zależności matematycznej (przy współczynniku korelacji R2 = 0,997) [120]:
(7.8)

σM = −0,8193 (T − Tg) + 76,24

gdzie Tg — temperatura zeszklenia; dla dotwardzonego (80°C / 2 h) tworzywa EPY,
Tg = 95,6°C (patrz pkt 7.5).

Rys. 7.17. Wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych tworzywa EPY dotwardzonego
w temperaturze 80°C przez 2 h, wyznaczone w przedstawionych na rys. 7.16 próbach ściskania
w różnej temperaturze; podane wartości Tg i Tg∞ określono z DSC przy 10°C/min) (patrz rozdział 3,
pkt 3.3.2 i rozdział 7, pkt 7.5)
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Rys. 7.18. Wytrzymałość na ściskanie (σM) tworzywa EPY dotwardzonego w temperaturze 80°C przez
2 h w funkcji (T—Tg), wyznaczona doświadczalnie przy standardowej szybkości odkształcania oraz
obliczona według wzoru (7.8)

Rys. 7.19. Krzywe naprężenie—odkształcenie względne (σ − ε) tworzywa EPY dotwardzonego
w temperaturze 80°C przez 2 h, wyznaczone w próbach ściskania w temperaturze 80°C przy różnych
szybkościach odkształcania

Natomiast przebiegi krzywych przedstawione na rys. 7.19 w układzie współrzędnych naprężenie—odkształcenie względne, obrazujące zachowanie się próbek
dotwardzonego (80°C/2 h) tworzywa EPY podczas próby ściskania w temperaturze
pomiaru 80°C, w warunkach różnych szybkości odkształcania, ε· mieszczących się
204
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w przedziale 0,0208—20,8 min−1, wskazują na dużą wrażliwość badanego tworzywa
na zmianę szybkości odkształcenia.
Wyniki pomiarów wybranych wskaźników wytrzymałościowych (σM, Rc0,2, Rc0,02 i E)
badanego tworzywa w odniesieniu do czterech różnych szybkości odkształcania ε·
pokazano na rys. 7.20. Widać wyraźnie, że ze wzrostem ε· wartości wskaźników: σM, σy,
Rc0,2 i Rc0,02 znacznie się zwiększają, natomiast wartość modułu Younga (E) wykazuje
niewielką tylko zależność od szybkości odkształcania.

Rys. 7.20. Zestawienie wartości i względnych zmian wybranych wskaźników wytrzymałościowych
tworzywa EPY dotwardzonego w temperaturze 80°C przez 2 h, wyznaczonych w próbach ściskania
w temperaturze pomiaru 80°C przy różnych szybkościach odkształcania

Na rysunku 7.21 przedstawiono wytrzymałość na ściskanie (σM) w różnych temperaturach pomiaru (23—100°C) i przy różnych szybkościach odkształcania (0,0208—
20,8 min−1) dotwardzonego (80°C/2 h) tworzywa EPY. Z badań wynika (rys. 7.21), że σM
rośnie liniowo wraz z logarytmem szybkości jego odkształcania w całym badanym
zakresie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nachylenia linii σM = f (ε·) maleją ze wzrostem
temperatury badań tworzywa, co wskazuje, że jego wrażliwość na zmianę szybkości
odkształcania maleje.
Natomiast na rysunku 7.22 przedstawiono zależności modułu Younga (E) od temperatury pomiaru (od 23°C do Tg + 20°C) dla próbek tworzywa EPY dotwardzonego
w różnych temperaturach (40—120°C), wyznaczone z krzywych ściskania. Z badań
wynika (rys. 7.22), że moduł E maleje ze wzrostem temperatury dotwardzania, tak
jak i ze wzrostem temperatury pomiaru. Zwraca uwagę fakt, że w temperaturze oto-
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Rys. 7.21. Wytrzymałość na ściskanie (σM) tworzywa EPY dotwardzonego w temperaturze 80°C
przez 2 h w funkcji logarytmu szybkości odkształcania, wyznaczona w różnych temperaturach
pomiarowych

Rys. 7.22. Moduł przy ściskaniu (E) dotwardzonego (w różnych temperaturach) tworzywa EPY,
wyznaczony w różnej temperaturze pomiaru (od 23°C do Tg + 20°C); strzałkami zaznaczono temperatury
zeszklenia (Tg) tworzywa [93]
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czenia (23°C) tworzywo EPY dosieciowane w zbyt niskich temperaturach (do 60°C)
ma w przybliżeniu taką samą wartość E ≈ 4100 MPa. Jednakże tworzywo dosieciowane w niewysokich temperaturach wykazuje dużą czułość na zmianę temperatury
pomiaru. Wyraźny spadek wartości modułu E następuje dopiero przy zwiększonej
gęstości usieciowania. Na poziomie temperatury zeszklenia Tg (zaznaczonej strzałkami na rys. 7.22) wartość modułu E tworzywa jest około półtora raza mniejsza niż
w temperaturze 23°C. Znaczny spadek wartości modułu E w temperaturach przekraczających wartość Tg następuje, jak już wcześniej wspomniano, wskutek rozpadu
wiązań drugorzędowych w tworzywie [118], co umożliwia ruch segmentów łańcuchów i występowanie poślizgu większych obszarów makrocząsteczek i powoduje
pogorszenie właściwości wytrzymałościowych tworzywa. Szczegółowe opisy i wyniki
tych badań przedstawiono w pracy [93].
Na rysunku 7.23 przedstawiono wartości granicy plastyczności (σy) przy ściskaniu
tworzywa EPY dotwardzonego w różnych temperaturach (z zakresu 40—120°C),
wyznaczane w szerokim zakresie temperatur pomiarowych (od 23 do Tg + 20°C).
Z uwagi na czytelność rysunku nie zaznaczono tu niewielkich (maksymalnie 3 MPa)
odchyleń standardowych σ y. Wartość σy tworzywa rośnie ze wzrostem temperatury
dotwardzania wskutek wzrostu jego gęstości usieciowania, a maleje wraz z podwyższaniem temperatury pomiaru. Należy (rys. 7.23) zauważyć, że zależności σ y = f (T)
układają się na ogół liniowo aż do temperatury zeszklenia (Tg) dla tworzywa dotwardzonego w temperaturach Tc ≥ 60°C.

Rys. 7.23. Zależność granicy plastyczności (σy) przy ściskaniu tworzywa EPY dotwardzonego w różnej
temperaturze (40—120°C), wyznaczona w różnej temperaturze pomiaru (od 23°C do Tg + 20°C)
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Przedstawione na rys. 7.24, w układzie σy = f(T−Tg), a także w układzie σy = f(T/Tg),
wartości funkcji σy = f(T), wyznaczone dla tworzywa dotwardzonego w różnych temperaturach (odczytane z rys. 7.23), pozwalają wyraźnie pokazać wpływ temperatury
zeszklenia (Tg) na zachowanie się plastyczności badanego tworzywa.

Rys. 7.24. Granica plastyczności (σy) przy ściskaniu w funkcji temperatury pomiaru uzyskana przez
przesunięcie lub znormalizowanie argumentu funkcji o wartość Tg (T−Tg lub T/Tg) dla tworzywa EPY
dotwardzonego w różnych temperaturach (40—120°C); nachylenie stycznych dla T < Tg wyznacza a,
natomiast granica plastyczności ekstrapolowana do Tg wynosi σyT (równanie 7.10)
g

Przebiegi zależności σ y = f (T−Tg) dla różnych Tc (rys. 7.24) układają się, zależnie
od gęstości usieciowania tworzywa, w taki sposób, że dla danej (T−Tg) wyższą granicę
plastyczności ma ono wtedy, gdy mniejsza jest jego gęstość usieciowania. Ponadto
na rys. 7.24 zwraca uwagę tendencja zależności σy = f (T−Tg) do układania się w jednej
prostej linii przy wyższych temperaturach dotwardzania tworzywa (≥ 80°C), tzn. przy
wyższej gęstości usieciowania (0,98 < α < 1) [93]. Liniowość ta, uzyskiwana przez
przesunięcie argumentu funkcji σy = f (T) o wartość Tg, pozwala na ujęcie zachowania
się plastyczności tworzywa, zwłaszcza dotwardzonego w wyższych temperaturach
prostym równaniem algebraicznym.
W przypadku niewysokich temperatur dosieciowania tworzywa (Tc ≤ 60°C), gdy
wartości σy nie układają się w linię prostą (rys. 7.24), można stwierdzić, że na wartość
granicy plastyczności inaczej wpłynie zmiana temperatury prób T, a jeszcze inaczej
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zmiana Tg. Oznacza to, że przesunięcie chemiczne (zmiana gęstości usieciowania)
wywołuje efekt, który jest wyraźnie różny od prostego przesunięcia temperatury
prób względem Tg.
Zależność granicy plastyczności (σ y) tworzywa termoutwardzalnego od różnicy
temperatur (T−Tg), przedstawioną na rys. 7.24, można aproksymować empirycznym
równaniem Lessera [119]:
dla T < Tg

(7.9)

gdzie:
— granica plastyczności przy Tg, a — współczynnik opisujący liniowy
spadek σ y, gdy T spada poniżej Tg.
Wyznaczone w badaniach doświadczalnych wartości granicy plastyczności (σy) dla
tworzywa EPY o wysokiej gęstości usieciowania (α > 0,98) [93], jak i temperatury zeszklenia wyznaczone metodą DSC pozwoliły na zapisanie równania (7.9) w postaci:
(7.10)

σy = −0,8617 (T − Tg) + 37,88

Uzyskana dobra zgodność wyników badań doświadczalnych z wynikami obliczeń
(ze współczynnikiem korelacji R2 wynoszącym 0,987) (rys. 7.24) pozwala w praktyce
wykorzystać równanie (7.10) do prognozowania granicy plastyczności dotwardzonego (80 < Tc < 120°C) tworzywa EPY w zależności od temperatury pomiarowej.
Szczegółowe opisy i wyniki tych badań przedstawione są w pracy [93]. Uzyskano
także dobrą zgodność wyników badań doświadczalnych z kilkoma innymi modelami
teoretycznymi — Argona, Bowdena, Eyringa i Robertsona [123—125].
Na rysunku 7.24 za pomocą dodatkowej osi odciętych przedstawiono także rozpatrywane wartości σy w układzie znormalizowanym względem wartości Tg. Ułożenie
odpowiednich danych w znormalizowanym układzie σ y = f(T/Tg) (symbole otwarte)
jest bardzo podobne do ich rozmieszczenia w układzie σy = f(T − Tg) (symbole pełne).
Wynika to z prostego przekształcenia: (T − Tg)/Tg = (T/Tg) − 1, które przesuwa nieznacznie dane, układając je w linię przerywaną na rys. 7.24, o większym kącie nachylenia.
Takie znormalizowanie danych umożliwia odniesienie plastyczności układu epoksydowego do jednej wewnętrznej jego właściwości, tj. Tg, co ułatwia analizowanie
plastycznego zachowania się tworzywa.
Uzyskane w badaniach charakterystyki mechaniczne tworzywa EPY wskazują,
że jego zachowanie się i wartości jego podstawowych wskaźników wytrzymałościowych (σM, Rc0,2, Rc0,02, σM, E) zależą w sposób istotny od temperatury pomiarów.
Wraz z jej wzrostem, aż do temperatury zeszklenia (Tg∞ = 111,2°C), maleją wartości
wszystkich wyznaczonych wskaźników wytrzymałościowych.
Równania w postaci (7.8) i (7.10) dobrze opisują, odpowiednio, zależność wytrzymałości na ściskanie (σM) i granicy plastyczności (σ y) tworzywa EPY od temperatury
pomiaru i mogą być z dużym pożytkiem wykorzystane w praktyce inżynierskiej.
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7.9.

Badania podatności tworzywa EPY na odkształcenia
pod stałym obciążeniem ściskającym przy
różnych szybkościach jego nagrzewania

Celem badań było zidentyfikowanie objawów i określenie wpływu szybkości nagrzewania tworzywa EPY na odkształcenia, wywołane stałym obciążeniem i będące efektem
występowanie w nim tzw. zjawiska mięknięcia. Możliwość wystąpienia mięknięcia tworzyw stosowanych na podkładki fundamentowe stanowi istotną ich wadę,
stwarzającą poważne zagrożenie dla posadawianych obiektów; nie można zatem
dopuścić do tego, aby wystąpiło ono w praktyce posadowienia maszyn i urządzeń
z jego użyciem.
Badania przeprowadzono na próbkach walcowych o wymiarach ø 20 × 25 mm.
Próbki te, po ich odlaniu w stalowych formach, utwardzano w temperaturze 22 ±1°C
przez 24 h, a następnie część z nich dodatkowo dotwardzono w temperaturze 80°C
przez 2 h.
Do badań podatności tworzywa EPY na mięknięcie zastosowano maszynę wytrzymałościową firmy INSTRON (model 8501 Plus), wyposażoną w komorę termiczną
(rys. 7.25) oraz specjalne oprogramowanie WAVEMAKER. Obciążenie ściskające
badanych próbek realizowano według jednolitej procedury, obejmującej liniowe
jego narastanie z szybkością 0,314 kN/s (tj. w ciągu 5 s do zadanej wartości 1,57 kN)
i następnie utrzymanie tego obciążenia (z dokładnością 0,5%) w czasie wzrostu tem-

Rys. 7.25. Stanowisko do wyznaczenia charakterystyk odkształceń tworzywa pod stałym obciążeniem
ściskającym przy wzrastającej temperaturze
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peratury od 25 do 120°C. Przyjęte obciążenie wywoływało w próbce naprężenie
ściskające σ = 5 MPa. Odpowiada ono maksymalnej dopuszczalnej wartości naprężenia, przyjmowanego w obliczeniach projektowych posadowień maszyn i urządzeń
okrętowych. Badania wykonano przy różnych szybkościach wzrostu temperatury,
wynoszących: 5, 10, 20, 40 i 60°C/h.
Realizacją poszczególnych prób w zadanych warunkach oraz rejestracją wyników
pomiarowych zarządzał specjalny program komputerowy WAVEMAKER. Mierzone wartości siły F i odkształceń ∆h zapisywane były z odpowiednią częstotliwością w plikach
ASCII. Pliki te, w celu odpowiedniej ich obróbki oraz graficznej prezentacji przebiegu
i wyników poszczególnych prób, przekazywane były do arkusza kalkulacyjnego
EXCEL. Wyniki badań przedstawiono w postaci graficznej na rys. 7.26 i 7.27.
Rysunek 7.26 przedstawia wyniki badań próbek utwardzonych w temperaturze
22 ±1°C przez 24 h, bez ich dotwardzania. Poszczególne krzywe na tym rysunku
obrazują przebiegi odkształceń w funkcji temperatury dla różnych szybkości nagrzewania próbek (5—60°C/h). Tak utwardzane próbki osiągają dość dużą wytrzymałość
na ściskanie (σM = 97,2 MPa), dobre właściwości sprężyste (Rc0,02 = 63,9 MPa) i dużą
wartość modułu sprężystości (E = 4331,2 MPa). Dłuższe utwardzanie w tej temperaturze daje praktycznie mało znaczącą poprawę tych właściwości. Z punktu widzenia
praktyki są to dobre właściwości materiału na podkładki fundamentowe maszyn
w temperaturach eksploatacyjnych do 45°C. Niestety, powyżej temperatury 45°C
właściwości te ulegają bardzo dużej zmianie. Tworzywo „mięknie”, nabierając cech
materiału sprężysto‑plastyczno‑lepkiego i ulega dużym odkształceniom trwałym,
nawet przy małych naciskach σ = 5 MPa.
Z przeprowadzonych badań wynika (rys. 7.26), że przebieg i zakres wartości
odkształceń zależą w sposób istotny od szybkości nagrzewania tworzywa. Podczas
nagrzewania próbek, znajdujących się pod niewielkim, stałym obciążeniem ściskającym (σ = 5 MPa), zachodzą dwa przeciwstawne makroprocesy: wydłużanie się próbki
wskutek rozszerzalności cieplnej oraz jej skracanie wskutek pełzania. Intensywność
tych dwóch procesów jest różna dla różnych szybkości nagrzewania. Przy małych
szybkościach nagrzewania (5, 10 i 20°C/h) występuje początkowo wzrost wysokości
próbek. Świadczy to o tym, że pełzanie jest mniejsze od przyrostu wysokości wywołanego nagrzewaniem próbek. Przy większych szybkościach nagrzewania (rzędu
40—60°C/h) ustala się początkowo pewien stan równowagi odkształceń wywołanych wzrostem temperatury i pełzaniem. Dzieje się tak do pewnej temperatury
krytycznej, przy której zaczyna się mniej lub bardziej gwałtownie postępujący proces
pełzania. Podczas tego procesu próbka ulega dużym odkształceniom. Temperatura
krytyczna i intensywność pełzania zależą wyraźnie od szybkości nagrzewania próbek.
Występujące przy tym odkształcenie ma charakter sprężysto‑plastyczno‑lepki i jest
niepożądanym efektem, nazywanym potocznie „mięknięciem” tworzywa. Przy małej
szybkości nagrzewania (5°C/h) temperatura krytyczna (mięknięcia) wynosi około 45°C.
Intensywność i zakres procesu pełzania są przy tym stosunkowo niewielkie. Stąd też,
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Rys. 7.26. Zależność odkształceń (∆h) od temperatury dla różnych szybkości nagrzewania tworzywa
EPY utwardzonego w 22±1°C przez 24 h przy stałym obciążeniu ściskającym (σ = 5 MPa)

Rys. 7.27. Zależność odkształceń (∆h) od temperatury dla różnych szybkości nagrzewania
dotwardzonego (w 80°C przez 2 h) tworzywa EPY przy stałym obciążeniu ściskającym (σ = 5 MPa)
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aby podkładki fundamentowe nie ulegały nadmiernemu odkształceniu podczas
eksploatacji posadowionego obiektu, powinny osiągać maksymalną temperaturę
pracy (80°C) przy możliwie bardzo małej szybkości ich nagrzewania do tej temperatury. Warunek taki dla podkładek fundamentowych z tworzywa sztucznego stawiają towarzystwa klasyfikacyjne nadzorujące budowy statków morskich [41, 42].
W miarę wzrostu szybkości nagrzewania rośnie nieco temperatura krytyczna, przy
której następuje mięknięcie, i znacznie zwiększa się też intensywność oraz zakres
procesu pełzania. Przy szybkości nagrzewania 60°C/h temperatura krytyczna wynosi
około 63°C (rys. 7.26).
W celu wyeliminowania niebezpieczeństwa wystąpienia zjawiska mięknięcia
podkładek fundamentowych podczas eksploatacji posadowionego obiektu, proces
odlewania i utwardzania podkładek podlega określonej kontroli. Według wymagań towarzystw klasyfikacyjnych [41, 42, 126] podczas utwardzania się podkładek
fundamentowych, odlanych w temperaturze otoczenia ich egzoderma w sposób
naturalny — dzięki egzotermicznym właściwościom reakcji sieciowania układu
epoksydowego — powinna osiągnąć szczytową wartość około 80°C. W praktyce
posadawiania maszyn, gdy nie udaje się spełnić tego warunku w sposób naturalny,
stosowane jest dotwardzanie podkładek przez ich ogrzewanie ciepłem dostarczanym
ze źródeł zewnętrznych, np. przez nadmuch ciepłego powietrza.
W celu sprawdzenia wpływu ogrzewania tworzywa na występowanie zjawiska
mięknięcia badania wykonano na próbkach dodatkowo dotwardzonych w temperaturze 80°C przez 2 h. Badania te wykonano w takich samych warunkach obciążenia
i nagrzewania jak poprzednio. Wyniki tych badań przedstawiono na rys. 7.27. Obrazują
one zachowanie się dotwardzonych próbek pod niewielkim stałym obciążeniem
ściskającym (σ = 5 MPa), przy różnych szybkościach nagrzewania. W tym wypadku
charakterystyki odkształceń w funkcji temperatury mają zupełnie inny przebieg
niż dla próbek niedotwardzanych (rys. 7.26). Początkowo, po rozpoczęciu procesu
nagrzewania (od temperatury 23°C), obserwuje się pewne niewielkie skrócenie próbek,
wyraźnie zależne od szybkości nagrzewania. Potem zaczyna się wyraźny, w przybliżeniu liniowy, wzrost wysokości próbek aż do pewnej temperatury (w granicach od 95
do 125°C), zależnej od szybkości nagrzewania. Później występuje pewien wyraźny
spadek wysokości próbek, po czym obserwuje się ponowny ich wzrost.
Zmniejszenie się wysokości próbki w początkowym okresie trwania próby (rys. 7.27)
można wyjaśnić procesem pełzania i pewnym opóźnieniem procesu nagrzewania
się próbki w całej jej objętości. Opóźnienie to rośnie ze wzrostem szybkości nagrzewania, realizowanego w komorze grzewczej, w której znajduje się badana próbka.
Efekt wydłużenia cieplnego, występujący z pewnym opóźnieniem, dominuje później w trakcie trwania próby. W przybliżeniu można przyjąć, że współczynnik rozszerzalności cieplnej, w zakresie temperatury 20—90°C, dla próbki dotwardzonej
ma stałą wartość (patrz pkt 7.10). Stąd uzyskane przebiegi odkształceń (rys. 7.27)
są w przybliżeniu liniowe i równoległe do siebie w podanym zakresie temperatury.
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Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w tworzywie
dotwardzonym w temperaturze 80°C przez 2 h następuje zależne od szybkości
nagrzewania zmniejszenie i przesunięcie efektu mięknięcia w kierunku wyższej
temperatury, mieszczącej się w zakresie 90—150°C (rys. 7.27). Dotwardzenie takie
eliminuje zatem możliwość wystąpienia tego niebezpiecznego efektu w warunkach
eksploatacyjnych podkładek fundamentowych silników okrętowych, gdzie temperatura podkładek jest zawarta w granicach 20—80°C. Z badań wynika (rys. 7.27),
że za górną, graniczną wartość temperatury eksploatacji podkładek fundamentowych odlewanych z tworzywa EPY można przyjąć 90°C. Praktycznie występuje więc
pewien zapas bezpieczeństwa.
Omówione tutaj zjawisko mięknięcia i pochodzące stąd ograniczenia dotyczą
także innych tego rodzaju tworzyw epoksydowych, stosowanych na podkładki fundamentowe maszyn.

7.10.

Badania liniowej rozszerzalności cieplnej tworzywa EPY

Do prognozowania i analizy zachowania się tworzywa EPY w różnych warunkach jego
zastosowania, oprócz wielu innych właściwości termomechanicznych, potrzebna jest
także znajomość jego rozszerzalności cieplnej. W związku z tym przeprowadzono
odpowiednie badania względnego przyrostu długości ∆L/L0 dla próbek wykonanych z tego tworzywa, utwardzonego w temperaturze 23°C przez 24 h, jak również
dotwardzonego później w 80°C przez 2 h. Stanowisko do badań, pokazane na rys. 7.28

Rys. 7.28. Schemat stanowiska do pomiaru liniowej rozszerzalności cieplnej tworzywa
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i opisane w pracach [127, 128], przygotowano według projektu własnego. Oparto się
przy tym na zaleceniach normy ASTM D 696 i zgodnie z jej ustaleniami zbudowano
układ pomiarowy oraz przyjęto procedurę pomiaru. W trakcie badań próbki były
nagrzewane od 23 do 135°C, z szybkością 1,5°C/min. Wyniki badań przedstawiono
na rys. 7.29 i 7.30.
Na rysunku 7.29 pokazano względne przyrosty długości ∆L/L0 próbek tworzywa
EPY podczas ich nagrzewania. W przypadku tworzywa niedotwardzonego, gdy temperatura osiąga około 42°C, nachylenie krzywej ∆L/L0 ulega zasadniczej zmianie,
stanowiąc objaw przejścia szklistego, a punkt odwrócenia nachylenia krzywej ∆L/L0
może posłużyć do określenia wartości temperatury zeszklenia (Tg) materiału w jego
stanie utwardzenia. W przedziale około 42—52°C, gdzie występuje odwrócenie
nachylenia krzywej ∆L/L0, tworzywo ulega skurczowi chemicznemu. Przy dalszym
nagrzewaniu wraz ze wzrostem temperatury tworzywo podlega dosieciowaniu, a przebieg krzywej ∆L/L0 upodabnia się do przebiegu krzywej wyznaczonej dla tworzywa
dotwardzonego. Natomiast w przebiegu krzywej ∆L/L0 tworzywa dotwardzonego
(w 80°C przez 2 h) wskazać można (przy temp. około 95°C) punkt gwałtownego
wzrostu jej nachylenia, który także może posłużyć do określenia wartości Tg materiału w danym stanie dotwardzonym. Określone w ten sposób wartości Tg tworzywa
w badanym stanie utwardzenia wynoszą, odpowiednio, 42 i 96,5°C i wykazują dobrą
zgodność z wartościami uzyskanymi metodą DMTA [127]. Dokładne prześledzenie
wartości ∆L/L0 w interesującym nas zakresie T < Tg wskazuje na ich nieliniową zależność od temperatury (rys. 7.29), a tym samym na pewną zmienność współczynnika
liniowej rozszerzalności cieplnej (α).

Rys. 7.29. Względna zmiana długości (∆L/Lo) w funkcji temperatury próbek utwardzonego
(w 23°C przez 24 h) i dotwardzonego (w 80°C przez 2 h) tworzywa EPY
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Na rysunku 7.30 pokazano wartości współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej α tworzywa EPY w funkcji temperatury, obliczone ze wzoru (7.11):
(7.11)

gdzie:

∆L — zmiana długości próbki, spowodowana zmianą jej temperatury o ∆T, mm,
L0 — długość początkowa próbki w temperaturze pokojowej (23°C), mm,
∆T — przyrost temperatury od T1 do T2, po którym następował pomiar zmiany długości próbki, °C.

W temperaturach poniżej początku przejścia szklistego, zarówno dla tworzywa
niedotwardzonego jak i dotwardzonego, następuje niewielki przyrost wartości
współczynnika α.
Dla tworzywa niedotwardzonego współczynnik α wzrasta od 38,3 do 52,3 × 10 –6
1/°C w przedziale temperatur 23—32°C (rys. 7.30a), a jego średnia wartość wynosi
44,1 × 10 –6 1/°C. W przedziale tym wartość α można aproksymować za pomocą równania:
α = 1,7192 × 10−6 − 4,07 × 10−6 T

(7.12)

(1/°C)

w którym T jest podana w stopniach Celsjusza. Współczynnik korelacji (R2) wynosi
0,954.
Natomiast dla tworzywa dotwardzanego wartość α w przedziale 23—85°C rośnie
od 48,8 do 58,1 × 10 –6 1/°C (rys. 7.30b) i można ją aproksymować równaniem:
α = 0,11811 × 10−6 + 43,58 × 10−6 T

(7.13)

(1/°C)

ze współczynnikiem korelacji (R2) wynoszącym 0,963. W przedziale 20—80°C, odpowiadającym zakresowi temperatur pracy podkładek fundamentowych maszyn i urządzeń
okrętowych wykonanych z tworzywa EPY, średnia wartość współczynnika α wynosi
a)

b)

Rys. 7.30. Zależność współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej (α) od temperatury dla tworzywa
EPY: a) utwardzonego (w 23°C przez 24 h), b) dotwardzonego (w 80°C przez 2 h)
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53,2 × 10 –6 1/°C. Wartość ta odpowiada wymaganym w zaleceniach towarzystwa
Lloyd’s Register of Shipping [42] wartościom współczynnika liniowej rozszerzalności
cieplnej tworzywa epoksydowego dla zakresu temperatur pracy podkładek fundamentowych urządzeń okrętowych (50 × 10 –6 1/°C).
Początek przejścia szklistego objawia się odejściem od aproksymowanego liniowo
wzrostu współczynnika α, obserwowanego dla tworzywa niedotwardzonego i dotwardzonego w, odpowiednio, 32 i 85°C (rys. 7.30a i b). Gdy osiągana jest temperatura Tg,
ruchliwość molekularna łańcuchów polimerowych rośnie, a szkliste „ciało stałe”
staje się ciałem lepkopłynnym, czego oznaką jest gwałtowna zmiana współczynnika α, jak pokazano na rys. 7.30a i b. Tworzywo niedotwardzone w trakcie pomiaru
dotwardza się. Temperaturę TgM osiąga w pobliżu wartości 100°C (rys. 7.29 i 7.30a).
W zakresie temperatur 58—100°C następuje dalszy, nieznaczny wzrost wartości α
od 47,6 do 51,3 × 10 –6 1/°C (wartość średnia 49,4 × 10 –6 1/°C). Od temperatury około
95—100°C współczynnik α, zarówno tworzywa niedotwardzonego, jak i dotwardzonego, gwałtownie rośnie, osiągając w końcowej temperaturze pomiaru (135°C)
wartości wynoszące, odpowiednio, około 162 i 150 × 10 –6 1/°C (rys. 7.30a i b).
W zakresie temperatur przejścia szklistego, w którym objawia się mięknięcie
tworzywa, tj. 26—58°C i 82—105 °C dla, odpowiednio, dla tworzywa niedotwardzonego i dotwardzonego (rys. 7.30a i b) nie oznacza się, zgodnie z normą ASTM D 696,
współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej. Pomimo to na rys. 7.30 pokazano
(linią kropkowaną), jak duża jest kontrakcja dokonująca się w zakresie temperatur
przejścia szklistego.
Różnica wartości między współczynnikiem α tworzywa EPY i metalem (pięciokrotna
w przypadku stali o α = 11 × 10 –6 1/°C [42]) ma duże znaczenie praktyczne, stwarza
bowiem warunki do powstawania w połączeniach z metalem naprężeń wewnętrznych
(termicznych). W zastosowaniu tworzywa na podkładki fundamentowe przy wzroście
temperatury naprężenia te mają korzystny wpływ na mocowanie posadowionego
obiektu, zwiększając nieznacznie napięcie śrub mocujących.

7.11.

Badania procesu pełzania i temperatury
ugięcia cieplnego tworzywa EPY

Tworzywo EPY charakteryzuje się nie tylko dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi na ściskanie, ale także dużą odpornością na pełzanie w podwyższonych
temperaturach.
Odporność na pełzanie tworzywa jest podstawowym czynnikiem limitującym
dopuszczalne naciski jednostkowe oraz temperaturę pracy podkładek. Ustalono je
na podstawie wyników długotrwałych prób pełzania tworzywa przy różnych wartościach nacisków i temperatury.
Próby pełzania przeprowadzono według normy ASTM‑D62 1 w pełzarkach specjalnie do tego celu zaprojektowanych i wykonanych na Politechnice Szczecińskiej (rys. 7.31).
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a)

b)

Rys. 7.31. Pełzarka przeznaczona do badania tworzyw sztucznych stosowanych na podkładki
fundamentowe maszyn: a) widok ogólny; b) uproszczony schemat: 1 — podstawa, 2 — układ
odciążający próbkę, 3 — układ z czujnikiem zegarowym (0,00 1 mm) do pomiaru odkształceń (zmiany
wysokości ∆H) próbki, 4 — komora grzejna, 5 — badana próbka

Próbki zastosowane w badaniach miały wymiary 12,7 × 12,7 × 12,7 mm3. Były odlewane w specjalnych foremkach i utwardzane w różny sposób: w temperaturze pokojowej (23°C) przez 24 h bez dodatkowego wygrzewania lub z dodatkowym wygrzewaniem przez 4 h w temperaturach 50—90°C. Dodatkowo wykonano próby pełzania
próbek (12,7 × 12,7 × 12,7 mm3) wyciętych z podkładki o wymiarach 300 × 300 × 40 mm3,
odlanej między dwiema płytami stalowymi o grubości 14 mm.
Wszystkie próby pełzania w zakresie temperatur 50—90°C przeprowadzono przy
naprężeniu ściskającym 5 MPa. Próbki umieszczano w komorze pełzarek w temperaturze otoczenia (około 23°C) i przykładano obciążenie, wywołujące naprężenie
ściskające równe 5 MPa. Wyzerowano czujniki i zaczęto zwiększać temperaturę
z prędkością około 8°C/h aż do osiągnięcia założonej temperatury próby. W czasie
podgrzewania oraz trwania próby, po osiągnięciu założonej temperatury, notowano
wskazania czujników. Na podstawie wartości średnich z trzech próbek sporządzono
wykresy pełzania. Czas trwania prób wynosił 500 h. Przykładowe wykresy pełzania
przedstawiono na rys. 7.32—7.34. Szczegółowe wyniki wszystkich prób zawiera raport
z badań pełzania [130].
Z wykresów (rys. 7.32—7.34) widać, że w początkowym okresie, podczas nagrzewania próbek w pełzarce następuje wzrost ich wysokości, spowodowany rozszerzalnością
cieplną tworzywa. Jest on większy od występującego w tym samym czasie pełzania.
Proces pełzania jest charakterystyczny dla wszystkich tworzyw sztucznych i występuje
wyraźnie w pierwszych kilkudziesięciu godzinach działania obciążenia. Po upływie
200 h proces ten w przypadku badanego tworzywa, spowalnia się bardzo mocno,
a po upływie 500 h prawie zanika. Intensywność procesu pełzania tworzywa EPY
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Rys. 7.32. Wykresy pełzania tworzywa EPY w różnych temperaturach dla próbek odlanych w formach
i utwardzanych 24 h w temperaturze 23°C + 4 h w temperaturze 80°C

Rys. 7.33. Wykresy pełzania tworzywa EPY w różnych temperaturach dla próbek odlanych w formach
i utwardzanych 24h w temperaturze 23°C + 4 h w temperaturze 90°C

Rys. 7.34. Wykresy pełzania tworzywa EPY w różnych temperaturach dla próbek wyciętych z podkładki
300 × 300 × 40 mm3 odlanej między płytami stalowymi w temperaturze otoczenia 23°C i utwardzanej
przez 30 h
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zależy głównie od temperatury wygrzewania próbek oraz od temperatury próby. Małe
pełzanie próbek wyciętych z podkładki (rys. 7.34) spowodowane jest wysoką temperaturą egzodermy tworzywa (około 90°C), która wystąpiła podczas jego utwardzania.

Rys. 7.35. Wykres ugięcia cieplnego próbki z tworzywa EPY

Oznaczenie temperatury ugięcia cieplnego tworzywa EPY pod obciążeniem
przeprowadzono według zaleceń normy ASTM‑D‑648‑82. Próbki odlano na gotowo
w stalowych formach. Miały one wymiary: długość l = 127 mm, wysokość h = 12,7 mm,
szerokość b = 5,5 mm i utwardzane były przez 24 h w temperaturze 20°C, a następnie przez 4 h w temperaturze 80°C. Próbki były podparte symetrycznie na dwóch
podporach i zginane siłą poprzeczną, przyłożoną w środku długości wywołującą
naprężenie zginające σg = 1,8 MPa. Próbę zginania przeprowadzono w komorze
z ogrzewanym powietrzem. Temperaturę mierzono za pomocą termometrów umieszczonych w pobliżu próbki. Temperatura ugięcia (według ASTM‑D‑648‑82) dla trzech
badanych próbek wynosiła: 105°C, 102°C i 105°C [130]. Przykładowy wykres obrazujący
przebieg ugięcia próbki w funkcji temperatury pokazano na rys. 7.35.

7.12.

Badania wpływu oziębienia tworzywa EPY w ciekłym
azocie na jego wytrzymałość na ściskanie i udarność

Procesy technologiczne montażu tulei osadzanych na wcisk wymagają niekiedy ich
oziębienia w celu odpowiedniego zmniejszenia średnicy i umożliwienia montażu bez
użycia siły poosiowej. W efekcie uzyskuje się tzw. połączenie wciskowe rozprężne [131].
W przypadku montażu tulei łożyskowej linii steru, wykonywanej zwykle ze specjalnego tworzywa sztucznego (o nazwie „Thordon”), stosuje się jej oziębianie w ciekłym
azocie o temperaturze około –195°C. Tak oziębiona tuleja łożyskowa, wprowadzona
do tulei stalowej osadzonej w obudowie z zastosowaniem tworzywa EPY, powoduje
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znaczne oziębienie tulei stalowej i otaczającego ją tworzywa EPY. W związku z tym
nasunęło się pytanie: czy chwilowe znaczne obniżenie temperatury tworzywa EPY
może spowodować obniżenie jego właściwości wytrzymałościowych na ściskanie
i udarność. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzono odpowiednie próby
ściskania i udarności [132].
Próbę ściskania przeprowadzono w temperaturze pokojowej według norm: ASTM
‑D695‑69 i PN‑83/C‑8903 1 na maszynie wytrzymałościowej firmy Instron Model 8501
Plus, wykorzystując program serii IX „Automated Materials Testing System 7.03.00”.
Próbki do tych badań, o średnicy d = 20 mm i wysokości h = 25 mm, odlano w stalowych formach, utwardzono przez 24 h w temperaturze pokojowej (23°C), wygrzano
przez 2 h w temperaturze 80°C, po czym przechowywano je przez 6 dni w temperaturze pokojowej. Po tym czasie pobrano z nich 6 sztuk i oziębiono w ciekłym azocie
(o temperaturze około −195°C) przez 10 min. Po wyjęciu tych próbek z ciekłego azotu
(rys. 7.36) pozostawiono je przez 4 h w temperaturze pokojowej. Następnie przeprowadzono próbę ściskania dla 5 sztuk próbek nieoziębianych i tylu samo próbek
oziębianych. Wyniki tych prób, w postaci otrzymanej z maszyny wytrzymałościowej,
przedstawiają tablice 7.4 i 7.5.

Rys. 7.36. Próbki z tworzywa EPY po wyjęciu z ciekłego azotu

Próbę udarności przeprowadzono według normy PN‑81/C‑89023 w temperaturze pokojowej na młocie udarowym firmy Kogel‑Leipzig (prod. NRD), o zasobie
energii 0,4 kGm ≈ 3,924 Nm. Do badań przyjęto próbki o przekroju prostokątnym
10 × 15 mm2 i długości l = 120 mm, bez karbu. Utwardzanie, a następnie oziębianie
części próbek w ciekłym azocie odbyło się identycznie jak próbek przeznaczonych
na ściskanie. Wyniki próby przedstawiono w tablicy 7.6.
Porównując wyniki prób zawarte w tablicach 7.4 i 7.5 oraz w tablicy 7.6, uzyskane
dla próbek nieoziębianych i oziębianych w ciekłym azocie, można stwierdzić, że nie
występują tutaj żadne istotne różnice ilościowe. Obserwując wykresy prób ściskania
i przełomy próbek powstałe w próbach udarności, nie stwierdzono również żadnych
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Tablica 7.4. Wyniki próby ściskania próbek z tworzywa EPY nieoziębianych
otrzymane z maszyny wytrzymałościowej
No.

Load at
Stress at
Strain at Displacement Modulus
Stress at
Energy to
Max. Load Max. Load Max. Load at Max. Load Aut Young offset Yield 1 Yield Point
kN
MPa
mm/mm
mm
MPa
MPa
J

1
2
3
4
5

48.452
49.010
49.135
48.768
49.210

154.230
156.007
156.405
155.238
156.644

0.211
0.209
0.206
0.211
0.212

5.269
5.221
5.146
5.271
5.294

4491.805
4352.488
4549.125
4561.89
4480.378

92.522
95.109
94.041
91.706
92.058

8.949
9.543
8.937
8.566
8.763

Mean
S.D.
C.V.

48.915
0.309
0.631

155.705
0.982
0.631

0.210
0.002
1.125

5.240
0.059
1.125

4487.137
83.109
1.852

93.087
1.439
1.546

8.952
0.366
4.085

Tablica 7.5. Wyniki próby ściskania próbek z tworzywa EPY oziębianych w ciekłym azocie
otrzymane z maszyny wytrzymałościowej
No.

Load at
Stress at
Strain at Displcement Modulus
Stress at
Energy to
Max. Load Max. Load Max. Load at Max. Load Aut Young offset Yield 1 Yield Point
kN
MPa
mm/min
mm
MPa
MPa
J

1
2
3
4
5

49.806
49.468
49.623
50.210
48.393

158.541
157.466
157.957
159.828
154.044

0.218
0.203
0.213
0.211
0.181

5.442
5.065
5.315
5.282
4.517

4237.602
4447.826
4468.742
4617.564
4560.415

98.114
94.976
93.942
93.836
93.517

10.537
9.325
9.288
8.827
8.896

Mean
S.D.
C.V.

49.500
0.678
1.370

157.567
2.158
1.370

0.205
0.015
7.133

5.124
0.366
7.133

4466.430
145.249
3.252

94.877
1.890
1.993

9.375
0.687
7.331

Tablica 7.6. Wyniki próby udarności tworzywa EPY dla próbek nieoziębianych i oziębianych
w ciekłym azocie
Charakterystyka
próbek

Próbki
nieoziębiane

Próbki oziębiane
w ciekłym azocie

222

Nr
próbki

Praca złamania,
Nm

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1,128
1,422
1,079
1,471
1,226
1,226
1,117
1,079
1,570
1,422
1,079
1,128
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Udarność, kJ/m2
poszczególnych
próbek
7,69
9,85
7,32
9,89
8,05
8,14
7,79
7,14
10,52
9,27
7,15
7,68
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8,49
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różnic jakościowych. Wynika z tego prosty wniosek, że krótkotrwałe (około 10 min)
oziębianie tworzywa EPY w ciekłym azocie (o temperaturze około −195°C) nie ma
praktycznie żadnego wpływu na parametry i charakterystyki ściskania ani też na udarność tego tworzywa przy wykonaniu tych prób w temperaturze pokojowej.

7.13.

Badania wpływu WGS na właściwości dielektryczne tworzywa EPY

Badania te wykonano w Instytucie Elektrotechniki Politechniki Szczecińskiej [133]. Ich
celem było określenie wpływu długotrwałego działania WGS (wilgotnego gorąca
stałego Φ = 96%, T = 40°C) na:
— stratność dielektryczną,
— przenikalność dielektryczną,
— rezystywność skrośną,
— wytrzymałość dielektryczną,
— rezystywność powierzchniową.
Badania doświadczalne wykonano według obowiązujących w tym zakresie polskich
norm (tablica 7.7). Do badań użyto płaskich próbek kołowych o średnicy 100 mm
i grubości 3 mm. Liczba próbek w każdej serii wynosiła 5 sztuk. Wartości średnie
wyników pomiarów podano w tablicy 7.7.
Tablica 7.7. Wyniki badań wpływu WGS na właściwości dielektryczne tworzywa EPY
WGS
h
0
45
51
70
75
100
150
164
191
240
309
341
376
427
470

Stratność
Przenikalność Rezystywność Wytrzymałość Rezystywność
dielektryczna
dielektryczna
skrośna
dielektryczna
powierzchni
tg δ
ε
ρv, Ωcm
kV/mm
Ω
PN-86/E-04403 PN-86/E-04403 PN-86/E-04405 PN-86/E-04404 PN-86/E-04405
0,041

2,8

5,2 ∙ 1014
1,9 ∙ 1014

15,7

8,0 ∙ 1912

3,84
0,083

0,082

3,70
4,20
4,20
4,40

0,079
0,074
0,069

3,70

0,064

3,72

1,3 ∙ 1014

2,7 ∙ 1013
6,0 ∙ 1012

4,10
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9,1 ∙ 1012
7,5 ∙ 1012
6,2 ∙ 1012
3,9 ∙ 1012
4,5 ∙ 1012

14,3
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7.14.

Badania wytrzymałości zmęczeniowej tworzywa EPY przy ściskaniu

Na podkładki fundamentowe maszyn i urządzeń okrętowych, oprócz stałych obciążeń, wywołanych ciężarem urządzeń i napięciem śrub mocujących, działają także
zmienne w czasie obciążenia eksploatacyjne. W tej sytuacji uznano za konieczne
przeprowadzenie także odpowiednich prób wytrzymałości zmęczeniowej na ściskanie
tworzywa. Badania takie przeprowadzono według wytycznych zawartych w normie
DIN 50 100. Do badań odlano specjalne prostopadłościenne próbki z tworzywa EPY,
o wymiarach 12,7 × 12,7 × 25,4 mm3, utwardzane przez 24 h w temperaturze 23°C + 2 h
w temperaturze 80°C.

Rys. 7.37. Schemat obciążania próbek w badaniach zmęczeniowych

Tablica 7.8. Wyniki badań wytrzymałości zmęczeniowej na ściskanie tworzywa EPY
(przy górnej wartości naprężenia σg = −5 N/mm2 = const.)
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Liczba cykli
obciążeń

Nr
próbki

Dolna wartość
naprężenia ściskającego σd
N/mm2

n

nśr

1
2
3

−92
−92
−92

725
611
1135

824

4
5
6

−80
−80
−80

1676
1989
1749

1805

7
8
9
10

−78
−65
−65
−60
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3360
> 100 ∙ 103
> 350 ∙ 103
> 10 ∙ 106
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Badania przeprowadzono na serwohydraulicznej maszynie wytrzymałościowej
firmy INSTRON (model 8501 Plus). Przyjęto stałą wartość górnych naprężeń ściskających σg = −5 N/mm2. Dolną zaś wartość naprężeń ściskających zmieniano w zakresie od −92 do −60 N/mm2. Badane próbki tworzywa obciążano według schematu
przedstawionego na rys. 7.37, a uzyskane wyniki zawarto w tablicy 7.8.
Badania wykazały bardzo dużą wytrzymałość zmęczeniową na ściskanie tworzywa EPY. Próbki tego tworzywa, o bardzo niekorzystnym kształcie (dużej smukłości)
w porównaniu z podkładkami fundamentowymi, poddane zmiennym naprężeniom
ściskającym przy dolnej wartości naprężenia σd = −65 N/mm2, przeniosły bezpiecznie
100 × 103 i 350 × 103 cykli obciążeń, a przy dolnej wartości σd = −60 N/mm2 — 107 cykli
obciążeń, nie ulegając zniszczeniu. Próbki te poddano następnie statycznej próbie
ściskania. Wykresy próby ściskania i wartości podstawowych wskaźników tej próby,
dotyczące próbek poddanych wcześniej wymienionym wyżej obciążeniom cyklicznym,
nie różniły się pod względem jakościowym ani też ilościowym od wyników analogicznej próby ściskania próbek o tych samych wymiarach, niepoddanych wcześniej
obciążeniom zmęczeniowym.
Biorąc pod uwagę fakt, że dopuszczalne naprężenia na ściskanie dla tworzyw
podkładkowych wynoszą 5 N/mm2, należy stwierdzić, że wytrzymałość zmęczeniowa tworzywa EPY spełnia warunek bezpieczeństwa z bardzo dużym zapasem.
Przeniesienie wyników badań z małych próbek tworzywa, o niekorzystnym kształcie,
na podkładki fundamentowe maszyn zwiększa jeszcze wielokrotne zapas bezpieczeństwa zarówno dla wytrzymałości statycznej, jak i zmęczeniowej.

7.15.

Badania dynamicznych właściwości tworzywa EPY

7.15.1. Uwagi wstępne
Zawsze dążono do tego, aby drgania mechaniczne i hałasy na statkach z napędem
maszynowym były jak najmniejsze. W miarę rozwoju techniki producentom maszyn
i urządzeń okrętowych oraz stoczniom stawiano w tym względzie coraz to wyższe
wymagania. Dzisiaj walka z drganiami stała się jednym z podstawowych problemów
budowy i eksploatacji statków.
Na statkach istnieje wiele źródeł wzbudzających drgania o różnych częstotliwościach. Niewyrównoważone siły i momenty, występujące w silniku głównym,
wytwarzają podstawowe drgania o niskiej częstotliwości (do 60 Hz). Oprócz tego
wzbudzają one także drgania o wyższych częstotliwościach. Na statku istnieje wiele
innych urządzeń wzbudzających drgania. Szczególnie dokuczliwe dla załogi i pasażerów są drgania o wyższych częstotliwościach, rzędu 1000 Hz. Część tych drgań
emitowana jest do otaczającego powietrza i objawia się w postaci uciążliwego i szkodliwego dla zdrowia hałasu. Pozostała część energii drgań w przypadku połączeń
sztywnych przechodzi do fundamentu podpierającego daną maszynę lub do innych
połączonych z nią obiektów i przenosi się, w postaci tzw. dźwięków materiałowych,
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na wszystkie, odległe nawet elementy całej konstrukcji. W wyniku przepływu tych
dźwięków materiałowych mogą powstać wysoce niepożądane zjawiska wtórne, np.
uciążliwe hałasy, spowodowane drganiami ścian lub różnych osłon, zarówno w siłowni,
jak i w innych pomieszczeniach, a także wymuszone drgania wtórne (często nawet
rezonansowe) innych urządzeń.
Przeciwdziałanie procesowi rozprzestrzeniania się drgań polega zwykle na stosowaniu podkładek gumowych lub też specjalnych wibroizolatorów. Użycie tych środków
nie zawsze jest jednak możliwe ze względu na konieczność dokładnego ustawienia
posadawianych obiektów, a także z uwagi na duży wzrost kosztów i poważne trudności techniczne w przypadku stosowania wibroizolatorów.
Zastosowanie podkładek fundamentowych odlanych z tworzyw sztucznych
oprócz wielu korzyści dotyczących technologii montażu przynosi także pozytywne
efekty w zakresie tłumienia i izolacji drgań, odczuwane na ogół przez załogę statków. Tworzywa sztuczne stosowane na podkładki fundamentowe lepiej tłumią drgania mechaniczne niż stal, używana tradycyjnie do tego celu. Z drugiej zaś strony,
powierzchnie styku tworzywa ze stalą stanowią poważną barierę dla przepływu
dźwięków materiałowych.
Przeprowadzone badania dynamicznych właściwości tworzywa EPY miały na celu
wyznaczenie:
— logarytmicznego dekrementu tłumienia drgań oraz dynamicznego modułu
ścinania;
— dynamicznego modułu sprężystości podłużnej oraz współczynnika strat;
— impedancji akustycznej.

7.15.2. Wyznaczenie logarytmicznego dekrementu tłumienia
oraz dynamicznego modułu ścinania
Badania te przeprowadzono [39] za pomocą wahadła skrętnego według zaleceń
PN‑83/C‑89042 i EN ISO 672 1‑2. Dla celów porównawczych badano identyczne próbki
(płaskowniki o wymiarach L = 60 mm, b = 10 mm i h = 1 mm) wykonane z tworzywa EPY
oraz ze stali. Doświadczalnie wyznaczono logarytmiczny dekrement tłumienia mechanicznego oraz dynamiczny moduł ścinania badanych materiałów. Na rysunku 7.38
przedstawiono przykładowe charakterystyki amplitudowo‑czasowe tych materiałów,
wyznaczone w temperaturze 20°C, a na rys. 7.39 — wykresy obrazujące zależności
logarytmicznego dekrementu tłumienia i modułu ścinania od temperatury dla badanego tworzywa EPY i tworzywa Epocast 36 (produkcji niemieckiej).
Z badań wynika (rys. 7.38), iż w tych samych warunkach szybkość zanikania drgań
swobodnych dla tworzywa EPY jest dużo większa niż dla stali. Stosunek logarytmicznego dekrementu tłumienia tworzywa EPY do stali Λt : Λs = 0,1326 : 0,0413 = 3,21.
Oznacza to, że tworzywo EPY stosowane na podkładki ma ponad trzykrotnie większy
współczynnik tłumienia drgań niż stal — materiał tradycyjnie stosowany na podkładki
fundamentowe pod okrętowe silniki główne. Dynamiczna sztywność na ścinanie
226
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Rys. 7.38. Charakterystyki amplitudowo‑czasowe dla tworzywa EPY i stali St3, otrzymane w 20°C
przy częstotliwości f = 1,77 Hz

Wyniki badań dynamicznego modułu ścinania G’t :
 — badania własne polskiego tworzywa EPY według PN‑83/C‑89042
   — badania własne polskiego tworzywa EPY według EN ISO 672 1‑2
—

— badania niemieckiego tworzywa Epocast 36 (z raportu H.A. Springera)

Wyniki badań logarytmicznego dekrementu tłumienia Λt:
 — badania własne według PN‑83/C‑89042
   ×
— badania własne według EN ISO 672 1‑2
‑ ‑ ‑ — badania tworzywa Epocast 36 (z raportu H.A. Springera

Rys. 7.39. Zależność logarytmicznego dekrementu tłumienia Λt i dynamicznego modułu ścinania G’t
od temperatury dla tworzyw EPY i Epocast 36
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tworzywa EPY jest dużo mniejsza od analogicznej sztywności stali. Stosunek tych
sztywności (w 20°C) Gt ’ : Gs’ = 2511 : 80000 = 0,0314. Stanowi to istotną zaletę tego
tworzywa w porównaniu ze stalą. Duża podatność sprężysta podkładek z tworzywa,
z jednoczesnym dużym współczynnikiem tarcia na powierzchniach ich styku z podstawą maszyny i fundamentu, pozwalają na znaczne odkształcenia cieplne i mechaniczne silnika bez wywołania poślizgów na podkładkach. Powierzchnie podkładek nie
ścierają się, przez co tendencja do luzowania się śrub fundamentowych jest znacznie
mniejsza niż przy stosowaniu podkładek stalowych.

7.15.3. Wyznaczenie współczynnika strat oraz dynamicznego modułu
sprężystości przy ściskaniu
Dla uzyskania pełniejszych informacji o dynamicznych właściwościach tworzywa
EPY, przydatnych w stosowaniu tego materiału na podkładki fundamentowe maszyn
i urządzeń, poddano je odpowiedniej próbie ściskania (rys. 7.40). Celem tej próby
było wyznaczenie współczynnika strat η oraz dynamicznego modułu sprężystości Ed
przy ściskaniu.

Rys. 7.40. Schemat dynamicznej próby ściskania próbki z tworzywa EPY
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Współczynnik strat η stanowi podstawową miarę, określającą ilościowo tłumiące
właściwości materiału. Wyznacza się go z następującej zależności:
(7.14)

gdzie:

W — energia rozproszona w jednym okresie drgań, odniesiona do jednostki objętości,
U — energia potencjalna odkształcenia sprężystego, odpowiadająca maksymalnemu odkształceniu dynamicznemu, odniesiona do jednostki objętości,
ψ — współczynnik rozproszenia energii drgań (względne rozproszenie energii drgań); ψ = W/U.

Do badań zastosowano próbki walcowe o wymiarach ø 20 × 55 mm, odlane z tworzywa w stalowych formach, utwardzane przez 24 h w temperaturze 23°C i dotwardzane przez 2 h w temperaturze 80°C. Badania przeprowadzono na serwohydraulicznej maszynie wytrzymałościowej firmy Instron (model 8501 Plus).
Energię W wyznaczono metodą dynamicznej pętli histerezy. Ze względu na charakter pracy podkładek fundamentowych badania doświadczalne przeprowadzono
pod obciążeniami ściskającymi według schematu przedstawionego na rys. 7.40.
Energia W, rozproszona w jednym okresie drgań (odniesiona do jednostki objętości), jest proporcjonalna do pola powierzchni zawartej wewnątrz dynamicznej
pętli histerezy, wyznaczonej we współrzędnych σ – ε (rys. 7.40c). Wartość tej energii
obliczono przez numeryczne całkowanie, z zależności:
(7.15)

Energię odkształcenia sprężystego U wyznaczono według wzoru (rys. 7.40c)
(7.16)

gdzie:

εa — amplituda odkształcenia, wywołanego obciążeniem dynamicznym (rys. 7.40c).

Dla prostej próby ściskania sztywność dynamiczną materiału w rozpatrywanym
punkcie charakterystyki statycznej (rys. 7.40a) określa dynamiczny moduł sprężystości
podłużnej Ed, wyznaczony według zależności (rys. 7.40c):
(7.17)

Badania doświadczalne przeprowadzono w szerokim zakresie zmienności parametrów εśr, εa i częstotliwości f = 1—20 Hz. Przykładową, wyznaczoną doświadczalnie
pętlę histerezy pokazano na rys. 7.41, a niektóre wyniki badań na rys. 7.42—7.45.
Szczegółowe opisy i wyniki badań przedstawiono w pracach [37—40].
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Rys. 7.41. Dynamiczna pętla histerezy wyznaczona doświadczalnie dla zadanych wartości
σśr = 10 MPa, σa = 8 MPa, f = 12 Hz

Patrząc globalnie na uzyskane wyniki badań (rys. 7.42—7.45), można stwierdzić, że wartości współczynnika strat η oraz dynamicznego modułu sprężystości
Ed zależą od parametrów σśr, σa, f i T. Największy wpływ na współczynnik strat
częstotliwość ma częstotliwość f obciążenia dynamicznego, a na dynamiczny
współczynnik sprężystości Ed temperatura T. W przyjętym zakresie zmienności tych
parametrów uzyskano dla tworzywa EPY: η = 0,012—0,047, Ed = 5000—8500 MPa.
Dla stali wartości tych wielkości wynoszą odpowiednio [134]: η = 0,0016—0,0028,
Ed = 2,1 × 105 MPa.
Wartości współczynnika strat η uzyskane dla tworzywa EPY są porównywalne
z wartościami tego współczynnika dla materiałów wibroizolacyjnych, powstałych
na bazie kauczuku naturalnego (η = 0,02—0,16 [134]). Wynika z tego, że może ono być
z pożytkiem wykorzystane do tłumienia drgań w układach mechanicznych. W celu
należytego wykorzystania tych właściwości prowadzone są dalsze badania.
W tablicy 7.9 podano wartości dynamicznego modułu sprężystości Ed oraz współczynnika strat dla kilku wybranych materiałów.
Tablica 7.9. Wartości dynamicznego modułu sprężystości Ed oraz współczynnika strat η
Ed, N/mm2

η

EPY

Materiał

(0,05—0,085) ∙ 105

0,012—0,047

Stal

2,1 ∙ 105

0,0016—0,0026*

(0,09—1,1) ∙ 105

0,036*

2—24

0,02—0,16*

Żeliwo szare
Guma (20—80° Shore’a)
* Według literatury [134]
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a)

b)

Rys. 7.42. Przykładowe wyniki badań zależności współczynnika strat η i dynamicznego modułu
sprężystości Ed od częstotliwości i temperatury przy naprężeniach: σśr = 18 MPa, σa = 4 MPa

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

231

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

7. Badania tworzyw sztucznych stosowanych na podkładki fundamentowe maszyn

Rys. 7.43. Przykładowe wyniki badań współczynnika strat η i dynamicznego modułu sprężystości Ed
w temperaturze 23°C przy naprężeniach średnich 3 i 10 MPa

Rys. 7.44. Przykładowe wyniki badań współczynnika strat η i dynamicznego modułu sprężystości Ed
w temperaturze 60°C przy naprężeniach średnich 3 i 10 MPa
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Rys. 7.45. Zależność dynamicznego modułu sprężystości od temperatury dla tworzywa EPY

7.15.4. Wyznaczenie impedancji akustycznej
Istotnym narzędziem do analizy problemu izolacji dźwięków materiałowych jest
impedancja akustyczna. Stanowi ona miarę oporu, który ośrodek stawia rozchodzącym
się w nim dźwiękom materiałowym. Z fizyki znany jest fakt [135, 136], iż fale dźwiękowe rozchodzą się w różnym materiale z różną prędkością. Jeżeli fala dźwiękowa
rozchodząca się w jakimś materiale uderza w materiał o innej impedancji akustycznej,
to przepływ energii staje się bardzo nieefektywny.
Dla fali płaskiej i kulistej, znajdującej się w znacznej odległości od źródła dźwięku,
jednostkową impedancję akustyczną R ciała stałego, ciekłego lub gazowego, można
obliczyć ze wzoru [135]
(7.18)

R = ρv
gdzie:

ρ — gęstość ośrodka, kg/m3,
v — prędkość rozchodzenia się fali akustycznej w ośrodku, m/s.

Prędkość rozchodzenia się dźwięku w rozpatrywanym materiale zależy od jego
sprężystości i gęstości. Dla fali podłużnej rozchodzącej się w ciele stałym jednostkowa
impedancja akustyczna może być obliczona ze wzoru [136]
(7.19)

gdzie:

E — współczynnik sprężystości podłużnej.
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Dźwięki materiałowe rozchodzące się w materiale przy zetknięciu się z powierzchnią tworzywa ulegają w dużym stopniu odbiciu i tylko niewielka ich część przenika do tworzywa. Z tego część energii akustycznej zamienia się na ciepło i ulega
rozproszeniu, a reszta przenika na drugą stronę podkładki, gdzie znowu napotyka
na barierę, od której w znacznym stopniu ulega odbiciu.
Przyjmując dla stali oraz tworzywa EPY odpowiednio dane: E1 = 2 × 1011 kg/ms2,
ρ1 = 7800 kg/m3, E2 = 4915 × 106 kg/ms2, ρ2 = 1590 kg/m3, otrzymuje się ze wzoru (7.19)
następujące wartości jednostkowej impedancji akustycznej dla rozważanych materiałów:
— dla stali
R1 = 39,50 × 106 kg/m2s,
— dla tworzywa EPY Rz = 2,85 × 106 kg/m2s.
Energię dźwięku, przenikającą z ciała 1 do ciała 2 przez powierzchnię ich styku,
można obliczyć z następującego wzoru [135]:
(7.20)

Jeżeli uwzględni się fakt, że energia dźwięku, którą emituje maszyna przez podkładkę z tworzywa EPY do stalowej konstrukcji fundamentu, musi pokonać dwie takie
same powierzchnie styku, to energię dźwięku, przechodzącą z maszyny do fundamentu, można oszacować według wzoru [135]
(7.21)

Podstawiając do wzoru powyższe dane, otrzymuje się
(7.22)

W sposób poglądowy zagadnienie to przedstawiono to na rys. 7.46.

Rys. 7.46. Uproszczony schemat obrazujący padanie, odbicie i przenikanie energii fal dźwiękowych
przez przekładkę z tworzywa EPY (bez uwzględnienia strat)
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Z powyższych (szacunkowych) obliczeń wynika, że tylko około 6% energii dźwięku
przechodzi z maszyny przez podkładkę z tworzywa EPY do fundamentu. Jest to w istocie sytuacja najkorzystniejsza jaka może wystąpić. W rzeczywistości bowiem zagadnienie izolacji fal dźwiękowych przez przekładkę jest bardziej złożone. Zależy ono
nie tylko od impedancji akustycznej, która uwzględniana jest we wzorze (7.21). ale
także od parametrów układu i częstotliwości fali dźwiękowej [136]. W rzeczywistości
może ona być mniejsza od wynikającej z powyższych obliczeń.
Na rozprzestrzenianie się hałasu na statku wpływ ma także wiele innych czynników. Maszyny i urządzenia, ustawione na podkładkach z tworzywa sztucznego,
mocowane są do fundamentu za pomocą śrub stalowych, przez które przepływa
pewna część energii dźwięku bez większych oporów (strat). Wartość tej energii zależy
od średnicy i długości śrub, a także od konstrukcji i sztywności układu mocującego
maszynę do fundamentu.
Stosowanie tworzywa EPY na podkładki fundamentowe i przekładki w różnych
połączeniach konstrukcyjnych może niewątpliwie dać znaczne efekty w zakresie
obniżenia drgań i hałasu. Nie jest to jednakże zagadnienie proste i oczywiste. Optymalne wykorzystanie wibroizolacyjnych właściwości tego tworzywa, wymagają
dalszych, bardziej złożonych badań i opracowania odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych.

7.16.

Badania porównawcze właściwości statycznych i dynamicznych
trzech różnych tworzyw sztucznych stosowanych
na podkładki fundamentowe maszyn i urządzeń

Szerokie praktyczne zastosowania mają obecnie trzy specjalne tworzywa sztuczne,
przeznaczone na podkładki fundamentowe maszyn i urządzeń okrętowych. Oprócz
amerykańskiego tworzywa o nazwie Chockfast Orange (produkowanego przez firmę
ITW Philadelphia Resins) i niemieckiego o nazwie Epocast 36 – produkowanego
przez firmę ITW Polymers Europe GmbH (ex H.A. Springer marine + industrie service
GmbH, RFN) świadectwa uznania towarzystw klasyfikacyjnych nadzorujących budowy
i remonty statków oraz producentów maszyn i urządzeń okrętowych uzyskało polskie tworzywo o nazwie EPY, produkowane przez firmę Marine Service Jaroszewicz
w Szczecinie.
Zasadniczym celem prac badawczych, których wyniki przedstawiono w tym
punkcie, było doświadczalne wyznaczenie w identycznych warunkach podstawowych właściwości statycznych i dynamicznych trzech wyżej wymienionych tworzyw
sztucznych (Chockfast Orange, Epocast 36 i EPY), dokonanie analizy porównawczej
i oceny polskiego tworzywa na tle najlepszych znanych produktów światowych
tego rodzaju.
Celem badań statycznych było wyznaczenie charakterystyk ściskania i określenie
na ich podstawie:
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— wytrzymałości na ściskanie Rc,
— umownej granicy plastyczności R0,2,
— umownej granicy sprężystości R0,02,
— współczynnika sprężystości podłużnej (modułu Younga) E.
Badania przeprowadzono w temperaturze pokojowej na próbkach walcowych
o średnicy d = 20 mm i wysokości h = 25 mm. Próbki wszystkich trzech badanych
tworzyw były odlane, utwardzane i przechowywane w jednakowych warunkach.
Przygotowanie kompozycji do odlewania próbek było zgodne z zaleceniami ich
producentów. Próbki, po ich odlaniu w metalowych formach, utwardzane były przez
24 h w temperaturze 23°C i następnie (po ich wyjęciu z foremek) dotwardzane przez
2 h w temperaturze 80°C.
Próbę ściskania przeprowadzono na serwohydraulicznej maszynie wytrzymałościowej firmy Instron (model 8501 Plus) z zastosowaniem specjalnego programu
komputerowego do statycznej próby ściskania. Zapewniło to jednolity sposób wykonania badań wszystkich próbek i określenia wartości przyjętych wskaźników. Wyniki
prób ściskania przedstawiono na rys. 7.47.

Rys. 7.47. Zbiorcze zestawienie wyników statycznej próby ściskania trzech badanych tworzyw
sztucznych

Badania wykazały (rys. 7.47), że wszystkie trzy tworzywa, poddane statycznej
próbie ściskania zachowują się identycznie pod względem jakościowym, a występujące różnice ilościowe są małe i nie mają praktycznego znaczenia w zastosowaniu
tych materiałów na podkładki fundamentowe maszyn i urządzeń okrętowych.
Celem badań dynamicznych było wyznaczenie dynamicznego modułu sprężystości Ed i współczynnika strat η dla trzech wymienionych wyżej tworzyw.
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a)

b)

Rys. 7.48. Stanowisko badawcze z maszyną Instron: a) widok ogólny; b) schemat
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a)

b)

c)

d)

Rys. 7.49. Czasowe przebiegi naprężeń ściskających (σ) i wywołanych przez nie odkształceń (zmiany
wysokości ΔH) modeli podkładek fundamentowych wykonanych z trzech różnych tworzyw sztucznych
(σśr = 10 MPa, σa = 2, 4, 6, 8 MPa, f = 10 Hz, T = 80°C)
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a)

b)

c)

Rys. 7.50. Dynamiczne pętle histerezy dla modeli podkładek fundamentowych wykonanych z trzech
różnych tworzyw sztucznych (przebieg odkształceń jak na rys. 7.49)
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Zasadniczą cechą badań dynamicznych jest to, że zarówno wielkości wejściowe
(np. siły), jak i wyjściowe (np. odkształcenia) muszą być traktowane jako funkcje czasu.
Badania dynamiczne przeprowadzono na uproszczonych, osiowosymetrycznych
modelach podkładek (o średnicy zewnętrznej D = 60 mm, średnicy wewnętrznej
d = 25 mm i wysokości H = 20 mm). W celu lepszego przybliżenia warunków eksperymentu do warunków wykonania i pracy rzeczywistej podkładki fundamentowej
maszyny odlano i utwardzano ją pomiędzy dwoma krążkami stalowymi, modelującymi
wycinki płyty fundamentowej i podstawy posadawianej maszyny. Modele podkładek
przeznaczone do badań odlewano na gotowo w specjalnych formach. Stykające się
z tworzywem powierzchnie stalowych krążków pokryto cienką warstewką środka
antyadhezyjnego po to, aby tworzywo nie przykleiło się do nich. Modele podkładek,
po ich odlaniu, były utwardzone przez 24 h w temperaturze 23°C i dotwardzane
przez 4 h w temperaturze 80°C.
Wykonane w ten sposób modele podkładek, wraz z krążkami stalowymi, poddawane były obciążeniom ściskającym na serwohydraulicznej maszynie wytrzymałościowej (Instron, model 8501 Plus) z zastosowaniem specjalnego oprzyrządowania
(rys. 7.48). Do pomiaru odkształceń (zmiany wysokości ∆H) badanych podkładek
zastosowano specjalny ekstensometr firmy Instron. Badania przeprowadzono w temperaturze pokojowej 23°C oraz w temperaturze 80°C. Do realizacji badań dynamicznych
wykorzystano specjalny program komputerowy Wavemaker, który zapewnił jednakowy
sposób wykonania prób dynamicznych wszystkich trzech badanych tworzyw.
Parametrami zmiennymi w czasie badań były: naprężenia średnie (σśr = 5 i 10 MPa),
amplituda naprężeń dynamicznych (σa = 2, 4, 6 i 8 MPa), częstotliwość (f = 1, 5, 10,
15 i 20 Hz) i temperatura (T = 23 i 80°C). Szczegółowe opisy i wyniki badań zawiera
praca [137]. Przykładowe wyniki badań, w postaci graficznej, przedstawiono na rys. 7.49
i 7.50. Rysunek 7.49a obrazuje czasowe przebiegi naprężenia ściskającego zaprogramowanego i zrealizowanego przez maszynę wytrzymałościową, a rys. 7.49b, c, d
odpowiednio — czasowe przebiegi odkształceń stykowych (zmiany wysokości ∆H)
modeli podkładek z trzech badanych tworzyw. Rysunek 7.50 pokazuje dynamiczne
pętle histerezy dla badanych modeli podkładek, wykonanych z trzech różnych tworzyw sztucznych.
Czasowe przebiegi odkształceń badanych modeli podkładek fundamentowych
wykazują (rys. 7.49 i 7.50) pod względem jakościowym identyczne właściwości dynamiczne trzech badanych tworzyw. Występujące niewielkie różnice ilościowe nie mają
większego praktycznego znaczenia. Można więc stwierdzić, iż w zakresie właściwości
statycznych i dynamicznych trzy badane tworzywa są tej samej klasy.
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Badania płaskich połączeń stykowych bezpośrednich
i z cienką warstwą tworzywa EPY

8.1.1. Połączenia stykowe obciążone siłą normalną
Obrobione mechanicznie powierzchnie elementów maszyn nie są idealnie gładkie.
Występujące na nich odchylenia od stanu idealnego (chropowatość, falistość oraz błędy
kształtu) powodują, że rzeczywisty kontakt dwóch takich powierzchni nie odbywa
się na całej nominalnej powierzchni styku, lecz tylko na niewielkiej jej części (rys. 8.1a).
Rzeczywista powierzchnia styku stanowi niewielki procent nominalnej powierzchni
styku i zależy od wartości normalnego nacisku powierzchniowego [138, 139]. Powoduje to, że rzeczywiste rozkłady i wartości naprężeń kontaktowych różnią się często
dość mocno od tych, które otrzymuje się na podstawie założeń albo obliczeń dla
połączenia stykowego powierzchni idealnie gładkich. Zależą one w sposób istotny
od rodzaju i dokładności obróbki powierzchni oraz właściwości fizycznych warstw
wierzchnich. Nieciągły charakter kontaktu obrobionych maszynowo powierzchni ma
także istotny wpływ na charakterystyki mechaniczne (rys. 8.1b) połączeń stykowych
elementów maszyn, a tym samym na właściwości statyczne i dynamiczne (sztywność
i tłumienie drgań) całych złożonych układów mechanicznych.
Zastosowanie cienkiej warstwy tworzywa w połączeniach stykowych elementów
maszyn i urządzeń wymagało przeprowadzenia odpowiednich badań płaskich połączeń stykowych z warstwą tworzywa i bez tej warstwy. Na rysunku 8.2 przedstawiono
wyznaczone eksperymentalnie charakterystyki, obrazujące zależność odkształceń
stykowych normalnych od średnich nacisków dla połączenia stykowego czołowego
dwóch stalowych walców, ściskanych osiowo na maszynie wytrzymałościowej.
Powierzchnia czołowa walca 1 była frezowana (Ra = 5 µm), a walca 2 — toczona
(Ra = 5,5 μm). Badane próbki były dociskane do siebie średnim naciskiem, narastającym
od 0 do 100 MPa. Następnie elementy zostały odciążone i ponownie obciążone.
Krzywe a na rys. 8.2 obrazują zależność odkształceń stykowych od średnich
nacisków normalnych dla połączenia stykowego próbek 1 i 2 bez warstwy tworzywa, a krzywe b — dla połączenia tych samych elementów z cienką (około 0,5 mm)
warstwą utwardzonego tworzywa EPY. Tworzywo podczas montażu miało postać
ciekłą i przy niewielkim docisku łączonych elementów dokładnie wypełniło całą
nierówną szczelinę pomiędzy powierzchniami metalowymi. W celu umożliwienia
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a)

b)

Rys. 8.1. Połączenie stykowe dwóch obrobionych powierzchni i jego charakterystyka: a) schemat
połączenia; b) zależność odkształceń stykowych normalnych od nacisków powierzchniowych
(wyznaczona eksperymentalnie dla połączenia stykowego dwóch powierzchni stalowych o parametrze
chropowatości Ra = 5 μm)

Rys. 8.2. Zależność stykowych odkształceń normalnych od średnich nacisków powierzchniowych
dla połączenia czołowego dwóch walców stalowych bez warstwy tworzywa (krzywe a) i z cienką
warstwą tworzywa (krzywe b)
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demontażu elementów łączone powierzchnie metalowe pokryto cienką warstewką
środka antyadhezyjnego.
Z przeprowadzonych badań (rys. 8.2) wynika, że cienka warstwa tworzywa istotnie
zmienia właściwości połączenia stykowego obrobionych maszynowo powierzchni.
Odkształcenia występujące w połączeniu elementów bez warstwy tworzywa mają
przebiegi nieliniowe (krzywe a). Podczas pierwszego obciążania występują znaczne
odkształcenia plastyczne (na stykających się wierzchołkach nierówności powierzchni).
Przy powtórnych obciążeniach (nieprzewyższających pierwotnych wartości) odkształcenia mają charakter sprężysty i przebiegi nieliniowe.
Odkształcenia połączenia stykowego elementów z warstwą tworzywa, w funkcji
zadawanego obciążenia (rys. 8.2, krzywe b) mają charakter sprężysty, są w przybliżeniu
liniowe i dużo mniejsze. Charakterystyki ściskania wyznaczone dla badanych połączeń różnią się także zdolnością do tłumienia drgań (różne są wartości pól zawartych
wewnątrz pętli histerezy).
W połączeniu stykowym bez warstwy tworzywa występuje duża nierównomierność
rzeczywistych naprężeń kontaktowych. Lokalnie, w miejscach rzeczywistego styku
łączonych powierzchni, naprężenia przekraczają granicę plastyczności. Skutkiem
tego jest tzw. osiadanie powierzchni, które powoduje luzowanie się śrub. Przy obciążeniach cyklicznych może to prowadzić do „wybijania się” powierzchni i powstania
sytuacji awaryjnej.
Obecność warstwy tworzywa zapewnia dokładne przyleganie do siebie łączonych
elementów i ciągły, bardziej równomierny rozkład naprężeń kontaktowych, o wartościach mniejszych od granicy plastyczności. Zapewnia to bardzo dobrą współpracę
łączonych elementów nie tylko przy obciążeniach statycznych, ale także długotrwałych obciążeniach dynamicznych.
W przypadku cienkich warstw tworzywa, odlanych między dwiema powierzchniami
metalowymi, stosunek pola A przekroju poprzecznego do wysokości (grubości) H
warstwy tworzywa jest bardzo duży. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla
a)

b)

Rys. 8.3. Schemat próbki stalowej z warstwą tworzywa przed i po próbie ściskania
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próbek stalowych ø20×25 mm, złożonych z dwóch części, przedzielonych cienką (około
0,5 mm) warstwą tworzywa EPY (rys. 8.3a). Próbki te poddano osiowemu ściskaniu
na maszynie wytrzymałościowej, aż do wystąpienia w nich znacznych odkształceń
plastycznych (rys. 8.3b). Podczas tej próby cienka warstwa tworzywa EPY uległa, razem
z metalem, odkształceniom plastycznym, zwiększając swoją średnicę i zmniejszając
grubość. Zachowała przy tym pełną spoistość i dała się, dzięki zastosowaniu środka
antyadhezyjnego, łatwo oddzielić od powierzchni stalowych.
Maksymalna wartość naprężenia ściskającego podczas tej próby σmax = 1000 MPa.
Pomimo bardzo dużych wartości naprężeń ściskających, przekraczających wielokrotnie
wytrzymałość na ściskanie Rc standardowych próbek z tworzywa (ø 20 × 25), cienkie
warstwy tego materiału, ściskane między dwiema powierzchniami metalowymi, nie
uległy zniszczeniu. Bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie tych warstw można wyjaśnić ograniczoną swobodą odkształceń w kierunkach poprzecznych oraz złożonym
stanem naprężenia w tworzywie. Efektywny współczynnik tarcia na powierzchniach
styku metalu z tworzywem (odlanym i utwardzonym między tymi powierzchniami)
jest zwykle większy od 1. Wyklucza to poślizg na powierzchniach styku.
Na rysunku 8.4 przedstawiono rozkłady i wartości naprężeń w środkowym przekroju warstwy tworzywa o grubości 2 mm, wyznaczone z obliczeń za pomocą MES
dla próbki ø 20 × 25, ściskanej równomiernie rozłożonym naprężeniom σo = 170 MPa.
Dla tworzywa przyjęto dane: Et = 5000 MPa, ν = 0,37. Z obliczeń wynika (rys. 8.4),
że warstwa tworzywa podlega trójosiowemu ściskaniu, co jest bardzo korzystne.

Rys. 8.4. Rozkłady naprężeń w przekroju środkowym warstwy tworzywa
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Naprężenia zredukowane w tworzywie obliczone według hipotezy M.T. Hubera [140],
mają wartości znacznie mniejsze od naprężeń składowych. Wyjaśnia to bardzo dużą
wytrzymałość na ściskanie cienkich warstw tworzywa.

Rys. 8.5. Wyniki próby ściskania próbek (ø20×25) tworzywa EPY: a — dla próbki ściskanej swobodnie;
b — dla próbki ściskanej w otworze stalowej płyty (2); c — dla próbki przeciążonej, wyjętej z otworu
w stalowej płycie i poddanej swobodnemu ściskaniu [141]

Po przeprowadzonych próbach ściskania cienkich warstw tworzywa nasunęło się
pytanie, czy po tak dużych naprężeniach ściskających (przekraczających znacznie
wytrzymałość Rc tworzywa, wyznaczoną na standardowych próbkach), tworzywo
to zachowuje swoje pierwotne właściwości wytrzymałościowe. Aby odpowiedzieć
na to pytanie, przeprowadzono badanie ściskania próbek [141]. Wyniki przedstawiono
na rys. 8.5. Krzywa a obrazuje przebieg ściskania próbki z tworzywa EPY, wyznaczony
w normalnej próbie ściskania, a krzywa b — przebieg ściskania takiej samej próbki,
umieszczonej bez luzu w otworze płyty stalowej, ograniczającej swobodę odkształceń
poprzecznych próbki. W tych warunkach próbki nie udało się zniszczyć. Po wyjęciu tej
próbki z otworu w płycie i poddaniu normalnej jednoosiowej próbie ściskania wykazała ona pierwotne właściwości wytrzymałościowe, co ilustruje krzywa c na rys. 8.5.
Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych i dokonanej analizy
teoretycznej można stwierdzić, iż cienka warstwa tworzywa, znajdująca się między
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dwiema powierzchniami metalowymi, może bezpiecznie przenosić bardzo duże
obciążenia ściskające. Zebrane doświadczenia z 40‑letniej praktyki wykazują, iż dotyczy
to nie tylko obciążeń statycznych, ale także obciążeń dynamicznych, występujących
w eksploatacji różnych urządzeń technicznych.
Wyniki tych badań wykorzystano w posadawianiu łożysk wielkogabarytowych
na żurawiach okrętowych, pogłębiarkach, koparkach węgla brunatnego, zwałowarkach itp.

8.1.2. Połączenia stykowe obciążone stałą siłą normalną i zmienną siłą styczną
Połączenia stykowe elementów maszyn są poddawane nie tylko obciążeniom normalnym, ale także stycznym do powierzchni łączonych (rys. 8.6a). Również i w takich
przypadkach obecność cienkiej warstwy tworzywa EPY ma istotny wpływ na ich
charakterystyki statyczne i dynamiczne, a w konsekwencji na jakość pracy, niezawodność i trwałość połączeń stykowych, występujących powszechnie w budowie
maszyn i urządzeń.
Na rysunku 8.6 przedstawiono schemat modelowego połączenia śrubowego i wyniki
jego badań [142] przy stałym obciążeniu normalnym i narastającym powoli obciążeniu stycznym do łączonych powierzchni. W połączeniu tym obciążenie zewnętrzne
(styczne) przenoszone jest przez siły tarcia, które zależą od współczynnika tarcia i nacisków powierzchniowych. Badania eksperymentalne dotyczyły styku bezpośredniego
łączonych elementów (S—S) oraz styku z cienką warstwą tworzywa EPY utwardzonego między łączonymi powierzchniami (S—T—S; rys. 8.6a). W celu zabezpieczenia
powierzchni elementów przed ich sklejeniem się pokryto je cienką warstewką środka
antyadhezyjnego. Szczegółowy opis i wyniki tych badań zawierają prace [142, 143].
Charakterystyki statyczne badanych połączeń, obrazujące zależność przemieszczeń
stycznych od średnich wartości naprężeń stycznych, przedstawiono na rys. 8.6b. Podobnie jak przy obciążeniach normalnych, również i w tym wypadku widoczne są istotne
różnice jakościowe i ilościowe. Charakterystyka statyczna połączenia śrubowego bez
tworzywa (rys. 8.6b, krzywa 1), w zakresie zastosowanych obciążeń, jest nieliniowa
i wskazuje na sprężysto‑plastyczny charakter przemieszczeń stycznych δτ. Występują
tu wyraźne poślizgi, które mają charakter nieodwracalny. Oprócz nich widoczne
są również przemieszczenia sprężyste, które mają bardzo małe wartości. Natomiast
charakterystyka statyczna połączenia stykowego z cienką (około 0,7 mm) warstwą tworzywa ma charakter liniowo‑sprężysty (rys. 8.6b, prosta 2) nawet przy ponadtrzykrotnie
większym obciążeniu stycznym. Przy obciążeniu tym nie wystąpił względny poślizg
łączonych powierzchni, co w efekcie gwarantuje lepszą pracę takiego połączenia.
Na rysunku 8.7 pokazano charakterystyki przemieszczeń stykowych stycznych
dla modelowego połączenia śrubowego przy statycznych i dynamicznych naprężeniach stycznych. W połączeniu bezpośrednim (S—S) już przy niewielkim naprężeniu
średnim (τ = 1 MPa, rys. 8.7a) naprężenia dynamiczne o przebiegu sinusoidalnym i stosunkowo małej amplitudzie wywołują znaczne poślizgi stykających się powierzchni.
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a)

b)

Rys. 8.6. Schemat modelowego połączenia śrubowego (a) i jego charakterystyki statyczne przy stałym
obciążeniu normalnym i narastającym powoli obciążeniu stycznym do łączonych powierzchni (b)
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a)

b)

Rys. 8.7. Charakterystyki dynamiczne modelowego połączenia śrubowego: a) ze stykiem bezpośrednim;
b) z cienką warstwą tworzywa

Natomiast w połączeniu z cienką warstwą tworzywa (S—T—S), nawet naprężenia
średnie i amplitudy naprężeń dynamicznych około 3‑krotnie większe spowodowały
wystąpienie tylko niewielkich przemieszczeń stycznych o charakterze sprężystym,
które ustąpiły całkowicie po zdjęciu obciążenia stycznego (rys. 8.7b). Brak małych
poślizgów jest bardzo korzystny dla pracy połączenia. Nie występuje w nim zjawisko
frettingu i zużycia ściernego. W efekcie uzyskuje się dobrą pracę i dużą trwałość
połączenia śrubowego. Jest to rezultat dużo większej wartości efektywnego współczynnika tarcia na styku tworzywa z metalem niż na styku metalu z metalem.

8.2.

Badania modeli śrub fundamentowych pasowanych w tworzywie

Śruby pasowane stosuje się w posadowieniach maszyn i urządzeń okrętowych w celu
przeniesienia znacznych sił, działających w kierunku stycznym do powierzchni podparcia montowanego obiektu. Dotyczy to w szczególności silników głównych. Wiercenie
i dokładne rozwiercanie otworów dla pasowanych śrub fundamentowych, zwłaszcza
248
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w przypadku stosowania podkładek fundamentowych odlanych z tworzywa, jest
sprawą trudną i kosztowną. Dla uniknięcia tych trudności powstała koncepcja pasowania śrub fundamentowych w tworzywie stosowanym na podkładki. W tym celu
otwory w płycie fundamentowej oraz podstawie maszyny należy wykonać większe
od średnicy śruby o około 2 mm. Następnie podczas montażu, po ustawieniu silnika
i założeniu śrub z odpowiednim luzem, zalewa się ciekłym tworzywem formy dla
podkładek oraz szczeliny występujące między śrubą a otworami w płycie fundamentu
i podstawie silnika. Zastosowanie tej koncepcji w praktyce wymagało przeprowadzenia najpierw odpowiednich badań laboratoryjnych.
Badania te przeprowadzono najpierw na modelu złącza fundamentowego, przedstawionym na rys. 8.8. Otwory w elementach łączonych 1, 2 i 3 miały średnicę o 2 mm
większą od średnicy śruby 5. W celu zabezpieczenia śruby przed przyklejeniem tworzywa pokryto ją środkiem antyadhezyjnym (Silform AR1). Po ustawieniu tego modelu
złącza śrubowego w takiej pozycji, aby oś śruby miała położenie pionowe, a nakrętka
znajdowała się na górze, i założeniu odpowiedniej formy odlano w nim dwie podkładki

Rys. 8.8. Model fundamentowego złącza śrubowego ze śrubą pasowaną w tworzywie
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o wymiarach 100 × 100 × 40 mm oraz tulejki pomiędzy śrubą i płytami. Wypełnienie
szczelin pomiędzy śrubą a ściankami otworów w płytach nastąpiło wyłączenie pod
wpływem hydrostatycznego ciśnienia słupa ciekłego tworzywa.
Po utwardzeniu się tworzywa otrzymano „podwójny” model złącza śrubowego.
Połowa tego modelu imituje pracę rzeczywistego złącza fundamentowego podczas
działania sił stycznych. Model ten poddano próbie ściskania na maszynie wytrzymałościowej. Przy sile P = 190 kN pojawiły się pęknięcia na powierzchniach bocznych
podkładek. Próbę przerwano przy sile P = 211,2 kN. Siła potrzebna do wyciśnięcia śruby
wynosiła 48 kN. Maksymalna wartość obliczeniowego nacisku powierzchniowego
na warstwę tworzywa w otworach płyt wynosiła 159,4 MPa. Po wyjęciu śruby stwierdzono, że warstewka tworzywa o średniej grubości 1 mm dobrze wypełniała przestrzeń
pomiędzy śrubą a otworami w płytach i nie wykazywała żadnych oznak zniszczeń
(zgniecenia, pęknięcia). Trwałe ugięcie śruby w miejscu działania siły P wynosiło 1 mm.
Przeprowadzona próba wykazała, że:
— zastosowane tworzywo dobrze wypełniło szczeliny (około 1 mm) między
śrubą a ściankami otworów w płytach;
— złącze ze śrubą pasowaną w tworzywie może przenosić duże obciążenia
poprzeczne do osi śruby;
— istnieje możliwość demontażu złącza, nawet po niewielkim trwałym odkształceniu śruby.
Kolejna próba miała na celu sprawdzenie zachowania się trzpienia pasowanego
w tworzywie. Próbę przeprowadzono według schematu przedstawionego na rys. 8.9.
Trzpień osadzono w otworze stalowego krążka mimośrodowo tak, aby maksymalna
grubość ścianki tworzywa wynosiła 1,5 mm, a minimalna — 0,5 mm.

Rys. 8.9. Schemat obciążenia trzpienia śruby osadzonego w tworzywie: 1 – stalowy krążek, 2 – trzpień,
3 – warstwa tworzywa
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Szczelinę między trzpieniem a otworem w stalowym krążku zalano ciekłym tworzywem w pozycji pionowej. Powierzchnie trzpienia pokryto cienką warstewką środka
antyadhezyjnego. Próbę przeprowadzono na dwóch modelach. W jednym przypadku
ściskaniu podlegała najcieńsza warstewka tworzywa (0,5 mm), a w drugim — najgrubsza (1,5 mm). W przypadku najcieńszej warstewki próbę przerwano przy sile
260 kN, a w przypadku najgrubszej przy sile 200 kN. Próby kończono po wystąpieniu
wyraźnie zauważalnego odkształcenia trwałego (zgięcia) trzpienia.
Po próbie przecięto krążek w celu zbadania stanu warstewki tworzywa. Stwierdzono, że tworzywo dobrze wypełniało całą szczelinę, zapewniając pożądane ciasne
pasowanie trzpienia. Powstałe w czasie próby obliczeniowe naprężenia ściskające (250
i 192 MPa) nie spowodowały uszkodzeń warstewki tworzywa (z wyjątkiem samych
jej brzegów). Odlana tulejka tworzywa nie straciła również swojej przyczepności
do podłoża, tj. do ścianki w otworze krążka.
Dalsze badania obejmowały próby ściskania ścianki cienkiej tulejki, odlanej i utwardzonej w szczelinie między trzpieniem a półkolistym wgłębieniem, wykonanym
w stalowej podporze. Badania te przeprowadzono według schematu przedstawionego
na rys. 8.10. Zasadniczym celem tych działań było zbadanie zachowania się cienkiej
tulejki, odlanej z tworzywa, w warunkach bardzo dużych naprężeń ściskających.

Rys. 8.10. Schemat ściskania cienkiej tulejki odlanej z tworzywa podkładowego

Do badań wykonano trzy próbki różniące się grubością a ścianki tulejki odlanej
z tworzywa. Powierzchnie w podporach i na trzpieniach, stykające się z tworzywem,
pokryto środkiem antyadhezyjnym (Siliform AR1). Po zalaniu i utwardzeniu się tworzywa przez 10 dni w temperaturze około 18°C, przeprowadzono próbę ściskania
wszystkich trzech modeli. Ściskanie przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej
ZD‑100. Próbki obciążano promieniowo siłą rozłożoną na tworzącej trzpienia, narastającą od 0 do 1000 kN. Naprężenie ściskające warstewkę tworzywa, w zależności
od średnicy trzpienia, wyniosło 635—694 MPa.
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We wszystkich badanych próbkach warstewka tworzywa nie uległa zniszczeniu
ani też zauważalnemu uszkodzeniu. Nie stwierdzono również żadnego wypływu
tworzywa pod wpływem nacisku doraźnego 1000 kN. Powstały natomiast znaczne
trwałe zgnioty trzpieni w miejscu ich liniowego kontaktu z płytą dociskową maszyny
wytrzymałościowej. Badania wykazały bardzo dużą wytrzymałość cienkiej warstwy
tworzywa, odlanej i utwardzonej pomiędzy powierzchniami metalowymi w warunkach
ściskania statycznego. Nie stwierdzono istotnych różnic w zachowaniu się warstewek
o grubościach 2, 1 oraz 0,1 mm.
Wykonano też modelowanie i obliczenia numeryczne badanego układu za pomocą
MES. Do tego celu przyjęto model pomocniczy, przedstawiony na rys. 8.11. Pomijając
efekty brzegowe, występujące w przekrojach skrajnych rozważanego układu, wycięto
z niego „plaster” o grubości g = 10 mm (rys. 8.11b) i założono płaski stan odkształcenia. Założono też pełną adhezję tworzywa do metalu, co jest uzasadnione dużą
wartością efektywnego współczynnika tarcia (bliską 1) i występowaniem dużych
naprężeń ściskających w kontakcie.
a)

b)

Rys. 8.11. Pomocniczy model do wyznaczenia naprężeń w cienkiej warstwie tworzywa

Do obliczeń przyjęto następujące dane: Es = 2,1 ∙ 105 MPa, νs = 0,3, Et = 5,0 ∙ 103 MPa,
νt = 0,38, l = 45 mm, h = 30 mm, d = 32 mm, b = 2 mm, P = 2,08 ∙ 102 N. Wartość siły P
dobrano tak, aby średnia obliczeniowa wartość nacisków powierzchniowych na przekroju średnicowym d × g wynosiła p0 = 100 MPa.
Obliczenia numeryczne wykonano za pomocą systemu MES ANSYS. Przyjęto
biegunowy układ współrzędnych jak na rys. 8.12. Wyniki obliczeń przedstawiono
na rys. 8.13 i 8.14.
Na rysunku 8.13 pokazano rozkłady poszczególnych naprężeń, występujących
w środku grubości warstwy tworzywa (dla r = 17 mm). Rysunek 8.14 przedstawia
wykres zbiorczy, zawierający rozkłady i wartości naprężeń w środku grubości warstwy
tworzywa, wywołanych działaniem siły P (jak na rys. 8.11), o wartości dającej oblicze252
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Rys. 8.12. Oznaczenia naprężeń w biegunowym układzie współrzędnych

a)

b)

c)

σr

σΘ

d)

σz

e)

τrΘ

σred

Rys. 8.13. Rozkłady naprężeń normalnych (σr, σΘ, σz), stycznych (τrΘ) i zredukowanych (σred) w środku
grubości warstwy tworzywa

niowe naciski na przekrój średnicowy p0 = P/d × g = 100 MPa. Warto zwrócić uwagę
na fakt, że rozkład naprężeń zredukowanych jest w przybliżeniu równomierny w całej
warstwie tworzywa, a ich wartość jest dużo mniejsza od zadanych nacisków obliczeniowych p0 i maksymalnych wartości składowych naprężeń normalnych (σr, σΘ, σz ).
Gwarantuje to bardzo dobre przenoszenie dużych obciążeń zewnętrznych.
Pozytywne wyniki badań laboratoryjnych, analizy teoretycznej oraz prób wdrożeniowych potwierdziły w pełni praktyczną możliwość zastosowania tworzywa podkładowego do osadzania w nim pasowanych śrub fundamentowych, mocujących
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Rys. 8.14. Zbiorczy wykres obrazujący rozkłady naprężeń składowych i zredukowanych występujących
w środku grubości warstwy tworzywa (we współrzędnej kątowej Θ)

silniki główne na fundamentach statków. Rozwiązanie to było nowatorskie, zostało
opatentowane [49] i uznane przez towarzystwa klasyfikacyjne, nadzorujące budowy
statków morskich.

8.3.

Badania tworzywa EPY w aspekcie jego optymalnego
wykorzystania w posadawianiu urządzeń pokładowych na statkach

8.3.1. Uwagi wstępne
Dopuszczalne naprężenia na ściskanie dla tworzyw stosowanych na podkładki
fundamentowe okrętowych silników głównych wynoszą 5 MPa. Tak niska wartość
dopuszczalnego naprężenia ustalona została przez towarzystwa klasyfikacyjne
ze względu na pewną podatność tworzywa na pełzanie w podwyższonej temperaturze. Ponieważ wytrzymałość na ściskanie standardowych próbek tworzywa jest
rzędu 140—150 MPa, otrzymuje się współczynnik bezpieczeństwa na ściskanie rzędu
28—30. W rzeczywistości wytrzymałość tworzywa w podkładce, ze względu na duży
stosunek powierzchni podparcia do wysokości, jest znacznie większa od wytrzymałości
standardowej próbki, co powoduje, że współczynnik bezpieczeństwa na ściskanie
jest dużo większy od 30. Z tego samego powodu pełzanie podkładki z tworzywa
jest także znacznie mniejsze od pełzania, wyznaczonego dla standardowych próbek
z tego materiału.
Windy kotwiczne i cumownicze, a także wiele innych urządzeń pomocniczych
zainstalowanych na podkładzie lub też wewnątrz statku nie wymagają tak dokładnego
ustawienia jak silnik główny i z tego też powodu nie ma potrzeby stosowania tak
przesadnie dużych wartości współczynnika bezpieczeństwa. Umożliwia to zmniej254
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szenie wymiarów podkładek i bardziej racjonalne wykorzystanie właściwości wytrzymałościowych tworzywa.
Zastosowanie podkładek fundamentowych odlewanych z tworzywa EPY pod windy
kotwiczne i cumownicze zamiast wcześniej stosowanych podkładek stalowych, bez
wprowadzania zmian konstrukcyjnych tych urządzeń, wymagało przeprowadzenia
specjalnych badań z uwzględnieniem wartości nacisków powierzchniowych dużo
większych od 5 MPa.
Celem tych badań było udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania, czy podkładki te w posadowieniach wind kotwicznych i cumowniczych mogą bezpiecznie
przenosić naciski montażowe 15 MPa, naciski eksploatacyjne 30 MPa oraz naciski
awaryjne 60 MPa przez okres t = 30 min. Dla udzielenia odpowiedzi na te pytania
przeprowadzono pewną analizę teoretyczną oraz badania eksperymentalne na modelach podkładek.

8.3.2. Analiza teoretyczna
Dla próbki ø 20 × 25 mm, poddanej ściskaniu swobodnemu, pomijając tarcie, można
przyjąć jednoosiowy stan naprężenia. W podkładce, ze względu na ograniczone
możliwości odkształceń w kierunkach poprzecznych (z wyjątkiem swobodnych
brzegów), panuje złożony stan naprężenia. Tworzywo w podkładce podlega trójosiowemu ściskaniu, co stwarza mu korzystne warunki pracy i zapewnia bardzo dużą
wytrzymałość statyczną i zmęczeniową. Przy założeniu, że wyodrębniony myślowo
z podkładki prostopadłościenny element nie ma możliwości odkształcenia się w kierunkach poprzecznych x i y (rys. 8.15), otrzymuje się, na podstawie uogólnionego
prawa Hooke’a [140], zależność
(8.1)

gdzie:
p — nacisk powierzchniowy,
ν — współczynnik Poissona.

Przyjmując (na podstawie własnych badań) dla tworzywa EPY ν = 0,376, otrzymuje się
(8.2)

Naprężenie zredukowane w podkładce oblicza się, według hipotezy M.T. Hubera
[140], ze wzoru
(8.3)
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Po podstawieniu odpowiednich naprężeń, wyrażonych przez naciski p, otrzymuje się
(8.4)

Rys. 8.15. Ilustracja stanu naprężenia w podkładce

Przedstawione obliczenia mają charakter przybliżony — szacunkowy. Obliczone
w ten sposób naprężenie zredukowane musi być mniejsze od umownej granicy
plastyczności tworzywa, wyznaczonej przy jednoosiowym ściskaniu. Dla tworzywa
EPY R0,2 = 90—100 MPa. Wynika z tego, że obliczeniowe naciski powierzchniowe
w podkładce muszą spełniać warunek p < R0,2/0,397 ≈ 2,5 R0,2. Daje to 2,5‑krotny
wzrost współczynnika bezpieczeństwa wyznaczonego dla standardowej próbki
tworzywa, poddanej prostej statycznej próbie ściskania.

8.3.3. Badania modelowe podkładki fundamentowej windy kotwicznej
Celem tych badań było sprawdzenie zachowania się modelu podkładki fundamentowej z tworzywa EPY, o wymiarach 100 × 100 × 15 mm3 (rys. 8.16), pod obciążeniem
F = 900 kN, wywołującym naciski powierzchniowe p = 90 MPa i działającym przez
60 min.
Podkładkę z tworzywa EPY odlano na gotowo między dwiema stalowymi płytami
i utwardzano 3 doby w temperaturze pokojowej (około 24°C). Powstały w ten sposób
model złącza (układ dwóch płyt z odlaną między nimi podkładką) poddano obciążeniu
ściskającemu siłą P = 900 kN na maszynie wytrzymałościowej. Podkładkę pozostawiono
pod obciążeniem próbnym (P = 900 kN) przez 60 min, po czym zdjęto obciążenie
256
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Rys. 8.16. Modelowa podkładka windy kotwicznej do badań przy naciskach powierzchniowych 90 MPa

i poddano ją szczegółowym oględzinom. Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń podkładki ani też zmian w całym badanym układzie. Tak więc można uznać, że naciski
powierzchniowe p = 90 MPa (które są półtora raza większe od założonych nacisków
awaryjnych), działające przez 60 min, nie stanowią żadnego zagrożenia dla podkładki
z tworzywa, odlanej i utwardzonej między dwiema płytami metalowymi.

8.3.4. Wnioski wynikające z badań
Na podstawie przeprowadzonej analizy teoretyczno‑obliczeniowej oraz wykonanych badań modelowych można stwierdzić, że przyjęcie w posadowieniach wind
kotwicznych i cumowniczych oraz innych urządzeń pomocniczych dla podkładek
fundamentowych z tworzywa EPY nacisków montażowych 15 MPa, eksploatacyjnych
30 MPa i awaryjnych 60 MPa, działających przez 30 min, jest w pełni bezpieczne
i może być stosowane bez żadnych ujemnych skutków.

8.4.

Badania wpływu powłok malarskich na osiadanie
maszyn i urządzeń okrętowych posadawianych
na podkładkach odlanych z tworzywa sztucznego

8.4.1. Uwagi wstępne
Współczesny montaż statków na pochylni polega w dużej mierze na odpowiednim
łączeniu ze sobą większych lub mniejszych wcześniej wykonanych sekcji. W celu
zabezpieczenia przed korozją powierzchnie elementów tych sekcji są odpowiednio
czyszczone i pokrywane jedno‑ lub wielowarstwowymi powłokami konserwacyjno
‑malarskimi o grubości od kilkunastu do około 300 µm.
Tradycyjna technologia montażu maszyn i urządzeń na fundamentach statków,
z zastosowaniem metalowych podkładek wyrównawczych, przewidywała usuwanie
tych powłok i dopasowywanie podkładek do odpowiednio oczyszczonych i wyrównanych powierzchni metalowych. Czynności te wiązały się ze znacznym nakładem
pracy, miały istotny wpływ na czas wykonania i koszt montażu maszyn i urządzeń.
Obecnie w posadawianiu maszyn i urządzeń okrętowych zamiast tradycyjnych
podkładek metalowych stosuje się podkładki ze specjalnego tworzywa chemoutwardzalnego, odlewane na gotowo bezpośrednio pod odpowiednio ustawio-
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nym obiektem. W związku z tym nasunęło się pytanie, czy i jaki wpływ w takich
przypadkach mają powłoki malarskie na jakość posadowieniu maszyn i urządzeń.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne było zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiednich niekonwencjonalnych badań eksperymentalnych, polegających
na określeniu wpływu powłok malarskich na kontaktową podatność oddziałujących
na siebie powierzchni z uwzględnieniem realnych warunków, montażu silnika głównego i urządzeń pomocniczych na statkach. Badania przeprowadzono na zlecenie
Stoczni Szczecińskiej S.A.
Zasadniczym praktycznym celem tych badań było udzielenie odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytanie, czy przed montażem silnika głównego i urządzeń pomocniczych na statku należy usuwać powłoki malarskie z powierzchni oporowych fundamentów, czy też można je zostawić i na nich odlewać podkładki fundamentowe
z tworzywa EPY pod odpowiednio ustawionymi obiektami?

8.4.2. Próbki użyte do badań i stanowisko badawcze
Badania przeprowadzono na wyciętych z blachy stalowej próbkach walcowych
o średnicy 90 mm i wysokości 40 mm, jednostronnie pomalowanych farbami antykorozyjnymi. Próbki te wykonano i malowano w Stoczni Szczecińskiej S.A., według
planu malowania dla jednostki B 170/III. Dostarczono siedem próbek bez powłok
i z jedno‑ i wielowarstwowymi powłokami malarskimi, o grubości 11—289 μm. Szczegóły dotyczące użytych farb, liczby i grubości powłok zawierają prace [36]. Dla każdej

Rys. 8.17. Schemat pomiaru odkształceń stykowych i parametry chropowatości badanych próbek
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dostarczonej przez Stocznię Szczecińską próbki wykonana została stalowa przeciwpróbka o średnicy 90 mm i wysokości 46 mm.
W badanych próbkach w środku przewiercono, przetoczono i nagwintowano
odpowiednie otwory w celu zamocowania w nich oprzyrządowania do pomiaru
odkształceń kontaktowych (rys. 8.17). Powierzchnie styku próbek miały kształt pierścienia o nominalnym polu A = 55 cm2.
Do realizacji zaplanowanych badań wykorzystano nowoczesną serwohydrauliczną
maszynę wytrzymałościową firmy Instron (model 8501 Plus), z użyciem specjalnego
oprzyrządowania. Całym procesem sterowania obciążeniem według założonego
programu oraz rejestracją wyników zarządzał specjalny program komputerowy
Wavemaker. Mierzone wartości siły i odkształceń stykowych δ (wskazań ekstensometru) zapisywane były jako funkcje czasu z odpowiednią częstotliwością w plikach
ASCII. Pliki te, w celu odpowiedniej ich obróbki oraz graficznej prezentacji przebiegu
i wyników badań, przekazywane były do arkusza kalkulacyjnego Excel.

8.4.3. Program, realizacja i przykładowe wyniki badań
Badania przeprowadzono w dwóch turach: najpierw poddano próbie ściskania wszystkie próbki z przeciwpróbkami bez warstwy tworzywa (rys. 8.18a, c), a następnie te same
zestawy próbek z wylaną pomiędzy nie i utwardzoną (przez 48 h w temperaturze 23°C)
a)

b)

c)

d)

Rys. 8.18. Badane połączenia stykowe w ujęciu schematycznym: a), b) próbki bez powłok malarskich;
c), d) próbki z powłokami malarskimi
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warstwą tworzywa EPY o grubości około 1 mm (rys. 8.18b, d). W celu zabezpieczenia
badanych próbek przed sklejeniem powierzchnie stykające się z tworzywem pokryto
cienką warstewką środka antyadhezyjnego (Spray FT 36).
Wszystkie zestawy próbek (bez tworzywa oraz z warstwą tworzywa) poddane
były liniowemu obciążaniu i odciążaniu przy zwiększanej stopniowo sile ściskającej F. Przykładowe wykresy ilustrujące przebieg i wyniki badań przedstawiono
na rys. 8.19—8.22.
Rysunek 8.19 przedstawia czasowe przebiegi założonych i zrealizowanych na stanowisku badawczym nacisków powierzchniowych p oraz wywołanych przez nie
odkształceń stykowych δa i δb dla zestawu próbek bez powłok malarskich, przy czym δa
dotyczy połączenia stykowego bez tworzywa (rys. 8.18a), a δb — połączenia stykowego
z warstwą tworzywa EPY (rys. 8.18b). Z przebiegu krzywej δa (rys. 8.19) wynika, że zależność odkształceń stykowych od nacisków powierzchniowych dla zestawu próbek bez
tworzywa (styk: metal—metal) jest silnie nieliniowa. Odkształcenia stykowe (całkowite)
są w tym wypadku znaczne (δamax = 34 µm) i mają charakter sprężysto‑plastyczny.
Dolne punkty krzywej δa, odpowiadające zerowym naciskom, wyznaczają odkształcenia stykowe plastyczne wywołane poprzednimi maksymalnymi obciążeniami.
Wykres δb (rys. 8.19) oznacza czasowy przebieg odkształceń stykowych zestawu
próbek z warstwą tworzywa EPY (styk: metal—tworzywo—metal). Maksymalne
odkształcenia stykowe mają tutaj dużo mniejsze wartości (δbmax = 4 µm), charakter
sprężysty i przebiegi liniowe.
Wyniki z rys. 8.19, w przetworzonej postaci, obrazującej zależność odkształceń
stykowych normalnych od nacisków powierzchniowych, przedstawiono na rys. 8.20.
Widać tutaj dużą jakościową i ilościową różnicę odkształceń stykowych dla zestawu
próbek bez tworzywa (wykresy δa) oraz z warstwą tworzywa (wykresy δb). Powierzchnie
metalowe bez warstwy tworzywa EPY, wskutek ich chropowatości, falistości i błędów
kształtu, stykają się w niewielu „punktach” (rys. 8.18a). Rzeczywiste naciski powierzchniowe są tutaj bardzo duże i wywołują znaczne odkształcenia plastyczne wierzchołków
nierówności. W efekcie tego występuje tutaj, oprócz zbliżenia sprężystego, znaczne
zbliżenie trwałe (tzw. osiadanie) stykających się powierzchni. Obecność w połączeniu
tworzywa EPY (rys. 8.18b), dobrze wypełniającego wszystkie mikro‑ i makrowgłębienia,
zapewnia bardzo dobre przyleganie łączonych powierzchni i równomierne obciążenie
całej nominalnej powierzchni styku. W efekcie tego uzyskuje się bardzo małe wartości
odkształceń stykowych o charakterze liniowo‑sprężystym (rys. 8.20 — krzywe δb).
Rysunki 8.21 i 8.22 przedstawiają przebiegi i wyniki analogicznych badań dla zestawu
próbek z czterowarstwową powłoką malarską (o łącznej grubości 289 µm). Krzywa δa
obrazuje przebieg odkształceń dla styku: metal + powłoka malarska—metal (rys. 8.18c).
Podobnie jak w wypadku zestawu próbek według rys. 8.18a, odkształcenia δa mają tutaj
duże wartości, przebiegi nieliniowe i charakter sprężysto‑plastyczny. Inne są natomiast
proporcje odkształceń sprężystych i plastycznych, a ponadto występują tutaj też
pewne efekty reologiczne powłok malarskich (zmiany odkształceń w czasie [36, 143]).
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Rys. 8.19. Czasowe przebiegi nacisków powierzchniowych p oraz wywołanych przez nie odkształceń
stykowych dla zestawu próbek bez powłok malarskich: δa — bez tworzywa, δb — z warstwą
tworzywa EPY

Rys. 8.20. Zależność odkształceń stykowych od nacisków powierzchniowych dla zestawu próbek
bez powłok malarskich: δa — bez tworzywa, δb — z warstwą tworzywa EPY, przy obciążeniach
jak na rys. 8.19
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Rys. 8.21. Czasowe przebiegi nacisków powierzchniowych p oraz wywołanych przez nie odkształceń
stykowych dla zestawu próbek z czterowarstwową powłoką malarską: δa — bez tworzywa, δb —
z warstwą tworzywa EPY

Rys. 8.22. Zależności odkształceń stykowych od nacisków powierzchniowych dla zestawu próbek
z czterowarstwową powłoką malarską: δa — bez tworzywa, δb — z warstwą tworzywa EPY,
przy obciążeniach jak na rys. 8.21
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Wykresy δb na rys. 8.21 i 8.22, obrazujące przebiegi odkształceń dla styku:
metal + powłoka malarska—tworzywo EPY—metal (rys. 8.18d), mają przebiegi
liniowe. Wartości tych odkształceń są bardzo małe w porównaniu z odkształceniami
tego samego zestawu próbek bez tworzywa EPY, a charakter tych odkształceń jest
liniowo‑sprężysty.
Analogiczne, pod względem jakościowym wyniki uzyskano, badając pozostałe
zestawy próbek z powłokami malarskimi [36]. Przeprowadzone badania wykazały
bardzo korzystny wpływ tworzywa EPY na charakterystyki podatnościowe połączeń
stykowych, zarówno bez powłok malarskich, jak i z ich obecnością. W przypadku
zastosowania tworzywa EPY obecność powłok malarskich o grubościach 11—289 µm
nie wykazała w najmniejszym stopniu ujemnego wpływu na charakterystyki podatnościowe styku i osiadanie łączonych ze sobą powierzchni. Połączenie stykowe bez
tworzywa EPY tych samych zestawów próbek z powłokami malarskimi wykazały dużo
większą (7—10 razy) podatność oraz skłonność do pełzania i wibropełzania [143],
co w efekcie prowadzi do ich osiadania.

8.4.4. Wnioski wynikające z badań
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski
końcowe, stanowiące odpowiedź na pytania postawione w uwagach wstępnych.
1. Obecność powłok konserwacyjno‑malarskich na powierzchniach montażowych fundamentów, w przypadku stosowania podczas montażu maszyn i urządzeń
okrętowych podkładek fundamentowych odlewanych na gotowo z tworzywa EPY,
nie ma praktycznie żadnego wpływu na charakterystyki mechaniczne połączeń
stykowych fundamentu, podkładki i podstawy maszyny. Nie stwierdzono także
żadnego mającego praktyczne znaczenie wpływu rodzaju farby, liczby i grubości
warstw (w zakresie 11—289 µm) na charakterystyki badanych połączeń stykowych.
Charakterystyki te, dla zestawów próbek z powłokami malarskimi, jak i bez tych
powłok, w przypadku zastosowania tworzywa EPY są prawie identyczne.
2. Wynika z tego, że nie ma żadnych merytorycznych powodów do usuwania
powłok konserwacyjno‑malarskich z powierzchni fundamentów przed posadawieniem na nich maszyn i urządzeń, wręcz przeciwnie: obecność powłoki malarskiej
może być korzystna dla zabezpieczenia tych powierzchni przed korozją.
3. Charakterystyki mechaniczne połączeń stykowych powierzchni metalowej
z drugą (czystą) powierzchnią metalową oraz z powierzchnią metalową pokrytą powłokami konserwacyjno‑malarskimi, w przypadku braku między tymi powierzchniami
warstwy tworzywa EPY, różnią się w sposób znaczący. W połączeniach stykowych
z powłokami malarskimi występują znaczne odkształcenia stykowe oraz wyraźnie
zauważalny efekt pełzania. Z tego też względu w przypadku stosowania podczas
montażu maszyn tradycyjnych podkładek metalowych usuwanie powłok malarskich
z powierzchni montażowych fundamentu jest uzasadnione.
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8.5.

Analiza konstrukcji i badania modelowe montażu pochwy
wału śrubowego z zastosowaniem tworzywa sztucznego

8.5.1. Uwagi wstępne
Prace badawcze dotyczące montażu pochew wałów śrubowych, z zastosowaniem
do tego celu specjalnych tworzyw chemoutwardzalnych podjęto na Politechnice
Szczecińskiej już w 1976 roku. Efektem tych prac była nowa technologia montażu tych
elementów, którą wdrożono do praktyki w polskich stoczniach. Montaż pierwszej
pochwy wału śrubowego odbył się w 1979 roku w Stoczni Ustka, na jednostce B41012.
Od tego czasu do końca 2013 roku łącznie na różnych statkach zamontowano 1637
pochew i tulei wałów śrubowych oraz tulei linii sterów.
Wykonane do 1994 roku prace badawcze oraz wdrożenia dotyczyły pochew wałów
śrubowych o stosunkowo małych średnicach, maksymalnie do 510 mm. Zdobyte
doświadczenie oraz pozytywne wyniki eksploatacji pochew zamontowanych z użyciem
tworzywa stworzyły dobrą podstawę do prób zastosowania tej technologii także
do montażu pochew o większych średnicach i długościach. Praktyczna realizacja
tego przedsięwzięcia wymagała jednakże dokonania pewnej dodatkowej analizy
konstrukcji oraz dopracowania i sprawdzenia wielu szczegółów technologii montażu
przez odpowiednio zaprogramowane badania modelowe w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych na statkach. Badania takie wykonała w 1994 roku
firma Marine Service Jaroszewicz w ścisłej współpracy z Politechniką Szczecińska
oraz stocznią szczecińską i gdyńską. Szczegółowy opis i wyniki tych badań zawiera
raport [144]. W skróconym ujęciu przedstawiono je poniżej.
8.5.2. Cel pracy badawczej
Celem pracy było:
— przeprowadzenie analizy właściwości izolacji cieplnej warstwy tworzywa
w montowanym układzie (porównanie z rozwiązaniem tradycyjnym i sformułowanie
ewentualnych wymagań dotyczących chłodzenia);
— przeprowadzenie analizy odkształceń termicznych rozważanego układu;
— dopracowanie szczegółów technologii montażu dużych pochew z użyciem
tworzywa EPY i sprawdzenie ich na odpowiednim modelu.
8.5.3. Analiza właściwości izolacji cieplnej układu z warstwą tworzywa
W celu dokonania analizy właściwości izolacji cieplnej układu tulei z warstwą tworzywa EPY koniecznie było najpierw doświadczalne wyznaczenie współczynnika
przewodzenia ciepła dla tego tworzywa. Badania takie przeprowadzono w Katedrze
Techniki Cieplej Politechniki Szczecińskiej [145]. Oznaczona w temperaturze 20°C
wartość współczynnika przewodzenia ciepła tworzywa EPY wynosi 48 W/mK.
Do analizy porównawczej przewodzenia ciepła w układzie: pochwa kadłubowa—pochwa wału śrubowego z warstwą tworzywa EPY przyjęto model w postaci
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trzech współosiowych tulei (rys. 8.23). W modelu tym założono warunki brzegowe
czwartego rodzaju, tzn. idealny styk kontaktujących się ciał oraz równość temperatur obydwu ciał na powierzchni styku. W analizach porównawczych przewodzenia
ciepła wykorzystano liniowy opór cieplny właściwy ścianki walcowej w kierunku
promieniowym, który obliczono z zależności
(8.5)

gdzie:
di — średnice jak na rys. 8.23 (i = 1, 2, 3, 4),
λi — odpowiedni współczynnik przewodzenia ciepła.

Rys. 8.23. Model układu: pochwa kadłubowa — pochwa wału śrubowego z warstwą tworzywa EPY

Obliczenia przeprowadzono dla trzech przypadków:
1. Pochwa wału śrubowego osadzona jest w tworzywie (jak na rys. 8.23). Przyjęto następujące dane: d1 = 880 mm, d2 = 960 mm, d3 = 1000 mm, d4 = 1550 mm,
λ1 = 0,48 W/mK — dla tworzywa EPY, λs = 58 W/mK — dla stali. Obliczony według
wzoru (8.5) opór cieplny właściwy riλw = 0,015 mK/W.
2. Pochwa wału śrubowego osadzona jest na wcisk (styk metal—metal). Przyjęto następujące dane: d1 = 880 mm, d2 = 960 mm, d3 = 1000 mm,
d4 = 1550 mm, λs = 58 W/mK. Opór cieplny właściwy, obliczony według wzoru (8.5),
rlλw = 0,016 mK/W.
3. Pochwa wału śrubowego osadzona jest na wcisk na części długości; na pozostałej części występuje warstwa powietrza o grubości 20 mm. Przyjęto następujące
dane: d1 = 880 mm, d2 = 960 mm, d3 = 1000 mm, d4 = 1550 mm, λs = 58 W/mK dla
stali, λp = 0,026 W/mK — dla powietrza. Opór cieplny właściwy obliczony według
wzoru (8.5) rlλw = 0,025 mK/W.
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Wnioski wynikające z obliczeń:
1. Opór przewodzenia ciepła w kierunku promieniowym przez ściankę walcową
stal‑EPY jest w przybliżeniu dziesięciokrotnie większy od oporu przewodzenia ciepła
przez ściankę stal—stal.
2. Opór przewodzenia w przypadku występowania warstwy powietrza jest 16,7
razy większy niż przy zastosowaniu tworzywa.

8.5.4. Analiza odkształceń termicznych
Najpierw wyznaczono doświadczalnie wartości współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej dla tworzywa EPY i dla różnych zakresów temperatury. Pomiary
przeprowadzono na trzech próbkach według normy PN‑82/C‑89021 „Tworzywa
sztuczne. Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej”. Szczegóły
badań przedstawiono w opracowaniu [146]. Średnie wartości tego współczynnika
dla różnych zakresów temperatur podano w tablicy 8.1.
Tablica 8.1. Wartości współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej αt dla tworzywa EPY

24,7 ∙ 10 −6, 1°C −1

40,4 ∙ 10 −6, 1°C −1

68,3 ∙ 10 −6, 1°C −1

Obliczenia wydłużenia termicznego pochwy
Według literatury [147] przy bardzo długich pochwach wału śrubowego należy przewidzieć możliwość swobodnego przemieszczania się jednego ich końca w celu umożliwienia im swobodnego wydłużania lub skracania się przy zmianach temperatury.
W celu obliczenia maksymalnego przemieszczenia się jednego końca względem drugiego wskutek zmiany temperatury przyjęto uproszczony model układu
jak na rys. 8.24 oraz dane uwzględniające sytuację niekorzystną.
Wydłużenie pochwy, wywołane wzrostem temperatury, oblicza się według
wzoru
(8.6)

gdzie:

αs — współczynnik rozszerzalności cieplnej stalowej pochwy,
l — długość pochwy,
Δt = (t2 – t1) — różnica temperatur.

Przyjęto następujące dane: αs = 12,5 ∙ 10−6 1/°C, l = 7000 mm, t2 = 55°C, t1 = –5°C.
Z obliczeń według wzoru (8.6) otrzymano:
Δl = 5,25 mm
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Rys. 8.24. Model obliczeniowy wydłużenia pochwy wału śrubowego

Jest to wydłużenie pochwy przy pełnej swobodzie odkształceń, w ekstremalnie niekorzystnych warunkach. W rzeczywistości różnica temperatur Δt jest zwykle
mniejsza i proporcjonalnie do tego mniejsze będzie też wydłużenie Δl.
W przypadku braku możliwości swobodnego przemieszczania się skrajnych przekrojów pochwy powstałyby w niej naprężenia wzdłużne ściskające
σc = Es ε = Es ∆l/l = 2 ∙ 105 ∙ 5,25/7000 = 150 MPa

(8.7)

gdzie:

Es = 2 ∙ 105 MPa — moduł Younga dla stali.

Zmiana średnicy zewnętrznej ΔD pochwy, przy założeniu, że D = 1000 mm
i odkształcenia są nieskrępowane,
∆D = αs D∆t = 12,5 ∙ 10 −6 ∙ 1000 ∙ 60 = 0,75 mm

Należy zaznaczyć, iż obliczone wartości wydłużeń termicznych Δl i ΔD wywołane
są wyłącznie różnicą temperatur Δt = t2 – t1 = 60°C pochwy wału i pochwy kadłubowej
i nie zależą od tego, czy montaż odbywa się z zastosowaniem tworzywa, czy też sposobem tradycyjnym — bez użycia tworzywa. Fakt ten wskazuje na to, iż w przypadku
zastosowania tworzywa należy zapewnić możliwość przemieszczania się jednego
końca pochwy w styku z tworzywem.
W przypadku braku swobody wzajemnych przemieszczeń wzdłużnych i promieniowych pochwy i warstwy tworzywa (rys. 8.25) naprężenia wyrażają się wzorami
σt = Et αt(t1 – t2)
σs = Es αs(t1 – t2)

(8.8)

gdzie:

σ t — naprężenie w tworzywie,		
σs — naprężenia w stalowej pochwie,

Et = 4915 MPa,
αt = 40,9 ∙ 10−6 1/°C.

Dla przyjętych skrajnych danych: t1 = –5°C i t2 = +55°C otrzymuje się w kierunkach
wzdłużnym i obwodowym naprężenia ściskające: σt = −11,9 MPa, σs = −150 MPa.

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

267

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

8. Badania i modelowanie połączeń konstrukcyjnych z udziałem tworzywa EPY

Rys. 8.25. Uproszczony model do wyznaczenia naprężeń termicznych przy braku swobody
przemieszczeń wzdłużnych i promieniowych

W rzeczywistych warunkach istnieją zawsze stosunkowo mniejsze wartości różnicy
temperatur Δt = (t2 – t1) oraz pewna (ograniczona) swoboda odkształceń i przemieszczeń. Wskutek tego rzeczywiste wartości naprężeń termicznych są zwykle mniejsze
od wartości obliczonych wyżej.

8.5.5. Badania modelowe montażu pochwy wału śrubowego
Celem tych badań było praktyczne sprawdzenie szczegółów technologii montażu
pochwy wału śrubowego o dużej średnicy (rzędu 1 m), z zastosowaniem tworzywa
EPY. Badania te wykonano w Stoczni Szczecińskiej S.A., na modelu (rys. 8.26—8.28)
zbudowanym przez Wydział Mechaniczny W‑2.
Model pochwy (łożyska) wału śrubowego (rys. 8.27) wykonano z rury stalowej
ze szwem. Na jednym jej końcu przyspawano kołnierz. Na powierzchni zewnętrznej
rury wyfrezowano dwa wzdłużne rowki o szerokości 16 mm i głębokości 14 mm,
modelujące kanały smarne, oraz jeden rowek, modelujący kanał w łożysku na czujnik temperatury oleju. W dnie rowków smarnych wywiercono przelotowo po trzy
otwory o średnicy 10 mm. Rowki smarne przykryto stalową listwą i uszczelniono
silikonem.
Model pochwy kadłubowej (rurę zewnętrzną — rys. 8.28) wykonano z trzech
stalowych segmentów przez ich zespawanie. W rurze tej wykonano: otwór zalewowy,
odpowietrzający i dziewięć otworów kontrolnych z gwintem 1,5” na zaślepki oraz
osiem otworów z gwintem M 16 na śruby regulacyjne (rys. 8.26). Rurę zewnętrzną
ustawiono na stojaku (rys. 8.28) z pochyleniem 3°45’, takim samym jaki ma pochwa
na pochylni.
Uszczelnienie dziobowe wykonano z pianki poliuretanowej i stalowej opaski
(rys. 8.29). Rurę wewnętrzną, wraz z uszczelnieniem dziobowym, włożono do rury
zewnętrznej z użyciem suwnicy.
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Rys. 8.26. Model zestawu pochwy wału śrubowego ( 1) i pochwy kadłubowej (2) z warstwą tworzywa EPY

Podstawowe dane:
— objętość zalewanej przestrzeni: V = 118,7 dcm3;
— masa tworzywa EPY potrzebnego do zalania przestrzeni
M = V ∙ ρ = 118,7 dcm3 ∙ 1,59 kg/dcm3 = 188,7 kg;
— temperatura otoczenia: 19°C;
— temperatura tworzywa przed mieszaniem: 28°C;
— temperatura tworzywa przed zalaniem: 36°C;
— czas wlewania porcji tworzywa 12,6 kg przez boczny otwór zalewowy (przy
szczelinie g = 20 mm) około 1 minuty;
— masa tworzywa wlanego w pierwszym etapie zalewania przestrzeni:
M1 = 10 ∙ 12,6 kg = 126 kg;
— czas utwardzania tworzywa wlanego podczas pierwszego etapu: t = 5 h;

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

269

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

8. Badania i modelowanie połączeń konstrukcyjnych z udziałem tworzywa EPY

Rys. 8.27. Model pochwy (łożyska) wału śrubowego (rura wewnętrzna)

Rys. 8.28. Model pochwy kadłubowej (rura zewnętrzna)
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Rys. 8.29. Uszczelnienie dziobowe
wykonane z pianki poliuretanowej
i stalowej opaski (przed montażem)

Rys. 8.30. Model zestawu pochwy wału śrubowego i pochwy kadłubowej z zamontowanymi
czujnikami do pomiaru względnych przemieszczeń łączonych elementów
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— czas wlewania porcji tworzywa 12,6 kg przez górny otwór zalewowy (przy
g = 5 mm) około 5 min;
— masa tworzywa wlanego na drugim etapie: M2 = 5 ∙ 12,6 kg = 63 kg;
— łączna masa wlanego tworzywa: M = M1 + M2 = 126 + 63 = 189 kg.

a)

b)

Rys. 8.31. Sposób zalewania modelu tworzywem EPY (a) i rejestracji względnych przemieszczeń
łączonych elementów (rur) (b)

Rys. 8.32. Końcowy etap badań modelowych montażu pochwy wału śrubowego (w Stoczni
Szczecińskiej S.A.)
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Uszczelnienie rufowe wykonano również z pianki poliuretanowej oraz opaski
stalowej. Po zmontowaniu rur i założeniu uszczelnienia rufowego zamontowano
czujniki (rys. 8.30) do pomiaru względnych przemieszczeń tych rur podczas zalewania wolnej przestrzeni pomiędzy nimi tworzywem EPY i jego utwardzania się.
W otwory, zalewowy i przelewowy, wstawiono odpowiednie lejki. Sposób zalewania modelu tworzywem EPY i rejestracji względnych przemieszczeń łączonych rur
ilustrują zdjęcia (rys. 8.31).
Przeprowadzone badania, których końcowy etap przedstawiono na zdjęciu
(rys. 8.32), dostarczyły wielu istotnych informacji o znaczeniu praktycznym, w szczególności zaś wykazały, że:
1. Zastosowane uszczelnienia zalewanej przestrzeni zdały w pełni egzamin
zarówno w trakcie montażu, jak również podczas zalewania i utwardzania się tworzywa.
2. Zastosowane rozwiązania zamknięcia kanałów smarnych zapewniło nieprzedostanie się do nich tworzywa.
3. Pochwę (łożysko) wału śrubowego należy wkładać osiowo do pochwy kadłubowej z zastosowaniem specjalnego oprzyrządowania, zapewniającego kontrolowane
jej przemieszczanie się bez uszkodzenia uszczelnienia dziobowego.
4. Pochwę (łożysko) wału śrubowego należy wycentrować z użyciem śrub regulacyjnych w sposób zapewniający jej stabilne położenie w kierunku promieniowym
i osiowym.
5. Otwór zalewowy (o średnicy około 40 mm) powinien znajdować się w górnej części
pochwy kadłubowej, w miejscu o maksymalnej grubości odlewanej warstwy tworzywa;
a otwór odpowiadający (przelewowy) w najwyższym miejscu zalewanej przestrzeni.
6. Pochwę (łożysko) wału śrubowego należy zalewać co najmniej w dwóch etapach, w temperaturze 20°C.
7. Badania w punktach kontrolnych wykazały, że tworzywo wypełniło całkowicie zalewaną przestrzeń, również w miejscach o najmniejszej grubości warstwy,
wynoszącej 4 mm.

8.5.6. Wniosek końcowy
Przeprowadzone szacunkowe obliczenia oraz wykonane badania modelowe wykazały
praktyczną możliwość montażu w warunkach stoczni pochew (łożysk) wału śrubowego
o dużych średnicach (rzędu 1 m) z użyciem tworzywa EPY i dostarczyły wielu istotnych
informacji, niezbędnych do opracowania szczegółów procesu montażu tych elementów.
8.5.7. Epilog
Po zakończeniu badań w Stoczni Szczecińskiej S.A. model układu pochew (kadłubowej i wału śrubowego z warstwą tworzywa EPY) przewieziono do firmy Marine
Service Jaroszewicz, gdzie wystawiony został na długotrwałe działanie warunków
atmosferycznych. Po siedmiu latach przecięto palnikiem wzdłużnie rurę zewnętrzną
w kilku miejscach i dokonano rozbiórki modelu (rys. 8.33).
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a)

b)

Rys. 8.33. Model układu pochew (kadłubowej i wału śrubowego z warstwą tworzywa EPY) w trakcie
jego rozbiórki: a) cięcie palnikiem rury zewnętrznej; b) odcięty górny fragment rury zewnętrznej
z warstwą tworzywa EPY

Po rozbiórce modelu stwierdzono bardzo dobre wypełnienie całej przestrzeni
miedzy rurami przewidzianej na tworzywo, całkowitą spójność i jednolitość odlanego
tworzywa i brak korozji na powierzchniach metalowych stykających się z tworzywem.
Świadczy to o jego dobrym przyleganiu do powierzchni metalowych. Adhezja tworzywa do powierzchni metalowych była mniejsza od jego wytrzymałości na rozciąganie, co umożliwiło w efekcie jego oddzielenie dużymi płatami od tych powierzchni.

8.6.

Badania możliwości wykorzystania mikrofal do dotwardzania
tworzywa EPY i odlewanych z niego podkładek fundamentowych

8.6.1. Uwagi wstępne
Podstawowym problemem w posadawianiu maszyn na podkładkach fundamentowych odlewanych na gotowo z tworzywa sztucznego jest należyte ich utwardzanie.
W temperaturze otoczenia niższej od 10°C proces utwardzania tworzywa przebiega
zbyt wolno. W celu skrócenia czasu i uzyskania wymaganych właściwości wytrzymałościowych stosuje się dogrzewanie podkładek z użyciem zewnętrznych źródeł ciepła.
Najczęściej w rejon podkładek dostarczane jest gorące powietrze z odpowiednich
nagrzewnic; ogrzewany jest przy tym cały rejon fundamentu i korpusu maszyny.
Jest to proces uciążliwy i energochłonny.
W celu wyeliminowania tych wad podjęto prace badawcze nad nową oryginalną
metodą dotwardzania podkładek za pomocą mikrofal. Celem tych prac było zbadanie
wpływu mikrofalowego dotwardzania tworzywa EPY na jego właściwości wytrzymałościowe oraz możliwości praktycznego wykorzystania techniki mikrofalowej
do dotwardzania podkładek fundamentowych odlanych z tworzywa EPY podczas montażu maszyn i urządzeń na statkach. Szczegółowe opisy i wyniki tych badań zawarte
są w pracach [148—151]. Poniżej przedstawiono tylko niektóre wyniki tych badań.
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8.6.2. Badania próbek tworzywa
Doświadczalne badania nad dotwarzaniem tworzywa EPY za pomocą mikrofal
f = 2,45 GHz przeprowadzono na próbkach walcowych (ø 20 × 25) oraz na modelach
podkładek fundamentowych w skali naturalnej. Badania na próbkach służyły do celów
porównawczych. Utwardzano je w różny sposób (tradycyjny i za pomocą mikrofal),
a następnie poddawano próbie ściskania i próbie pełzania. Wszystkie próbki użyte
do badań odlane zostały z jednej partii ciekłego tworzywa i utwardzane były przez
24 h w temperaturze 23°C. Następnie podzielono próbki na sześć serii po 10 sztuk
w każdej. Jedną serię próbek pozostawiono bez dodatkowego wygrzewania, trzy
serie próbek wygrzewano dodatkowo przez 2 h w piecu w temperaturach 60, 80
i 120°C. Dalsze dwie serie dotwardzane były w kuchence mikrofalowej o mocy 850 W,
przy czym jedną z nich dotwardzono przez 2 minut (bez przerwy), a drugą cztery
razy po 1 min z przerwami po 5 min.
Po ostygnięciu próbek (około 2 h) część z nich poddawano próbie ściskania,
a pozostałą część próbie pełzania. Próby ściskania przeprowadzono według normy
ASTM na maszynie wytrzymałościowej Instron (model 850 1 Plus), a próby pełzania w przeznaczonych specjalnie do tego celu pełzarkach (rys. 7.31). Próby pełzania
przeprowadzono w temperaturze 80°C, przy naciskach σ = 10 MPa. Wyniki tych prób
przedstawiono graficznie na rys. 8.34 i 8.35.
Analizując wyniki prób ściskania i pełzania (rys. 8.34 i 8.35), można stwierdzić,
co następuje:
1. Wygrzewanie tworzywa w piecu przez 2 h powoduje wzrost jego wytrzymałości,
który jest tym większy, im wyższa jest temperatura wygrzewania próbek. Dłuższy
niż 2 h czas wygrzewania w danej temperaturze nie powoduje dalszego istotnego
wzrostu wytrzymałości tego tworzywa.
2. Dotwardzanie próbek w mikrofalówce przez 1—4 min daje analogiczne efekt
jak ich wygrzewanie przez 2 h w piecu o odpowiednio wysokiej temperaturze. Istotnym czynnikiem powodującym wzrost wytrzymałości tworzywa jest maksymalna
jego temperatura. W mikrofalówce po około 3 min temperatura próbek osiąga rząd
130—140°C. Zbyt długi czas działania mikrofal powoduje nadmierny wzrost temperatury tworzywa i jego zniszczenie.
3. Istnieją pewne optymalne warunki (czas i temperatura) dotwardzania tworzywa,
które zależą od wielu różnych czynników.
8.6.3. Badania modeli podkładek fundamentowych
Pozytywne wyniki badań nad zastosowaniem mikrofal do dotwardzania próbek tworzywa zachęciły autorów do podjęcia odpowiednich badań na modelach podkładek
fundamentowych w skali naturalnej. Do ich dotwardzania za pomocą mikrofal zbudowano specjalne urządzenie, które przedstawiono schematycznie na rys. 8.36.
Badania doświadczalne przeprowadzono na osiowosymetrycznym modelu podkładki, pokazanym schematycznie na rys. 8.37. Podkładkę umieszczono na stalowej
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Rys. 8.34. Wytrzymałość na ściskanie próbek tworzywa EPY utwardzanych w różny sposób (tradycyjnie
i za pomocą mikrofal)

Rys. 8.35. Charakterystyki pełzania próbek tworzywa EPY utwardzanych w różny sposób (tradycyjnie
i za pomocą mikrofal)
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a)

b)

Generator

Anteny

Zasilacz
Miernik

Rys. 8.36. Urządzenie do mikrofalowego dotwardzania podkładek z tworzywa: a) schemat; b) widok
elementów urządzenia

Rys. 8.37. Schemat emitowania mikrofal do modelu podkładki z tworzywa EPY

płycie i przykryto aluminiową folią. Antenę emitującą mikrofale umieszczono centralnie
w otworze podkładki. Dotwardzanie podkładki przeprowadzono 3 razy po 5 min.,
z przerwami około 5 minutowymi. W przerwach mierzono temperaturę na górnej
powierzchni podkładki termometrem kontaktowym. Po zakończeniu dotwardzania
i ostygnięciu podkładki przeprowadzono próby ściskania na 30 próbkach ø 20 × 25,
pobranych z różnych miejsc podkładki (rys. 8.38). Wyniki pomiarów temperatury
i próby ściskania przedstawiają wykresy na rys. 8.39.
Badania doświadczalne przeprowadzono również na uproszczonym osiowo
‑symetrycznym modelu złącza fundamentowego (rys. 8.40), wykonanym w formie
dwóch stalowych płyt o grubości 38 mm, imitujących fundament i podstawę silnika.
Pomiędzy płytami odlano podkładkę z tworzywa EPY o grubości 30 mm. Badania
przeprowadzono dla dwóch podkładek. Na obwodzie płyt zamontowano trzy czujniki zegarowe do pomiaru zmian wysokości podkładek podczas próby ściskania
w maszynie wytrzymałościowej po mikrofalowym dotwardzeniu. W tablicy 8.2
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Rys. 8.38. Miejsca pobrania próbek z modelu podkładki do badań

Rys. 8.39. Rozkłady maksymalnej temperatury i wytrzymałości na ściskanie tworzywa EPY
dotwardzanego mikrofalami w modelu podkładki fundamentowej
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Tablica 8.2. Przebieg i wyniki badań modeli podkładek fundamentowych
T1, °C

T2, °C

T3, °C

Odlewanie podkładki nr 1

19

19

19

Żelowanie 3 h

36

36

36

Grzanie mikrofalowe 4 min, 600 W

101

82

71

Przerwa w grzaniu 15 min

52

51

47

Grzanie mikrofalowe 4 min, 600 W

68

69

65

Przerwa w grzaniu 15 min

50

48

48

Grzanie mikrofalowe 8 min, 600 W

88

87

74

Przebieg badań

∆H = −0,02 mm

Obciążenie P = 262,5 kN, 5 h, To = 39—82°C
Odlewanie podkładki nr 2

20

20

20

Żelowanie 3 h

36

36

36

Grzanie mikrofalowe 5 min, 500 W

67

57

48

Przerwa w grzaniu 15 min

53

50

47

Grzanie mikrofalowe 5 min, 500 W

65

64

58

Przerwa w grzaniu 15 min

55

55

55

Grzanie mikrofalowe 10 min, 500 W

79

71

64

∆H = −0,01 mm

Obciążenie P = 262,5 kN, 3 h, To = 22—84°C

a)

b)

Rys. 8.40. Osiowosymetryczny model złącza fundamentowego z podkładką odlaną z tworzywa
EPY: a) schemat dotwarzania mikrofalowego i oznaczenie punktów pomiaru temperatury (1, 2, 3);
b) schemat próby ściskania i pomiaru zmiany wysokości podkładki
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przedstawiono cykle i wyniki badań; mierzono temperaturę T w punktach 1, 2 i 3
(rys. 8.40a) po cyklicznym grzaniu mikrofalowym oraz średnią zmianę wysokości ΔH
podkładki pod obciążeniem P podczas ogrzewania oleju otaczającego podkładkę
do temperatury rzędu 80°C. Takie obciążenie i wzrost temperatury otoczenia podkładki odwzorowują jej rzeczywiste warunki pracy podczas uruchamiania silnika
i jego eksploatacji.

8.6.4. Ważniejsze wnioski wynikające z badań
1. Działanie mikrofal polega przede wszystkim na podgrzewaniu tworzywa.
Proces ten odbywa się wewnątrz tworzywa w całej jego objętości i przebiega bardzo
szybko. W ciągu kilku minut uzyskuje się temperaturę rzędu 100°C i dużą wytrzymałość na ściskanie. Zbyt długie działania mikrofal powoduje przegrzanie i zniszczenie
tworzywa.
2. Pochłanianie energii mikrofal przez mniej utwardzone tworzywo jest większe
niż przez bardziej utwardzone. Oznacza to, że bardziej utwardzone tworzywo jest
lepszym przewodnikiem tych fal, a ilość pochłanianej przez nie energii jest mniejsza.
Zagadnienie to wymaga dalszych badań ilościowych.
3. Badania doświadczalne przeprowadzone na modelach podkładek fundamentowych dały wyniki pozytywne. Potwierdziły one możliwość wykorzystania mikrofal
do dotwardzania podkładek z tworzywa w skali naturalnej i przydatność urządzenia
zaprojektowanego specjalnie do tego celu.
4. Praktyczne zastosowanie tej metody i zbudowanego urządzenia na statkach
wymaga dopracowania szczegółów technicznych, bezpieczeństwa pracy i doboru
optymalnych parametrów sterowania procesem mikrofalowego dotwardzania podkładek (mocy, czasu emisji mikrofal i przerw między nimi).
5. Zastosowanie mikrofalowego dotwardzania podkładek z tworzywa na statkach może wydatnie skrócić czas posadawianiu maszyn i dać znaczne oszczędności
energii w porównaniu z dotychczas stosowanym termicznym dotwarzaniem tych
podkładek.

8.7.

Badania wytrzymałościowe zakotwiczeń śrub fundamentowych
w betonie wykonanych z użyciem tworzywa EPY

Zalety sposobu kotwienia śrub fundamentowych z użyciem kompozytów polimerowych ujawniają się szczególnie w czasie wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych, kiedy zachodzi potrzeba wymiany śrub zniszczonych w czasie eksploatacji
maszyny lub osadzenia nowych śrub w miejscach narzuconych wprowadzonymi
zmianami konstrukcji (np. płyty fundamentowej).
Celem badań opisanych szczegółowo w pracach [152, 153] i przedstawionych
w skrócie poniżej było praktyczne sprawdzenie możliwości wykorzystania tworzywa
EPY do zakotwień śrub fundamentowych w blokach betonowych.
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Badania nośności zakotwień śrub osadzonych w betonie z użyciem tworzywa
EPY wykonano na modelach (rys. 8.41), wykorzystując do tego celu trzy rodzaje śrub
o kształtach i wymiarach jak na rys. 8.41b, c, d.
Średnice i głębokości otworów dla śrub miały, odpowiednio, wymiary: D = 18 mm
i L = 130 mm, a długość zakotwienia wynosiła lz = 125 mm. Śruby wyciągano z betonu
za pomocą prasy hydraulicznej. Średnie wartości pomierzonych sił Nz (nośności zakotwień), odpowiadające chwilom rozpoczęcia procesu niszczenia zakotwień, dla śrub
z rys. 8.41b, c, d równe były, odpowiednio, 64, 57 i 59 kN. Analizując różnice między
tymi wartościami, można powiedzieć, że wynikają one z naturalnego rozrzutu i błędów
metody pomiaru, a nie z wpływu kształtu śruby na długości zakotwienia [152]. Kształt
śruby na długości zakotwienia ma natomiast znaczący wpływ na przebieg procesu
jego niszczenia, co pokazane zostanie niżej. Dla porównania, nośność śruby zakotwionej bezpośrednio w betonie obliczona na podstawie katalogu firmy Hilti [154],
Nzb = 16 kN.
a)

b)

c)

d)

Rys. 8.41. Schemat zakotwienia śruby w betonie (a) oraz śruby fundamentowe z różnie ukształtowanymi
częściami do zakotwienia: z powierzchnią walcową gładką (b), z naciętym rowkiem śrubowym (c),
z powierzchnią stożkową (d)

Śruby osadzone w betonie z użyciem tworzywa poddano również obciążeniom
momentem skręcającym aż do przekroczenia granicy ich wytrzymałości na skręcanie,
które nastąpiło przy naprężeniach skręcających τśr = 393 MPa. Zakotwienia nie uległy
przy tym zniszczeniu. Przełomy śrub wystąpiły poza długością ich zakotwienia.
Model do badania przyczepności tworzywa (lub betonu) do pręta stalowego
pokazano na rys. 8.42. Przez pojęcie „przyczepność” rozumie się opór, który stawia
zakotwiony pręt przy jego wyciąganiu [152]. Próby wykonano na maszynie wytrzymałościowej Instron 8501 Plus. Przykładowe wykresy, obrazujące przebieg i wyniki badań,
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przedstawiono na rys. 8.42. Odpowiadają one modelowi, dla którego D = 16 mm,
d = 12 mm, a lz = 144 mm. Krzywa A (rys. 8.43) dotyczy pręta o kształcie walca na długości zakotwienia, osadzonego bezpośrednio w betonie, a krzywe B i C — odpowiednio prętów o kształcie walca i stożka (na długości zakotwienia), osadzonych
w tworzywie EPY. Dla trzech zakotwień podanych do porównań obliczono naprężenia τ jako stosunek siły rozciągającej F do pola przekroju ścinanego Aτ. Naprężenia
styczne, w przypadku prętów osadzonych w tworzywie, mają maksymalne wartości
zbliżone do siebie i około trzech razy większe od maksymalnych wartości naprężeń,
wyznaczonych w próbie wyciągania pręta osadzonego bezpośrednio w betonie.
W przypadku prętów o kształcie walca na części zakotwienia zniszczenie połączenia
następuje nagle (krzywe A i B na rys. 8.43). Zakotwienie pręta o powierzchni stożkowej nie traci od razu całkowicie swojej nośności (krzywa C na rys. 8.43). Umożliwia
to zapobieżenie poważniejszym awariom.

Rys. 8.42. Model zakotwienia śruby do badania jej przyczepności do tworzywa

Rys. 8.43. Wykresy wyciągania pręta z betonu (A) i tworzywa (B i C)

Oprócz badań eksperymentalnych przeprowadzono także obliczenia numeryczne
metodą elementów skończonych (MES). Do obliczeń przyjęto dane odpowiadające badaniom eksperymentalnym [152, 153]. Założono, że na stykach stal—beton,
stal—tworzywo i beton—tworzywo występuje doskonała adhezja. Wyniki obliczeń,
w postaci graficznej, przedstawiono na rys. 8.44 i 8.45.
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Naprężenie styczne τ w warstwie tworzywa (lub betonu przy h = 0 mm) kontaktującej się z powierzchnią kotwy maleje wraz ze wzrostem odległości z przekroju
tworzywa od powierzchni betonu (rys. 8.44). Maksymalne wartości oraz intensywność
zmniejszania się naprężeń zależą od grubości warstwy tworzywa. Grubość warstwy
tworzywa ma więc istotny wpływ na maksymalne naprężenia styczne.

Rys. 8.44. Rozkłady naprężeń stycznych w warstwie powierzchniowej tworzywa kontaktującej się
ze śrubą na długości zakotwienia

Rys. 8.45. Zależność podatności zakotwienia od bezwymiarowej jego długości (krzywa 1) i grubości
warstwy tworzywa (krzywa 2)

Na rysunku 8.45 przedstawiono zależność podatności zakotwienia od bezwymiarowej jego długości (lz/d) i grubości warstwy tworzywa. Przy ustalonej grubości
tworzywa (h = 2 mm) podatność zakotwienia, obliczana jako stosunek przemieszczenia przekroju kotwy pokrywającego się z powierzchnią betonu do siły wywołu-
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jącej to przemieszczenie, nie zależy od długości zakotwienia, jeżeli jego długość lz
jest większa od 6d (rys. 8.45, krzywa 1). Przy ustalonej zaś długości zakotwienia (np.
lz = 256 mm) podatność rośnie ze wzrostem grubości warstwy tworzywa (rys. 8.45,
krzywa 2).
Przeprowadzone badania potwierdziły dobre właściwości wytrzymałościowe
zakotwień śrub fundamentowych w betonie z użyciem tworzywa EPY. Nośność
takich zakotwień jest około trzech razy większa od nośności śrub zakotwionych
tradycyjnie bezpośrednio w betonie. Za optymalną długość zakotwienia ze względu
na nośność można przyjąć lz = 8d. Ukształtowanie śruby na długości jej zakotwienia (powierzchnia walcowa gładka z rowkiem śrubowym, powierzchnia stożkowa)
wywiera niewielki wpływ na nośność graniczną zakotwienia, ma jednakże pewien
wpływ na przebieg procesu jego niszczenia. W przypadku zakotwienia powierzchni
walcowej gładkiej zniszczenie przebiega w sposób gwałtowny i ma charakter kruchy.
Natomiast utrata nośności zakotwienia powierzchni stożkowej przebiega w pewnym
czasie i ma charakter „sprężysto‑plastyczny”, co może stanowić pewne zabezpieczenie przed awarią.

8.8.

Badania przyczepności tworzywa EPY
do trzpienia śruby fundamentowej

8.8.1. Uwagi wstępne
Podczas naprawy fundamentów żelbetowych i modernizacji posadowień dużych
sprężarek tłokowych, a ostatnio także instalacji nowych tego rodzaju obiektów coraz
częściej stosuje się śruby fundamentowe zakotwione w specjalnie do tego celu
opracowanych tworzywach polimerowych (rys. 8.46a). Ma to wiele istotnych zalet
technicznych i eksploatacyjnych w porównaniu z tradycyjnym sposobem kotwienia
śrub fundamentowych w betonie.
Przy kotwieniu śrub fundamentowych istotną rolę odgrywa przyczepność tworzywa do stali oraz betonu. Musi ona być na tyle duża, aby mogła bezpiecznie i bez
naruszenia spójności przenosić obciążenia statyczne i dynamiczne działające na dany
układ. Znajomość przyczepności oraz czynników, od których ona zależy, ma podstawowe znaczenie nie tylko w projektowaniu i realizacji fundamentowych złączy
śrubowych, ale także w modelowaniu i analizie dynamicznej posadowionych obiektów,
które w nowoczesnym ujęciu [105—111] powinny być traktowane jako zintegrowane
systemy, składające się z maszyny, fundamentu i układu mocującego.
Badania dotyczące przyczepności, znane z literatury [155], a także przedstawione
we wcześniejszych pracach własnych [152, 153], miały charakter globalny i dotyczyły
przyczepności betonu lub tworzywa do prętów lub trzpieni śrub stalowych o znacznej długości zakotwienia.
Zasadniczym celem badań przedstawionych w tym punkcie było opracowanie
odpowiedniej metody i wyznaczenie przyczepności, odniesionej do jednostkowej
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powierzchni styku tworzywa EPY z trzpieniem stalowej śruby fundamentowej oraz
ściankami otworu wykonanego w betonie. Obszerne badania w tym zakresie, wykonane zostały w ramach projektu badawczego [156]. W tym opracowaniu przedstawiono tylko niektóre wyniki tych badań.

8.8.2. Badania przyczepności tworzywa do trzpienia
stalowej śruby fundamentowej
8.8.2.1. Metoda i próbki przyjęte do badań

Zjawisko przyczepności należy tutaj rozumieć w ogólnym pojęciu [155] jako opór
powstający w warstwie stykowej tworzywa lub betonu ze stalowym prętem przy
próbie jego wyrywania z ośrodka, w którym został osadzony. Czynnikami wywołującymi zjawisko przyczepności w ogólnym przypadku są [155]:
— adhezja, tj. przyciąganie międzycząsteczkowe, występujące na styku dwóch
materiałów;
— wzajemne zaczepianie się nierówności obu materiałów, występujących na stykających się powierzchniach;
— tarcie występujące na styku dwóch materiałów;
— chemiczne wiązania obu materiałów.
Pomimo tego, że zagadnieniu przyczepności betonu i tworzywa do stali poświęcono już dość dużo uwagi, nie ma do tej pory odpowiednio opracowanej teorii na ten
temat. Brak jest też zaleceń normowych, określających metodę badań oraz kryteria
jakościowej i ilościowej oceny uzyskiwanych wyników badań.
Badania przyczepności betonu lub tworzywa do prętów zbrojeniowych lub trzpieni
śrub fundamentowych prowadzi się zwykle dla określonej długości l ich zakotwienia (rys. 8.46b), przy czym długość tę dobiera się zwykle tak, aby nie wystąpiło ich
zerwanie [155]. W takich wypadkach w badanym układzie, na powierzchni styku
dwóch materiałów powstaje bardzo nierównomierny rozkład naprężeń stycznych,
pokazany schematycznie na rys. 8.46c [157].
Za miarę przyczepności, nazywanej też naprężeniem przyczepności [155], przyjmuje się zwykle graniczną wartość naprężenia stycznego Rp, wyznaczoną z wzoru
podanego na rys. 8.46c, gdzie Fmax oznacza siłę, przy której nastąpiło zniszczenie
danego połączenia, a S — pole powierzchni styku stalowego elementu z danym
ośrodkiem.
Wyznaczona w ten sposób przyczepność Rp określa wartość średnią tego wskaźnika, która w sposób istotny zależy od długości l połączenia. Nie odzwierciedla ona
należycie przyczepności jako zjawiska fizycznego, niezależnego od długości l, określającego jego rzeczywistą wytrzymałość na ścinanie, odniesioną do jednostkowej
powierzchni styku.
W celu zbadania rzeczywistej (jednostkowej) przyczepności tworzywa EPY do stalowego trzpienia śruby fundamentowej przeprowadzono badania doświadczalne
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a)

b)

c)

Rys. 8.46. Zmodernizowane posadowienie motosprężarki (GMVH‑12) z użyciem tworzywa EPY (a),
schemat klasycznego badania przyczepności w zakotwionym pręcie (b) oraz rozkład naprężeń
stycznych występujących w zakotwieniu (c)
a)

b)

c)

Rys. 8.47. Próbki przyjęte do badań przyczepności tworzywa EPY do stalowego trzpienia śruby
fundamentowej: a) i b) schematy i zasadnicze wymiary próbek; c) widok wykonanych próbek

na próbkach reprezentujących pewne małe wycinki tych połączeń. Schemat i podstawowe wymiary tych próbek przedstawiono na rys. 8.47a i b, a ich widok — na rys. 8.47c.
Są to próbki osiowosymetryczne, składające się z trzpienia i tulejki, wykonanych
ze stali, oraz znajdującego się między nimi pierścienia odlanego w tym miejscu
z tworzywa EPY.
Przyjęta średnica trzpienia (ø 30) odpowiada średnicy śrub fundamentowych
dużych sprężarek tłokowych. Stosunkowo niewielka długość połączenia tworzywa
z trzpieniem (32 mm, rzędu jego średnicy) przyjęta została tutaj po to, aby uzyskać
w przybliżeniu równomierny rozkład naprężeń stycznych na długości połączenia.
Badane trzpienie wykonane zostały ze stali 45 przez toczenie i miały na powierzchni
kontaktowej z tworzywem parametry chropowatości: Ra = 5,26—6,43 μm,
Rz = 25,30—31,67 μm. Po odpowiednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni
trzpieni, przeznaczonych do kontaktu z tworzywem, ustawiono te trzpienie koncentrycznie wewnątrz stalowych tulejek i zalano ciekłym tworzywem EPY, wymieszanym
odpowiednio z utwardzaczem. Utwardzanie tworzywa odbyło się w temperatu286
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rze pokojowej 22—23oC. Badania przyczepności przeprowadzono po 5 dobach
utwardzania.
8.8.2.2. Realizacja i wyniki badań dla próbek z trzpieniami gładkimi

Badania przeprowadzono na serwohydraulicznej maszynie wytrzymałościowej
INSTRON (model 8850). Przyjęto, że siła obciążająca badane połączenie narastać będzie
ze stałą prędkością przesuwu głowicy maszyny wytrzymałościowej v = 1 mm/min
(przyjmowanej w próbie ściskania materiałów) nie tylko aż do zniszczenia badanego
połączenia, ale aż do całkowitego wysunięcia trzpienia z tworzywa.
Schemat i realizację próby wyrywania trzpienia osadzonego w tworzywie
na maszynie wytrzymałościowej przedstawiono na rys. 8.48. Przebiegi tych prób
obrazują przykładowe wykresy przedstawione na rys. 8.49, a ich wyniki zawarte
są w tablicy 8.3.

a)

b)

c)

Rys. 8.48. Schemat próby wyrywania trzpienia osadzonego w tworzywie (a) i jej realizacja na maszynie
wytrzymałościowej (b, c)
a)

b)

Rys. 8.49. Przykładowe wykresy obrazujące przebiegi i wyniki prób wyrywania trzpieni osadzonych
w tworzywie EPY: a) dla próbki ø 30/ø 40 × 32, b) dla próbki ø 30/ø 50 × 32
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Tablica 8.3. Wyniki badań przyczepności tworzywa EPY do stali uzyskane w próbach wyrywania
trzpienia z tworzywa
Próbki ø 30/ø 40 × 32

Próbki ø 30/ø 50 × 32

Nr próbki

Fmax, kN

Rt, MPa

Nr próbki

Fmax, kN

Rt, MPa

1

42,66

14,14

1

37,88

12,38

2

31,26

10,36

2

41,35

13,71

3

37,36

12,38

3

25,71

8,52

Średnia

37,09

12,29

Średnia

34,98

11,54

Analizując otrzymane wykresy (rys. 8.49), można ogólnie stwierdzić, iż zniszczenie
badanych połączeń stalowego trzpienia z tworzywem jest efektem działania naprężeń
stycznych występujących w kontakcie tych dwóch materiałów. Szybki, równomierny
liniowy wzrost obciążenia aż do jego maksymalnej wartości i gwałtowny jego spadek
świadczą o tym, że zniszczenie połączenia (wywołane naprężeniami stycznymi) występuje praktycznie jednocześnie na całej powierzchni styku trzpienia z tworzywem.
Po utracie spójności trzpienia z tworzywem, badane połączenia nie tracą całkowicie
zdolności nośnej dzięki występowaniu w nich dość dużych oporów tarcia. Opory
te maleją, co wiąże się ze stopniowym wysuwaniem się trzpienia z tworzywa oraz
wygładzaniem się trących powierzchni.
Uzyskane ilościowe wyniki tych prób, zebrane w tablicy 8.3, zawierają wartości
siły niszczącej Fmax oraz przyczepności Rp, wyznaczonej według wzoru podanego
na rys. 8.46c. Wyniki te charakteryzują się dość dużym rozrzutem. Dla badanych
próbek są one porównywalne z warstwą tworzywa o grubości 5 i 10 mm. Występujące
różnice mieszczą się w granicach rozrzutu wartości wyznaczanych parametrów.
Wyznaczone w badaniach wartości średnie (rzędu 12 MPa), a także wartości maksymalne (Rpmax = 15,67 MPa) przyczepności są znacznie niższe od wytrzymałości
na ścinanie badanego tworzywa EPY, dla którego Rt = 40—52 MPa. Wykorzystując
odpowiednio właściwości wytrzymałościowe tego tworzywa (wyższe od betonu),
można znacznie poprawić nośność zakotwień śrub fundamentowych w tym tworzywie, przez odpowiednie ukształtowanie powierzchni ich trzpieni.
W celu sprawdzenia tych możliwości, bardzo ważnych z punktu widzenia praktyki inżynierskiej, zaplanowano i wykonano odpowiednie badania doświadczalne.
Sposób ich realizacji oraz uzyskane wyniki przedstawiono niżej (w następnym podpunkcie).
8.8.2.3. Badania przyczepności tworzywa do trzpieni z naciętymi rowkami

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed wyrwaniem śruby zakotwionej w tworzywie zamiast często stosowanej (niewygodnej w praktyce) nakrętki zabezpieczającej umieszczonej na dolnym końcu trzpienia, można odpowiednio ukształtować
powierzchnię boczną trzpienia w taki sposób, aby zwiększyć efekty przyczepności
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i lepiej wykorzystać właściwości wytrzymałościowe tworzywa. W szczególności zaś
jego wytrzymałości na ścinanie, która jest znacznie większa od jego przyczepności
do stali o stosunkowo gładkiej powierzchni. Zabiegi takie stosuje się często w prętach zbrojeniowych zalewanych betonem, przez odpowiednie użebrowanie ich
powierzchni. W śrubach fundamentowych można to łatwo osiągnąć dzięki nacięciu
na powierzchni trzpieni odpowiednich rowków. W celu sprawdzania takich rozwiązań
przeprowadzono odpowiednie badania doświadczalne.
Do badań wykonano trzy serie próbek, po trzy sztuki w każdej. Trzpienie tych
próbek były toczone (zgrubnie) na wymiar ø 30 i miały na powierzchni kontaktowej
nacięte rowki w kierunku obwodowym. Kształty i wymiary tych rowków oraz ogólny
widok trzpieni z naciętymi rowkami, pokazano na rys. 8.50.
Tak przygotowane trzpienie, po dokładnym oczyszczeniu i odtłuszczeniu ich
powierzchni przeznaczonych do kontaktu z tworzywem, wraz z tulejkami stalo-

a)

b)

c)

d)

Rys. 8.50. Trzpienie próbek z naciętymi rowkami przeznaczone do badań przyczepności
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wymi ustawione zostały na specjalnych podstawkach stalowych (zapewniających
im odpowiednie centrowanie) i zalane ciekłym tworzywem (EPY), wymieszanym
wcześniej z utwardzaczem.
Po utwardzeniu się tworzywa w temperaturze pokojowej (22—23oC) przez pięć
dób przeprowadzono próby wyrywania trzpieni osadzonych w tworzywie. Schemat
takiej próby oraz praktyczną jej realizację pokazano wyżej na rys. 8.48.
Przebiegi poszczególnych prób, w postaci przykładowych wykresów otrzymanych
z maszyny wytrzymałościowej, przedstawiono na rys. 8.51, a wyniki ilościowe z tych
prób zestawiono w tablicy 8.4.

a)

b)

c)

Rys. 8.51. Schematy i przykładowe wykresy prób wyrywania osadzonych w tworzywie EPY stalowych
trzpieni z naciętymi na ich powierzchni rowkami o różnym kształcie
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Tablica 8.4. Wyniki badań przyczepności tworzywa EPY do stalowych trzpieni
z naciętymi na ich powierzchni rowkami o różnym kształcie
Trzpienie z dwoma
rowkami obwodowymi

Trzpienie z rowkiem
śrubowym

Trzpienie z gwintem
M30×2

Nr próbki

Fmax, kN

Rp, MPa

Nr próbki

Fmax, kN

Rp, MPa

Nr próbki

Fmax, kN

Rp, MPa

1

73,48

24,36

1

64,16

21,27

1

115,3

38,23

2

75,60

25,07

2

66,56

22,07

2

101,9

33,78

3

77,62

25,74

3

63,52

21,06

3

107,2

35,54

75,57

25,06

64,75

21,40

108,1

35,85

Średnia

Średnia

Średnia

Analizując poszczególne wykresy przedstawione na rys. 8.51, obrazujące przebiegi
prób wyrywania poszczególnych trzpieni z tworzywa, można ogólnie stwierdzić
ich duże podobieństwo jakościowe. Polega ono na szybkim wzroście obciążenia
i gwałtownym przebiegu zniszczeniu połączenia oraz utrzymującej się jeszcze potem
znacznej nośności, wynikającej ze stosunkowo dużych oporów tarcia. O zniszczeniu
połączenia decydują naprężenia styczne, występujące na nominalnej (walcowej)
powierzchni kontaktowej trzpienia z tworzywem. Występujące potem opory tarcia
maleją, co wiąże się ze stopniowym wysuwaniem się trzpienia z tworzywa oraz
wygładzaniem się trących powierzchni.
Ilościowe wyniki poszczególnych prób, zawierające siły niszczące Fmax oraz wytrzymałości przyczepności Rp, wyznaczone według wzoru podanego na rys. 8.46c, zestawiono w tablicy 8.4. W przeprowadzanych badaniach nominalna powierzchnia styku
trzpienia z tworzywem Sn = π ∙ 30 ∙ 30 = 3014,4 mm2. Powierzchnia ścinana w próbkach
z dwoma rowkami pierścieniowymi S1 = π ∙ 30 ∙ 2,6 ∙ 2 = 489,8 mm2, co stanowi 16,25%
nominalnej powierzchni styku, w próbkach z rowkiem śrubowym S2 ≈ 7π ∙ 1,1 ∙ 30 =
725,34 mm2, co stanowi 24,06% powierzchni nominalnej, a w próbkach z naciętym
gwintem — praktycznie 100% nominalnej powierzchni styku. Próbki z niewielkim
pojedynczym rowkiem śrubowym, pomimo większego stosunku powierzchni ścinanej do całkowitej powierzchni kontaktowej (wynoszącego 24,06%), miały mniejszą
wytrzymałość niż próbki z dwoma rowkami pierścieniowymi o powierzchni ścinania
stanowiącej 16,25% całkowitej powierzchni kontaktowej.
8.8.2.4. Porównanie wyników badań przyczepności tworzywa do trzpieni gładkich
oraz z naciętymi rowkami

Na rysunku 8.52 przedstawiono wyników wszystkich badań przyczepności, tzn. dotyczących trzpieni gładkich oraz z naciętymi na ich powierzchni rowkami. Porównując
wyniki badań dla poszczególnych rodzajów próbek (rys. 8.52), można stwierdzić
dość duże różnice ilościowe. Pokazują one wyraźnie oczekiwany korzystny wpływ
występowania rowków na powierzchni trzpienia na siły oporu w próbach ich wyrywania z tworzywa. Odnosząc wytrzymałość połączeń próbek z naciętymi rowkami
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Rys. 8.52. Porównanie przyczepności Rp tworzywa EPY do osadzonych w nim stalowych trzpieni
toczonych gładkich i z naciętymi rowkami na ich powierzchni; 1 – trzpień toczony gładki; 2 – trzpień
z dwoma rowkami pierścieniowymi; 3 – trzpień z rowkiem śrubowym; 4 – trzpień z naciętym
gwintem M30 × 2

do wytrzymałości połączeń próbek z trzpieniami toczonymi gładkimi, otrzymano
wskaźniki (średnich) wzrostów od 174,6 do 291,5%. Największy, bo prawie trzykrotny
wzrost wytrzymałości, uzyskano dla trzpieni z naciętym gwintem. Wzrosty te spowodowane są większą wytrzymałością tworzywa na ścinanie od jego przyczepności
adhezyjnej do stalowego trzpienia (nominalnie gładkiego). Tworzywo wypełniające rowki, występujące na powierzchni trzpieni, tworzy pewne zaczepy, stawiające
znaczny opór przy ich wyrywaniu. Aby trzpień mógł się wysunąć z tworzywa, jego
występy wypełniające te rowki muszą być ścięte przez wysuwany trzpień. Im większy
jest stosunek powierzchni ścinanej do nominalnej (walcowej) powierzchni kontaktu
tworzywa z trzpieniem, tym większa jest wytrzymałość danego połączenia. Nie jest
to jednakże prosta proporcjonalna zależność. Pewien wpływ na to ma także kształt,
wielkość i usytuowanie rowka.
Warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na znacznie mniejsze rozrzuty względne
wyników prób (rys. 8.52), uzyskanych dla trzpieni z naciętymi rowkami, w stosunku
do trzpieni o powierzchni toczonej gładkiej.

8.8.3. Badania przyczepności tworzywa do betonu
8.8.3.1. Próbki przyjęte do badań

Badania przyczepności tworzywa EPY do betonu przeprowadzono na próbkach,
przedstawionych na rys. 8.53. Reprezentują one pewne niewielkie wycinki trzpienia
śruby fundamentowej osadzonej w bloku betonowym i zakotwionej z użyciem tworzywa (rys. 8.46). Próbki te tworzą osiowosymetryczny układ elementów wykonanych
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ze stali, betonu i tworzywa, pozostających ze sobą w ścisłym kontakcie. Długość l tego
wycinka przyjęto bardzo małą, równą średnicy trzpienia śruby — po to, aby uzyskać
dobrą równomierność rozkładu naprężeń stycznych w kontakcie tworzywa z betonem.
a)

b)

Rys. 8.53. Próbki do badania przyczepności tworzywa EPY do betonu

Przy wykonywaniu tych próbek starano się zachować odpowiednie podobieństwo
do warunków występujących w układach rzeczywistych. Najpierw przygotowano
odpowiednie formy do odlania pierścieni z betonu. Składały się one ze stalowych
pierścieni (ø 108/ø 114 × 30) oraz odcinków plastikowej rury o zewnętrznej średnicy
wynoszącej, odpowiednio, 40 i 50 mm. Wykonano trzy formy dla każdej średnicy.
Formy te uszczelniono odpowiednio i napełniono zaprawą cementową. Po kilkugodzinnym stężeniu betonu ostrożnie usunięto plastikowe rury bez naruszenia spójności
betonu. Utwardzanie betonu odbywało się pod nakryciem mokrą szmatą (zwilżaną
wielokrotnie) oraz folią i trwało praktycznie około dwóch miesięcy. Jednocześnie
odlano próbkę walcową (ø 59 × 67 mm) z tej zaprawy do sprawdzenia wytrzymałości
betonu na ściskanie. Próba ściskania betonu dała wynik Rc = 27,58 MPa.
Po odpowiednim stężeniu krążków betonowych wstawiono do ich otworów stalowe walce ø30×30, reprezentujące wycinki trzpieni śrub fundamentowych (rys. 8.54).

a)

b)

Rys. 8.54. Krążek z betonu po jego utwardzeniu (a) oraz z elementem stalowym w środku (b) przygotowany
do zalania tworzywem
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Następnie przestrzeń między stalowym walcem a betonem zalano ciekłym tworzywem
EPY, wymieszanym z utwardzaczem. Łącznie wykonano sześć takich próbek, w tym:
trzy z pierścieniem tworzywa o grubości 5 mm oraz trzy z pierścieniem tworzywa
o grubości 10 mm. Zalewanie próbek tworzywem i jego utwardzanie odbyło się
w temperaturze pokojowej 22 ±1oC. Czas utwardzania tworzywa wynosił 72 h (przy
minimalnie wymaganym 24 h).
8.8.3.2. Realizacja i wyniki badań

Badania przyczepności tworzywa do betonu przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 8850 z wykorzystaniem do tego celu odpowiedniego oprogramowania sterowanego komputerowo. Gwarantowało to wykonanie wszystkich prób
w jednakowy sposób. Schemat i praktyczny sposób realizacji tych badań pokazano
na rys. 8.55. Ze względów praktycznych zastosowano metodę wypychania tworzywa
z betonu za pomocą stalowego stempla. Dla dostatecznie krótkich połączeń jest
ona równoważna z metodą wyciągania, co zostało wykazane we wcześniejszych
badaniach [157].

a)

b)

Rys. 8.55. Schemat (a) i realizacja badań na maszynie wytrzymałościowej (b)

Średnicę stempla dobrano tak, aby uzyskać w miarę równomierny rozkład naprężeń stycznych w kontakcie tworzywa z betonem. W tym celu wykonano najpierw
odpowiednie obliczenia numeryczne za pomocą MES.
Niszczącą wartość naprężeń stycznych, określającą w tym wypadku przyczepność
tworzywa do betonu, oznaczoną przez Rp, obliczono z prostego wzoru podanego
na rys. 8.46, gdzie Fmax oznacza maksymalną siłę naciskającą — niszczącą dane połączenie, a S = πdl — pole powierzchni kontaktowej tworzywa z betonem, na której
występuje ścinanie.
Ostatecznie badania przyczepności tworzywa EPY do betonu przeprowadzono
z zastosowaniem stalowego stempla o średnicy 36 mm — dla próbek ø 30/ø 40 × 30,
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oraz stempla o średnicy 46 mm — dla próbek ø 30/ø 50 × 30. Rozkład naprężeń stycznych na długości połączenia, w przypadku zastosowania stempla o średnicy 36 mm,
pokazano na rys. 8.56. Jest on w przybliżeniu równomierny na całej długości kontaktu tworzywa z betonem.

Rys. 8.56. Rozkład naprężeń stycznych na długości styku tworzywa z betonem dla stempli
o średnicy 36 mm

Próby przeprowadzono nie tylko aż do wyczerpania nośności danego połączenia
i jego zniszczenia, ale aż do całkowitego wysunięcia tworzywa z betonu. Każda próba
wykonana została przy dwóch prędkościach przesuwu tłoka maszyny wytrzymałościowej: najpierw przez 5 min z prędkością v = 1mm/min, a następnie przez 3 min
z prędkością v = 10 mm/min. Przełączanie prędkości występowało automatycznie
w trakcie trwania próby. Prędkość v = 1 mm/min, przyjęto jak w standardowych próbach ściskania materiałów. Następnie, po zniszczeniu połączeń, zastosowano większą
prędkość w celu skrócenia czasu całkowitego rozdzielenia łączonych ze sobą elementów. Przebiegi tych prób obrazują przykładowe wykresy przedstawione na rys. 8.57,
Tablica 8.5. Ilościowe wyniki badań przyczepności tworzywa EPY do betonu
Próbka ø30/ø40×30
Nr próbki

Fmax, kN

Próbka ø30/ø50×30

Rp, MPa

Nr próbki

Fmax, kN

Rp, MPa

27,12

1

113,94

24,18

94,73

25,13

2

128,32

27,23

85,83

22,77

3

125,17

26,56

94,27

25,00

Średnia

122,48

25,99

1

102,26

2
3
Średnia
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a)

b)

Rys. 8.57. Schemat i wyniki badań przyczepności tworzywa EPY do betonu: a) dla próbek ø30/ø40×30;
b) dla próbek ø 30/ø 50 × 30

a ich wyniki ilościowe podane są w tablicy 8.5. Zawiera ona wartości siły niszczącej
Fmax poszczególne próbki oraz przyczepności Rp, wyznaczonej według wzoru podanego na rys. 8.46c.
8.8.3.3. Analiza otrzymanych wyników badań

Analizując otrzymane wyniki badań, można ogólnie stwierdzić, iż zniszczenie badanych
połączeń stykowych tworzywa z betonem jest efektem działania naprężeń stycznych
występujących w kontakcie łączonych ze sobą materiałów. Szybki i w przybliżeniu
liniowy wzrost obciążenia aż do jego maksymalnej wartości i potem gwałtowny jego
spadek świadczą o tym, że zniszczenie połączenia występuje praktycznie bardzo
szybko na całej powierzchni styku tworzywa z betonem. Po utracie spójności tworzywa
z betonem połączenia te nie tracą całkowicie zdolności nośnej dzięki występowaniu
w nich dość dużych oporów tarcia. Opory te maleją, co wiąże się ze stopniowym
wysuwaniem się tworzywa z betonu oraz wygładzaniem się trących powierzchni.
Widok próbki po jej zniszczeniu pokazano na rys. 8.58. Łączone ze sobą elementy,
zarówno beton, jaki i tworzywo, w trakcie próby i po jej zakończeniu zachowują swoją
spójność. Zniszczenie połączenia między tworzywem i betonem, będące efektem
działania naprężeń stycznych, występowało zawsze wyraźnie po stronie betonu.
Świadczy o tym cienka warstewka betonu przywarta do tworzywa oraz brak two296

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

Badania doświadczalne modeli podkładek fundamentowych wykonanych ze stali oraz z tworzywa EPY

Rys. 8.58. Widok badanych próbek po ich zniszczeniu

rzywa na powierzchni otworu w betonie. Można więc przypuszczać, że dla lepszej
klasy betonu uzyska się większą wartość przyczepności. Zagadnienie to wymaga
jednakże odpowiednich badań doświadczalnych.
Uzyskane wartości średnie siły niszczącej Fmax zależą od średnicy otworu w betonie
i są proporcjonalne do pola S jego powierzchni. Obliczone wartości średnie przyczepności Rp wynoszą, odpowiednio, 25,00 oraz 25,99 MPa i są praktycznie takie
same dla połączeń o mniejszej i większej grubości warstwy tworzywa, wynoszącej,
odpowiednio, 5 i 10 mm. Występujące różnice mieszczą się w granicach rozrzutu.

8.9.

Badania doświadczalne modeli podkładek fundamentowych
wykonanych ze stali oraz z tworzywa EPY

8.9.1. Uwagi wstępne
Fundamentowe złącza śrubowe ciężkich maszyn i urządzeń stanowią złożone pod
względem strukturalnym i materiałowym układy mechaniczne. W klasycznej klasyfikacji [158], a także według przepisów towarzystw klasyfikacyjnych nadzorujących
budowy statków morskich [97] złącza te zaliczane są do kategorii konstrukcyjnych
połączeń sztywnych (w odróżnieniu od połączeń elastycznych). Dotyczy to nie tylko
fundamentowych połączeń śrubowych z tradycyjnymi podkładkami stalowymi,
ale także nowoczesnych — z podkładkami odlewanymi ze specjalnych tworzyw
polimerowych. Taka klasyfikacja jest czysto umowna. Stanowi duże uproszczenie
rzeczywistości, które utrudnia należyte zrozumienie i rozwiązywanie współczesnych
problemów naukowych i technicznych, dotyczących posadowień ciężkich maszyn
i urządzeń na fundamentach. Dotyczy to zwłaszcza maszyn i urządzeń, generujących
duże siły dynamiczne i drgania.
W rzeczywistych układach mocujących maszyny i urządzenia do fundamentów,
zarówno stalowych, jak i betonowych, występują skomplikowane zjawiska odkształceniowe, drganiowe, tarciowe i wytrzymałościowe, które — jak się okazuje w prak-
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tyce — mają bardzo często istotny wpływ nie tylko na niezawodność i trwałość
samych mocowań, ale także na zachowanie się całego systemu, jaki tworzy maszyna,
fundament i dany układ mocujący.
Patrząc z tego punktu ze względu na złożoność omawianych zjawisk, układ mocujący musi być widziany i analizowany jako pewien odkształcalny układ mechaniczny,
składający się z wielu różnych oddziałujących na siebie elementów. Miarodajnym
reprezentantem tego układu jest pojedyncze złącze śrubowe, łączące podstawę
maszyny z fundamentem. Ważną rolę w tym złączu odgrywa podkładka fundamentowa, która jest integralną częścią elementów łączonych. Razem ze śrubą mocującą
tworzą one skomplikowany węzeł konstrukcyjny o określonych cechach wytrzymałościowych i dynamicznych, które zależą od wielu różnych czynników. Z badań
wynika, że w takich złożonych strukturach istotny wpływ na ich zachowanie się
pod obciążeniem mają nie tylko cechy geometryczne i materiałowe ich elementów
składowych, ale także, w dużym stopniu, zjawiska kontaktowe, występujące w ich
połączeniach. Bardzo często właśnie one decydują o wytrzymałości, niezawodności i trwałości oraz dynamice, nie tylko danego węzła konstrukcyjnego, a w dużym
stopniu także całego systemu, w którym on występuje.
Chcąc należycie zrozumieć, stawiać i rozwiązywać współczesne problemy wytrzymałościowe, dynamiczne i niezawodnościowe fundamentowych złączy śrubowych,
należy dokładnie poznać występujące w nich zjawiska fizyczne. Zdobycie tej wiedzy
wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań doświadczalnych. Badania takie
zostały odpowiednio zaplanowane i zrealizowane w ramach specjalnego projektu
badawczego, sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Szczegółowy opis i wyniki tych badań przedstawiono w sprawozdaniu merytorycznym [156] z realizacji tego projektu. W tym opracowaniu przedstawiono tylko
niektóre wyniki badań.
Zasadniczym celem tych badań było wyznaczenie charakterystyk odkształceń
normalnych podkładki fundamentowej, poddanej ściskaniu między dwiema płaskimi
powierzchniami metalowym, z uwzględnieniem nie tylko odkształceń materiału
podkładki (co się zwykle czyni w modelowaniu i obliczeniach), ale także odkształceń
kontaktowych, występujących w połączeniach stykowych tej podkładki z naciskającymi na nią powierzchniami metalowymi. Badania takie wykonano na specjalnych
modelach tradycyjnie stosowanej podkładki stalowej i nowoczesnej — odlanej z tworzywa EPY. Dokonano analizy porównawczej uzyskanych wyników i sformułowano
wynikające z niej wnioski.

8.9.2. Modele podkładek fundamentowych i sposób wykonania badań
Badania przeprowadzono na uproszczonych osiowosymetrycznych modelach podkładek fundamentowych, z zachowaniem odpowiednich warunków ich wykonania
i obciążeń, występujących w rzeczywistych fundamentowych złączach śrubowych
wielu maszyn i urządzeń technicznych. Modele te wykonane zostały ze stali oraz two298
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rzywa EPY. Miały kształt pierścienia (rys. 8.59a) o średnicy wewnętrznej Dw = 30 mm,
średnicy zewnętrznej Dz = 80 mm i wysokości H = 25 mm.
Badania doświadczalne przeprowadzono na serwohydraulicznej maszynie wytrzymałościowej INSTRON (model 8501 Plus). Ogólny schemat stanowiska badawczego
pokazano na rys. 8.59b.
a)

b)

Rys. 8.59. Modele podkładek fundamentowych przyjęte do badań (a) oraz schemat stanowiska
do badania ich odkształceń przy obciążeniach normalnych (b)

Badana podkładka umieszczona została między dwiema płaskimi czołowymi
powierzchniami stalowych krążków, reprezentujących wycinki stalowego fundamentu i podstawy posadawianej maszyny (rys. 8.59b). Powierzchnie czołowe krążków stalowych, wywierające naciski na badaną podkładkę, były obrobione mechanicznie przez frezowanie i miały parametry chropowatości: Ra = 13,50—14,53 µm,
Rz = 5,20—59,59 µm. Odpowiadają one z grubsza powierzchniom fundamentów
metalowych oraz podstaw montowanych urządzeń.
Powstały w ten sposób układ, składający się ze stalowej podkładki fundamentowej oraz dwóch oddziałujących na nią kontaktowo powierzchni stalowych krążków,
umieszczony był w specjalnym oprzyrządowaniu i poddany kilku testom ściskania.
W badaniach zastosowano specjalne oprogramowanie WAVEMAKER do badań dynamicznych, stanowiące wyposażenie maszyny wytrzymałościowej. Badania dynamiczne
charakteryzują się tym, że wszystkie wielkości wejściowe i wyjściowe traktowane
są jako funkcje czasu. Wykorzystując ten program, opracowano programy szczegółowe dla kilka testów, realizujących określone cykle obciążeń, różniące się czasowym
przebiegiem i zakresem wartości siły obciążającej. Komputerowe sterowanie określonych cykli obciążeń zapewniło im dużą dokładność i powtarzalność realizacji.
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Za miarę efektywnych odkształceń badanej podkładki przyjęto wzajemne zbliżenie się do siebie powierzchni czołowych stalowych krążków, naciskających na daną
podkładkę. W ten sposób uwzględniono nie tyko odkształcenia materiału podkładki o wysokości H, ale także odkształcenia kontaktowe, występujące na dwóch
powierzchniach styku podkładki z naciskającymi na nią elementami. W rzeczywistych
podkładkach są to powierzchnie fundamentu (w tym wypadku metalowego) i podstawy posadowionej maszyny. W przyjętym układzie starano się zapewnić w miarę
równomierny rozkład nacisków powierzchniowych oraz pomiar średniej wartości
wywołanych przez nie efektywnych odkształceń ∆H podkładki (tj. sumy odkształceń
materiału podkładki i odkształceń kontaktowych). Do pomiaru odkształceń zastosowano ekstensometr firmy Instron. Sposób ich pomiaru pokazano schematycznie
na rys. 8.59b.

8.9.3. Realizacja i wyniki badań układu z podkładką stalową
Badana podkładka (ø 30/ø 80 × 25) wykonana została ze stali zwykłej jakości St3.
Powierzchnie styku podkładki były toczone, a ich parametry chropowatości zawarte
były w granicach: Ra = 4,67—6,04 µm, Rz = 23,28—33,22 µm. Podkładkę tę umieszczono między dwoma stalowymi krążkami (rys. 8.60), reprezentującymi podstawę
maszyny i fundament, i poddano kilku testom ściskania, różniącym się przebiegiem
i zakresem obciążeń. Pełny zakres badań omówiono w sprawozdaniu [156]. Poniżej
przedstawiono tylko niektóre z nich.
Najpierw wykonano próby ściskania podkładki przy obciążeniach zmieniających
się liniowo w czasie, według trójkąta równoramiennego o zwiększającej się stopniowo wysokości. Przebiegi i wartości obciążeń, założonych i zrealizowanych przez
maszyną wytrzymałościową, oraz wywołanych przez nie odkształceń przedstawione
zostały na wykresach (rys. 8.61) w postaci otrzymanej bezpośrednio z pomiarów.
Szybkość narastania i opadania siły przy obciążaniu i odciążaniu wynosiła v = 10,8 kN/s,
co powodowało narastanie i obniżanie średnich naprężeń ściskających w podkładce
z szybkością 2,5 MPa/s.
Z badań wynika (rys. 8.61), że liniowym przebiegom obciążeń F(t) odpowiadają
wyraźnie nieliniowe przebiegi odkształceń ∆H(t). Podczas pierwszego obciążania
badanego układu jego odkształcenia mają charakter sprężysto‑plastyczny. Przy trzecim i dalszych cyklach obciążeń (nieprzewyższających poprzednich maksymalnych
wartości) odkształcenia mają w zasadzie charakter sprężysty. Widać to wyraźnie
na rys. 8.61b i 8.62.
Dość znaczne odkształcenia trwałe, powstałe w badanym układzie przy pierwszych
jego obciążeniach narastającą siłą, można wyjaśnić odkształceniami plastycznymi
występującymi na wierzchołkach chropowatości oddziałujących na siebie powierzchni
poszczególnych elementów składowych danego układu. Odkształcenia te mogą niekiedy mieć istotne znaczenie podczas montażu węzłów konstrukcyjnych dokładnych
maszyn i urządzeń. Natomiast odkształcenia sprężyste, występujące w tego rodzaju
300
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Rys. 8.60. Realizacja badań podkładki stalowej na maszynie wytrzymałościowej
INSTRON 8501 Plus
a)

b)

Rys. 8.61. Czasowe przebiegi zadanych obciążeń ściskających F(t) oraz wywołanych przez nie
odkształceń ∆H(t) dla pierwszego (a) i trzeciego (b) cyklu (takich samych) obciążeń; rysunki po prawej
stronie przedstawiają te same wyniki pomiarów w układzie współrzędnych F–ΔH (kolejne pikowe
wartości nacisków powierzchniowych: σi = 2,5, 5,0, 7,5, 10,0, 12,5, 15,0 MPa)
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połączeniach zaliczanych do grupy połączeń sztywnych, pokazują wyraźnie, że nie
są one doskonale sztywne. Wyjaśniają one występujące w takich połączeniach skomplikowane zjawiska fizyczne. Odkształcenia te mają istotny wpływ na charakterystyki
odkształceń połączeń śrubowych, a także na podatność (sztywność) całego układu,
w którym się one znajdują. Muszą więc być brane pod uwagę w modelowaniu oraz
analizie statycznej i dynamicznej maszyn. Dotyczy to w szczególności analizy drgań
występujących w systemach dużych sprężarek tłokowych, gdzie układy mocujące
stanowią zwykle najsłabsze ich ogniwa i sprawiają wiele kłopotów użytkownikom
tych urządzeń w czasie eksploatacji [105—111].

Rys. 8.62. Ustabilizowana charakterystyka odkształceń dla badanego układu z podkładką stalową
wyznaczona doświadczalnie (krzywa 1) oraz obliczona według prawa Hooke’a dla jednoosiowego
ściskania (prosta 2)

Na rysunku 8.62 pokazano w powiększeniu ustabilizowaną charakterystykę
odkształceń podkładki stalowej w badanym układzie. Do porównania na rysunku
tym pokazano także charakterystykę odkształceń badanej podkładki, obliczoną
według prostego prawa Hooke’a
(8.9)

Odkształcenia materiału podkładki stalowej są liniową funkcją obciążeń i przy
zadanych wartościach tych obciążeń (istotnych z punktu widzenia praktyki inżynierskiej) stanowią one tylko bardzo małą część całkowitych odkształceń badanego
układu. Dominującą rolę odgrywają tutaj odkształcenia kontaktowe, występujące
302
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na powierzchniach styku łączonych elementów, mające przebiegi nieliniowe o charakterze sprężystym. Zanikają one praktycznie całkowicie i niezwłocznie po jego
odciążeniu (rys. 8.62). Świadczy to o dużej stabilności badanego układu.
Sprężysta podatność tego układu zależy od aktualnego obciążenia i zmniejsza
się w miarę jego wzrostu. Niewielka pętla histerezy, obserwowanej w tym układzie
(po jego ustabilizowaniu), wywołana jest zjawiskami tarciowymi, występującymi
w kontakcie wierzchołków nierówności powierzchni.
W następnych eksperymentach obciążenia miały przebiegi sinusoidalne: o ustalonym obciążeniu średnim i trzech różnych amplitudach oraz o trzech różnych
wartościach średnich i stałej amplitudzie. Czasowe przebiegi zadanych obciążeń
i wywołanych przez nie odkształceń pokazano na rys. 8.63 i 8.64. Dotyczą one układu
ustabilizowanego.

Rys. 8.63. Czasowe przebiegi sinusoidalnie zmieniającej się siły o stałej wartości średniej (σśr = 7,5 MPa)
i różnej amplitudzie (σa = 2, 4, 6 MPa) oraz wywołanych przez nią odkształceń; po stronie prawej —
te same wyniki pomiarów w układzie współrzędnych F—∆H

Rys. 8.64. Czasowe przebiegi sinusoidalnie zmieniającej się siły o różnej wartości średniej (σśr = 4, 8,
12 MPa) i stałej amplitudzie (σa = 3 MPa) oraz wywołanych przez nią odkształceń; po stronie prawej —
te same wyniki pomiarów w układzie współrzędnych F—∆H
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Badany układ wykazuje wyraźnie stabilne cechy nieliniowo‑sprężyste. Odpowiedzią
tego układu na wymuszenia harmoniczne są odkształcenia o przebiegu nieharmonicznym. Wychylenia są niesymetryczne względem położenia równowagi i zależą
wyraźnie od wartości średniej oraz amplitudy siły wymuszającej (rys. 8.63 i 6.64).

8.9.4. Realizacja i wyniki badań układu z podkładką odlaną z tworzywa EPY
Dla celów porównawczych identyczne badania, jak dla układu z podkładką stalową
wykonano także dla układu z podkładką fundamentową wykonaną z tworzywa EPY.
Podkładka ta nie była obrabiana mechanicznie. Została odlana na gotowo między
krążkami stalowymi, reprezentującymi wycinki fundamentu i podstawy maszyny.
Do wykonania tej podkładki przygotowano specjalną formę odlewniczą, pokazaną
na rys. 8.65a.

a)

b)

Rys. 8.65. Forma do odlania podkładki fundamentowej z tworzywa EPY (a) oraz realizacja badań
powstałego układu na maszynie wytrzymałościowej (b)

Warunki odlewania podkładek przyjęto takie, jakie stosuje się najczęściej w praktyce. Podkładka została odlana w temperaturze pokojowej, 22 ±1oC i utwardzana
w tej temperaturze przez minimum 48 h. Dla powstałego w ten sposób układu przeprowadzono takie same testy jak wcześniej dla układu z podkładką stalową. Wyniki
tych testów przedstawiono niżej, na rys. 8.66—8.68.
Na rysunku 8.66 przedstawiono czasowe przebiegi liniowo zmieniających się obciążeń (według trójkąta o narastającej wysokości) i wywołanych przez nie odkształceń.
Zachowanie się badanego układu z podkładką z tworzywa różni się zasadniczo
od zachowania się badanego wcześniej układu z podkładką stalową. Występują
tutaj wyraźnie liniowo‑sprężyste zależności między obciążeniami i odkształceniami.
Odkształcenia przy pierwszym, drugim, trzecim i dalszych cyklach obciążeń prak304
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a)

b)

Rys. 8.66. Czasowe przebiegi zadanych obciążeń ściskających F(t) oraz wywołanych przez nie
odkształceń ∆H(t) dla pierwszego (a) i trzeciego (b) cyklu (takich samych) obciążeń; rysunki po prawej
stronie przedstawiają te same wyniki pomiarów w układzie współrzędnych F—ΔH

tycznie nie różnią. Układ od samego początku zachowuje się stabilnie. Mierzone
w tym wypadku odkształcenia ΔH są w całości efektem odkształceń materiału podkładki. Odlana podkładka przylega ściśle do wszystkich makro‑ i mikronierówności
powierzchni stalowych krążków i nie występują tutaj zauważalne efekty odkształceń kontaktowych (charakterystyczne dla styku dwóch powierzchni obrobionych
mechanicznie). Można tutaj przyjąć, że rzeczywista powierzchnia styku jest równa
nominalnej powierzchni styku, co ma istotne znaczenia praktyczne dla przenoszenia
obciążeń mechanicznych. Efektywny moduł sprężystości dla badanej podkładki,
wyznaczony z badań doświadczalnych (rys. 8.66), ma wartość
(8.10)

Uwaga: Wartość tego modułu jest większa od jego wartości katalogowej (E = 4915 MPa),
która jest wyznaczana w standardowej próbie ściskania próbek tworzywa (ø 20 × 25)
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Rys. 8.67. Czasowe przebiegi sinusoidalnie zmieniającej się siły o stałej wartości średniej (σśr = 7,5 MPa)
i różnej amplitudzie (σa = 2, 4, 6 MPa) oraz wywołanych przez nią odkształceń; po stronie prawej —
te same wyniki pomiarów w układzie współrzędnych F—∆H

Rys. 8.68. Czasowe przebiegi sinusoidalnie zmieniającej się siły o różnej wartości średniej (σśr = 4, 8,
12 MPa) i stałej amplitudzie (σa = 3 MPa) oraz wywołanych przez nią odkształceń; po stronie prawej —
te same wyniki pomiarów w układzie współrzędnych F—∆H

o powierzchniach czołowych obrobionych mechanicznie. W takich wypadkch powstają
dodatkowe odkształcenia kontaktowe, które zaniżają rzeczywistą wartość tego
modułu. Wyznaczona wartość tego modułu na dłuższych próbkach, przy pomiarze
ich odkształceń za pomocą ekstensometru, jest większa i wynosi 7000—8000 MPa
(patrz rozdz. 7, pkt 7.15.2).
Dla obciążeń badanego układu siłą ściskającą o przebiegch sinusoidalnych, takich
samych jak dla układu z podkladką stalową, uzyskano wyniki przedstawionene
na rys. 8.67 i 8.68. Pokazują one, że badany układ zachowuje się liniowo‑sprężyście.
Odkształcenia, tak samo jak wymuszająca je siła, mają przebiegi harmoniczne, a ich
amplitudy są proporcjonalne do amplitud siły. Po odciążeniu układu odkształcenia
zanikają do zera. Układ zachowuje pełną stabilność.
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8.9.5. Porównanie wyników badań i wnioski
Na rysunku 8.69 zestawiono wyznaczone doświadczalnie charakterystyki odkształceń normalnych dla układu z podkładką stalową (krzywa 1) oraz układu z podkładką
z tworzywa EPY (prosta 2). Na rysunku tym pokazano też charakterystykę odkształceń
materiału podkładki stalowej, wyznaczoną z klasycznego wzoru Hooke’a (prosta 1’).
Widoczna jest duża rozbieżność jakościowa i ilościowa otrzymanych wyników.

Rys. 8.69. Porównanie charakterystyk odkształceń wyznaczonych dla badanych podkładek
fundamentowych

W układzie z podkładką stalową, w zakresie obciążeń istotnych dla praktyki, decydującą rolę odgrywają odkształcenia kontaktowe, które z natury swojej są nieliniowo
‑sprężyste i mają wartości wielokrotnie większe od odkształceń materiału tej podkładki.
Są one efektem znacznych odkształceń wierzchołków nierówności oddziałujących
na siebie powierzchni. Ze względu na chropowatość, falistość i błędy kształtu rzeczywista powierzchnia styku w takich połączeniach stanowi tylko bardzo mały procent
ich nominalnej powierzchni styku. Ma to istotny wpływ na ich zachowanie się pod
obciążeniem.
Podkładka odlana z tworzywa przylega ściśle do wszystkich nierówności
powierzchni metalowych. Nie występują tutaj zauważalne odkształcenia kontaktowe,
charakterystyczne dla styku dwóch powierzchni obrobionych mechanicznie. Mierzone
dla tego układu wartości odkształceń są w całości efektem odkształceń materiału
podkładki. Mają one charakter liniowo‑sprężysty, a ich wartości dobrze pokrywają
się z odkształceniami obliczonymi według wzoru Hooke’a. Są łatwe do modelowania
i analizy teoretycznej.
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Wyznaczone charakterystyki odkształceń pozwalają zrozumieć i naukowo objaśnić,
dlaczego podkładki fundamentowe odlewane z tworzywa lepiej spełniają swoje
zadania od podkładek stalowych. Podstawową zaletą techniczną podkładek fundamentowych z tworzywa jest ich ścisłe przyleganie do chropowatych powierzchni
metalowych. Gwarantuje to dobry rozkład obciążenia na całej nominalnej powierzchni
styku, co w efekcie zapewnia dobrą pracę, dużą niezawodność i trwałość takiego
połączenia.
Z przeprowadzonych badań wynika ogólny wniosek, że fundamentowe złącza
śrubowe, zarówno z podkładkami metalowymi, jak i odlanymi z tworzywa, nie powinny
w ich analizie i modelowaniu być traktowane jako mocowania doskonale sztywne.
Mają bowiem wyraźne charakterystyki odkształceń (istotnie zależne od rodzaju
podkładki fundamentowej) i wywierają zasadniczy wpływ na jakość pracy (drgania), niezawodność i trwałość nie tylko układów mocujących, ale często także całych
systemów, w których one występują.

8.10. Badania charakterystyk tarcia konstrukcyjnego
i przemieszczeń względnych w fundamentowych złączach
śrubowych z podklasą stalową i odlaną z tworzywa EPY
8.10.1. Uwagi wstępne
Fundamentowe złącza śrubowe maszyn obciążone są nie tylko siłami równoległymi
do osi śruby, wynikającymi z ciężaru własnego montowanego obiektu, napięcia
montażowego śruby i obciążeń roboczych, ale bardzo często także znacznymi siłami
poprzecznymi. Muszą być tak zaprojektowane i wykonane, aby siły poprzeczne do osi
śruby (styczne do powierzchni podparcia) były w całości przenoszone przez siły tarcia,
występujące w tych złączach (Nµ > T, gdzie N oznacza się normalną, T — siłę styczną
do powierzchni podparcia, a µ — współczynnik tarcia). Jeżeli siły tarcia w złączu
śrubowym będą za małe, występować w nim będą mikropoślizgi, które prowadzą
do jego zniszczenia.
Zasadniczym celem badań, przedstawionych w tym opracowaniu, było doświadczalne wyznaczenie charakterystyk, obrazujących tarcie konstrukcyjne oraz względne
przemieszczenia łączonych elementów w kierunku stycznym, dla fundamentowych
złączy śrubowych z tradycyjnie stosowaną podkładką stalową oraz podkładką nowoczesną — odlaną na gotowo z tworzywa polimerowego, a także dokonanie analizy
porównawczej i oceny tych dwóch rozwiązań.
Obszerne badania na ten temat, wynikające z aktualnych potrzeb, zostały wykonane w ramach projektu badawczego N N502 194938. Szczegółowy opis i wyniki tych
badań zawiera sprawozdanie merytoryczne z realizacji tego projektu [156]. W tym
opracowaniu przedstawiono tylko niektóre wyniki tych badań oraz wynikające z nich
wnioski o znaczeniu poznawczym i praktycznym.
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8.10.2. Przyjęte układy i sposób wykonania badań
Do realizacji zaplanowanych badań zaprojektowano i wykonano specjalne złącza
śrubowe, przystosowane odpowiednio do zamocowania i dwustronnego obciążania
na maszynie wytrzymałościowej siłą poprzeczną do osi śruby. Złącza te (rys. 8.70)
składały się dwóch odpowiednio wyprofilowanych łączonych ze sobą elementów
stalowych o dużej sztywności, znajdującej się między nimi podkładki dystansowej
(kwadratowej, o boku 80 mm i grubości 20 mm, z otworem o średnicy 24 mm w środku)
oraz śruby M20 × 1,25 z nakrętką. W łączonych elementach stalowych umieszczono
walcowe chwyty do ich zamocowania w szczękach maszyny wytrzymałościowej.
Podkładka stanowiła element wymienny. Badania wykonano najpierw dla złącza
z podkładką stalową, stosowaną tradycyjnie w posadawianiu ciężkich maszyn, a następnie z podkładką odlaną (na gotowo) z tworzywa polimerowego (EPY) — stosowaną
obecnie coraz częściej w praktyce. Śruba z naklejonymi tensometrami elektrooporowymi została odpowiednio wywzorcowana i służyła jako siłomierz do uzyskania
odpowiedniego napięcia montażowego śruby oraz jego kontroli w czasie badań. Pod
nakrętkę podłożono specjalną podkładkę sprężynującą oraz osiowe łożysko kulkowe
z podkładką kulistą (NSK Bearings 52204U), zapewniającą osiowe obciążenie śruby.
a)

b)
4
1
2
3

Rys. 8.70. Złącze śrubowe przeznaczone do badań charakterystyk tarcia konstrukcyjnego oraz
przemieszczeń stycznych (poprzecznych do osi śruby): a) schemat z oznaczonymi punktami do pomiarów
względnych przemieszczeń, b) widok wykonanych elementów złącza oraz śruby z naklejonymi
tensometrami do pomiaru występującej w niej siły
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Badania wykonano na nowoczesnej serwohydraulicznej maszynie wytrzymałościowej INSTRON 8850. Głowice tej maszyny (rys. 8.71a) wyposażone są w hydraulicznie zaciskane szczęki, co umożliwia dwustronne obciążanie złącza z gładkim
przechodzeniem przez zero.

1

1
2

b)

2

a)

c)

Rys. 8.71. Realizacja badań na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 8850 z widocznymi
ekstensometrami do pomiaru względnych przemieszczeń punktów pomiarowych (oznaczonych
na rys. 8.70)

Do pomiaru względnych przemieszczeń łączonych elementów badanego układu
zastosowane zostały ekstensometry firmy INSTRON (rys. 8.71). Mierzono względne
przemieszczenia łączonych elementów na powierzchniach bocznych w dwóch miejscach, oznaczonych na rys. 8.70a cyframi 1 i 2 oraz 3 i 4. Ekstensometr oznaczony
cyfrą 1 na rys. 8.71 (o bazie 10 mm) mierzył względne przemieszczenia elementów
łączonych w punktach 1 i 2, znajdujących się na jednej linii poprzecznej w środku złącza
(w miejscu, gdzie znajduje się oś śruby, rys. 8.70a). Przemieszczenia te mają charakter
lokalny. Są w ogólnym przypadku efektem odkształceń postaciowych łączonych
elementów, kontaktowych odkształceń stycznych oraz mikropoślizgów, występujących w połączeniach stykowych oddziałujących na siebie powierzchni podkładki
i elementów łączonych. Ekstensometr oznaczony cyfrą 2 na rys. 8.71 (o bazie 50 mm)
mierzył zmianę wzajemnej odległości punktów 3 i 4, leżących w znacznej odległości
(l = 150 mm) od siebie, na linii zgodnej z kierunkiem działającego obciążenia (rys. 8.70a).
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Przemieszczenia te mają charakter globalny. Są one efektem odkształceń osiowych
materiału tej części złącza, która znajduje się między tymi punktami, odkształceń postaciowych łączonych elementów oraz kontaktowych odkształceń stycznych i mikropoślizgów, występujących w połączeniach stykowych podkładki z elementami łączonymi.
W badaniach zastosowane zostało profesjonalne oprogramowanie maszyny
wytrzymałościowej o nazwie INSTRON WaveMatrix v. 1.5.318, przeznaczone do badań
dynamicznych. Stanowiło ono podstawę do opracowania szczegółowych programów obciążeń i komputerowo sterowanej ich realizacji z bardzo dużą dokładnością
i powtarzalnością, a także do przetwarzania i edycji uzyskiwanych wyników pomiarów
w różnej postaci. Badania dynamiczne najogólniej charakteryzują się tym, że wszystkie
wielkości wejściowe i wyjściowe traktowane są jako funkcje czasu
Badania przeprowadzono najpierw dla złącza z tradycyjną podkładką stalową,
a następnie dla złącza z podkładką odlaną z tworzywa EPY.

8.10.3. Realizacja i wyniki badań złącza z podkładką stalową
Powierzchnie kontaktowe łączonych ze sobą elementów były frezowane, a zmierzone parametry chropowatości tych powierzchni miały wartości: Ra = 2,47—2,51 µm,
Rz = 13,40—13,50 µm. Powierzchnie kontaktowe podkładki (o grubości 20 mm) były
toczone i miały parametry chropowatości: Ra = 2,29—3,60 µm, Rz = 11,69—17,25 µm.
Napięcie montażowe śruby N = 51700 ±200 N, co wywoływało naprężenie rozciągające w śrubie σ = 199,7 MPa i średnie naciski powierzchniowe na podkładkę p = 8,69 MPa.
Realizację tych badań na maszynie wytrzymałościowej pokazano na rys. 8.72.

Rys. 8.72. Realizacja badań złącza śrubowego z podkładką stalową na maszynie wytrzymałościowej
INSTRON 8850
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Przeprowadzono kilka eksperymentów, przyjmując różne sterowane komputerowo programy obciążeń. Szczegółowe opisy i wyniki tych eksperymentów zawiera
sprawozdanie [156]. Poniżej przedstawiono tylko niektóre wyniki tych badań.
Wykres przedstawiony na rys. 8.73 obrazuje charakterystykę przemieszczeń
względnych punktów pomiarowych 1 i 2. Powstała ona w efekcie narastającego
powoli obciążania i odciążania (do zera) badanego złącza po osiągnięciu określonych
względnych przemieszczeń punktów pomiarowych 1 i 2, mierzonych (w kierunku działającego obciążenia) za pomocą ekstensometru 1. Po odciążaniu do zera następowało
ponowne jego obciążanie aż do osiągnięcia kolejnej zadanej wartości przemieszczenia. Ostatnie, piąte odciążanie nie skończyło się na zerze. Przeszło w sposób gładki
od obciążenia rozciągającego do obciążenia ściskającego badane złącze. Obciążenie
ściskające kontynuowane było tak długo i w taki sposób, aż osiągnięty został stan
początkowy, tzn. zerowe wartości odkształceń i siły (rys. 8.73).

Rys. 8.73. Charakterystyka przemieszczeń względnych, mierzonych w punktach 1 i 2 (w kierunku działa‑
jącego obciążenia) podczas stopniowego obciążania i odciążania badanego złącza śrubowego, w funkcji
średnich naprężeń stycznych τ działających na podkładkę (N = 51700 ±200 N; p = 8,69 MPa)

Mechanizm występowania mierzonych przez ekstensometr 1 przemieszczeń
względnych δt punktów 1 i 2, wywołanych zadaną siłą T, styczną do powierzchni kontaktowych, objaśnia rys. 8.74. W tym wypadku mierzone przemieszczenia względne δt
są efektem sprężystych odkształceń postaciowych γ materiału łączonych elementów
(δt ’ = γh), kontaktowych odkształceń stycznych oraz mikropoślizgów stykających
się powierzchni.
Na rysunku 8.75 przedstawiono charakterystykę tarcia konstrukcyjnego (spoczynkowego) dla badanego złącza śrubowego. Wynika z niej, że rozwojowi siły tarcia
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a)

b)

Rys. 8.74. Oznaczenie punktów pomiarowych 1 i 2 na elementach łączonych (a) oraz schemat
objaśniający mechanizm występowania względnych przemieszczeń δt tych punktów wywołanych
siłami T (b)

spoczynkowego towarzyszą pewne mikroprzemieszczenia styczne, które tylko
w niewielkim zakresie mają charakter sprężysty. Dominującą rolę odgrywają tutaj
mikropoślizgi (rys. 8.75), które mogą osiągać znaczne wartości przed zerwaniem
styku i wystąpieniem makropoślizgu. Wartości sprężystych odkształceń kontaktowych stycznych (podatność stykową styczną) można łatwo wyznaczyć w każdym
punkcie charakterystyki przez odciążenie i ponowne obciążenie danego złącza. Dla
ustalonych nacisków normalnych podatność kontaktowa styczna ma wartość stałą.
Zależy ona natomiast od wartości tych nacisków. Podczas odciążania i ponownego
obciążania (rys. 8.75) układ zachowuje się sprężyście aż do osiągnięcia takiego punktu
na wykresie, od którego zaczął się proces odciążania. Po osiągnięciu tego punktu
i kontynuowaniu obciążania następują dalsze mikropoślizgi przy minimalnym wzroście siły. Podczas odciążania i ponownego obciążania powstają pewne niewielkie
pętle histerezy sprężystej, które widoczne są wyraźnie na rys. 8.75.
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Rys. 8.75. Charakterystyka tarcia konstrukcyjnego oraz występujących przy tym sprężystych
kontaktowych odkształceń stycznych i mikropoślizgów w badanym złączu śrubowym (przy naciskach
p = 8,69 MPa)

Uwaga: W powyższych eksperymentach nie obciążano badanego złącza aż do „zerwania styku” ze względu na możliwość uszkodzenia kosztownych ekstensometrów.
W innym eksperymencie badano zachowanie się układu przy zadanym programie
przemieszczeń względnych punktów pomiarowych 1 i 2 (rys. 8.76a), sterowanych
ekstensometrem 1 (rys. 8.71). Zadany program przemieszczeń względnych, o przebiegu sinusoidalnym, przedstawiono na rys. 8.76b.
a)

b)

Rys. 8.76. Schemat badanego układu (a) oraz zaprogramowany czasowy przebieg przemieszczeń
względnych punktów pomiarowych 1 i 2, o amplitudach δa = 1, 2,5, 5, 10 i 15 µm (b)
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a)

b)

Rys. 8.77. Czasowe przebiegi przemieszczeń względnych punktów 1 i 2 (a) oraz wywołujących je
obciążeń (b) zrealizowane przez maszynę wytrzymałościową

Mając narzucony program przemieszczeń, maszyna wytrzymałościowa, wyposażona w program do badań dynamicznych (Istron VaveMatrix), musi dobrać i zrealizować odpowiednie obciążenia, które zapewnią wykonanie zadanych przemieszczeń
względnych punktów 1 i 2. Efekty realizacji tego zadania przedstawione zostały
na rys. 8.77. Wykresy widoczne na tym rysunku pokazują czasowe przebiegi przemieszczeń względnych δt punktów 1 i 2 oraz siły T, która zrealizowała te przemieszczenia. Widać tutaj wyraźnie, że układ jest nieliniowy i przebiegi siły różnią się bardzo
od regularnych sinusoidalnych przebiegów przemieszczeń. Warto tutaj zwrócić uwagę
na dużą dokładność realizacji przemieszczeń (o amplitudach wynoszących 1—15 µm)
oraz nieregularny, skomplikowany czasowy bieg siły, która je zrealizowała.
Na rysunku 8.78 pokazano te same wyniki pomiarów co na rys. 8.77, w układzie
współrzędnych δt—τ, gdzie τ oznacza średnie naprężenia styczne występujące w kontakcie (τ = T/S, gdzie S to pole powierzchni styku podkładki z elementem łączonym).
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Rys. 8.78. Pętle histerezy powstałe przy wymuszonych przemieszczeniach sinusoidalnych
o amplitudach 1, 2,5, 5, 10 i 15 µm, mierzonych w punktach 1 i 2 badanego układu

Widoczne są tutaj pętle histerezy, występujące przy realizacji zadanych przemieszczeń
względnych o przebiegu sinusoidalnym, jak na rys. 8.77a.
Z badań tych wynika (rys. 8.78), że tylko przy bardzo małych wartościach przemieszczeń względnych i naprężeń stycznych układ zachowuję się liniowo‑sprężyście.
Przy większych przemieszczeniach występują w badanym układzie mikropoślizgi,
które dają w efekcie duże pętle histerezy, świadczące o dużym rozpraszaniu energii,
wywołanym przez tarcie konstrukcyjne. Pozytywnym efektem tego jest dobre tłumienie drgań, a negatywnym — intensywne i szybkie niszczenie połączenia. Często
występuje przy tym zjawisko frettingu (korozji ciernej) i luzowanie się nakrętek.

8.10.4. Realizacja i wyniki badań złącza z podkładką z tworzywa EPY
Schemat badanego złącza z podkładką odlaną z tworzywa EPY pokazano na rys. 8.79.
Wymiary elementów łączonych i podkładki były identyczne jak w układzie z podkładką stalową. Podkładkę z tworzywa wykonano z zachowaniem warunków stosowanych w praktyce, opisanych szczegółowo w pracy [156]. Odlewana w ten sposób
(na gotowo) podkładka charakteryzuje się tym, że samoczynnie ściśle dopasowuje
się do mikro‑ i makronierówności powierzchni elementów łączonych.
Po założeniu i odpowiednim napięciu śruby wykonano kilka eksperymentów
przy nieco zmodyfikowanych programach obciążeń. Zastosowanie tych samych
programów obciążeń nie było możliwe, ponieważ złącze to (z podkładką z tworzywa)
zachowywało się zupełnie inaczej niż badane wcześniej złącze z podkładką stalową.
Przyjęto takie warunki badań, które uwidoczniły wyraźnie jakościowe i ilościowe
różnice w zachowaniu się obydwóch badanych złączy.
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a)

b)

Rys. 8.79. Badane złącze z podkładką odlaną z tworzywa EPY: a) schemat, b) widok

a)

b)

Rys. 8.80. Czasowy przebieg siły T(a) oraz zależność mierzonych przemieszczeń δt od tej siły (b)

Najpierw obciążano i odciążano badany układ siłą zmieniającą swoją wartość
w sposób liniowy w czasie, według trójkątów równoramiennych o narastającej stopniowo wysokości, jak na rys. 8.80a. Mierzono przy tym względne przemieszczenia
punktów 1 i 2 układu w kierunku działania siły obciążającej T. Wyniki tego eksperymentu, w układzie współrzędnych T—δt, przedstawiono na rys. 8.80b.
Z badań tych wynika (rys. 8.80), że występuje tutaj wyraźnie liniowa zależność
między obciążeniem T i przemieszczeniem δt punktów pomiarowych 1 i 2, przy czym
przy występowaniu niewielkiej pętli histerezy przemieszczenia te mają charakter
sprężysty. W tym wypadku także opory tarcia, które w każdej chwili równoważą
siłę T, są także liniowo‑sprężystą funkcją względnych przemieszczeń punktów 1 i 2,
bez zauważalnych mikropoślizgów w kontakcie.
W następnym eksperymencie badane złącze obciążane było dwustronnie siłą
o przebiegu liniowym w czasie, według trójkątów o narastającej wysokości. Przebieg
i wyniki tego eksperymentu obrazuje rys. 8.81. Rysunek 8.81a pokazuje czasowy
przebieg naprężeń stycznych (wywołanych siłą T), a rys. 8.81b — przemieszczenia δt
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a)

b)

Rys. 8.81. Czasowy przebieg zadanych naprężeń stycznych τ (a) oraz zależność mierzonych
przemieszczeń δt od tych naprężeń (b)

wywołane zadanym obciążeniem. Widoczna jest bardzo dobra liniowa zależność
przemieszczeń względnych od naprężeń stycznych przy stosunkowo niewielkich,
ostro zakończonych pętlach histerezy sprężystej.
Wyznaczone dla tego układu charakterystyki różnią się w sposób zasadniczy
od charakterystyk otrzymanych wcześniej dla złącza z podkładką stalową, zarówno
pod względem jakościowym, jak i ilościowym. W tym wypadku przemieszczenia względne δt punktów pomiarowych 1 i 2 są w całości efektem odkształceń
postaciowych materiału elementów łączonych, a przede wszystkim podkładki
z tworzywa. Podkładka przylega ściśle do wszystkich nierówności powierzchni
łączonych elementów. Nie występują tutaj odkształcenia kontaktowe i mikropoślizgi oddziałujących na siebie powierzchni, charakterystyczne dla połączeń stykowych powierzchni obrobionych mechanicznie. Należy zaznaczyć, że podkładka nie
została przyklejona do łączonych elementów stalowych. Powierzchnie styku tych
elementów pokryte zostały cienką warstwą środka antyadhezyjnego i można je
łatwo rozdzielić. Przykładane obciążenia styczne przenoszone są w całości przez
siły tarcia spoczynkowego (bez występowania odkształceń kontaktowych i mikropoślizgów). Dzięki bardzo dobremu przyleganiu do siebie łączonych powierzchni
uzyskuje się tutaj dużą wartość efektywną współczynnika tarcia konstrukcyjnego
(spoczynkowego). W rozważanym przypadku współczynnik ten osiągnął wartość
µ = 0,8, przy czym nie była to jego wartość graniczna. Przy tej wartości współczynnika tarcia, przekraczającej ponad trzykrotnie graniczną wartości współczynnika
tarcia występującego w badanym złączu z podkładką stalową, układ zachowuje się
liniowo‑sprężyście (rys. 8.81). Większego obciążenia badanego układu zaniechano
z obawy o możliwość uszkodzenia ekstensometrów przy gwałtownym zerwaniu
połączenia ciernego.
Mechanizm występowania w tym wypadku przemieszczeń względnych δt punktów
1 i 2, mierzonych przez ekstensometr 1, objaśnia rys. 8.82. Występują tutaj istotne
różnice w porównaniu z rys. 8.74, objaśniającym mechanizm powstawania przemieszczeń względnych w złączu śrubowym z podkładką stalową. Decydujący wpływ
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na przemieszczenia względne punktów 1 i 2 w obecnie rozważanym złączu, mają
odkształcenia postaciowe podkładki z tworzywa. Dzięki bardzo dobremu przyleganiu do siebie łączonych powierzchni i dużej efektywnej wartości współczynnika
tarcia, nie występują tutaj odkształcenia kontaktowe styczne i mikropoślizgi. Układ
ten jest stabilny i zachowuje się liniowo‑sprężyście, nawet przy obciążeniach ponad
trzykrotnie większych od granicznych obciążeń układu z podkładką stalową.

Rys. 8.82. Schemat objaśniający mechanizm występowania względnych przemieszczeń δt punktów
pomiarowych 1 i 2, wywołanych siłami T, w złączu śrubowym z podkładką z tworzywa

W kolejnym eksperymencie badano zachowanie się układu przy zadanym programie względnych przemieszczeń punktów pomiarowych 1 i 2 o przebiegu sinusoidalnym, sterowanych ekstensometrem 1 (rys. 8.71). Warunki tego eksperymentu
były identyczne jak we wcześniej wykonanych badaniach złącza z podkładką stalową.
Schemat badanego układu i zadany program przemieszczeń względnych punktów
1 i 2 przedstawiono na rys. 8.83. Wyniki tego eksperymentu przedstawiono na rys. 8.84
i 8.85. Rysunek 8.84 pokazuje odpowiednio czasowe przebiegi zrealizowanych przez
maszynę wytrzymałościową przemieszczeń punktów 1 i 2 oraz średnich naprężeń
stycznych τ, działających na podkładkę i wywołujących te przemieszczenia. Widoczna
jest tutaj prosta, liniowo‑sprężysta zależność między tymi wielkościami. Mierzone
przemieszczenia punktów pomiarowych 1 i 2 są głównie efektem odkształceń postaciowych materiału podkładki i w bardzo małym stopniu także elementów łączonych
(rys. 8.82).
Na rysunku 8.85 pokazano pętle histerezy wyznaczone w tym eksperymencie.
Są one niewielkie i obrazują efekty tłumienia wiskotycznego występującego w materiale podkładki. Na podstawie tych pętli można łatwo wyznaczyć wartości modułu
ścinania G oraz współczynnika strat η dla podkładki z tworzywa. Dla warunków
przyjętych w tym eksperymencie, na podstawie odpowiednich obliczeń wykona-
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a)

b)

Rys. 8.83. Schemat badanego układu (a) i założony program przemieszczeń względnych punktów
pomiarowych 1 i 2 (b)

a)

b)

Rys. 8.84. Czasowe przebiegi zrealizowanych przemieszczeń punktów 1 i 2 oraz średnich naprężeń
stycznych działających na podkładkę i wywołujących te przemieszczenia
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Rys. 8.85. Pętle histerezy wyznaczone z wyników pomiarów przedstawionych na rys. 8.84

nych w pracy [156], otrzymano następujące wartości: Gt = 2651 MPa i η = 0,032 (dla
największej pętli). Wartości te dobrze pokrywają się z wartościami tych wielkości,
wyznaczonymi innymi metodami [39].

8.10.5. Analiza porównawcza wyników badań złączy śrubowych
z podkładką stalową oraz odlaną z tworzywa EPY
Do porównań przyjęto tylko niektóre wyniki badań, które zestawiono odpowiednio
ze sobą na poniższych rysunkach. Na rysunku 8.86 przedstawiono charakterystyki
tarcia konstrukcyjnego dla badanych złączy śrubowych z podkładką stalową oraz
z odlaną z tworzywa EPY, z występującymi przy tym przemieszczeniami względnymi elementów łączonych, mierzonymi w punktach 1 i 2. Już na pierwszy rzut oka
widoczne są tutaj istotne różnice jakościowe i ilościowe otrzymanych charakterystyk.
Charakterystyka tarcia dla złącza z podkładką stalową (rys. 8.86, krzywa 1), od samego
początku ma przebieg nieliniowy. Oporom tarcia konstrukcyjnego (spoczynkowego),
równoważącym obciążenie zewnętrzne, towarzyszą znaczne mikroprzemieszczenia
o charakterze sprężysto‑plastycznym. Są one tylko w niewielkim stopniu efektem
odkształceń sprężystych, występujących w materiale elementów oraz ich kontakcie,
widocznych podczas odciążania i ponownego obciążania. W głównej zaś mierze
są one efektem mikropoślizgów, występujących w kontakcie oddziałujących na siebie
powierzchni chropowatych. Poślizgi te występują przy bardzo małych przyrostach
obciążeń i mogą osiągać znaczne wartości przed zerwaniem styku i wystąpieniem
makropoślizgu (tarcia kinetycznego).
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Rys. 8.86. Porównanie charakterystyk tarcia konstrukcyjnego i mikroprzemieszczeń dla złączy
śrubowych z podkładką stalową (krzywa 1) oraz odlaną z tworzywa (prosta 2)

Charakterystyka tarcia konstrukcyjnego dla złącza z podkładką z tworzywa ma
przebiegi liniowe i charakter sprężysty (rys. 8.86, prosta 2). Występujące w tym
wypadku mikroprzemieszczenia, mierzone w punktach 1 i 2, są efektem odkształceń
sprężystych materiału łączonych elementów. W tym wypadku oddziałujące na siebie
powierzchnie podkładki i elementów łączonych przylegają ściśle do siebie. Dzięki
temu nie występują tutaj kontaktowe odkształcenia styczne ani też mikropoślizgi,
nawet wtedy, gdy siła obciążająca jest trzykrotnie większa od maksymalnej siły obciążającej złącze z podkładką stalową.
Maksymalna wyznaczona wartość współczynnika tarcia dla podkładki stalowej
µs = 0,24, a dla podkładki z tworzywa µt = 0,8. Jest ona 3,3 razy większa od wartości współczynnika tarcia w złączu z podkładką stalową, przy czym nie jest to maksymalna graniczna wartość tego współczynnika, przy której występuje zerwanie
styku ciernego. (Ze względu na obawę o uszkodzenie ekstensometrów zaniechano
w badaniach dalszego zwiększania siły obciążającej T).
Na rysunkach 8.87 i 8.88 porównano charakterystyki dynamiczne, wyznaczone
dla, odpowiednio, złączy śrubowych z podkładką stalową oraz z podkładką odlaną
z tworzywa, przy identycznych wymuszeniach kinematycznych o przebiegu sinusoidalnym, mierzonych w punktach pomiarowych 1 i 2. Amplitudy tych wymuszeń
wynosiły: 1, 2,5, 5, 10 i 15 μm (rys. 8.87b, 8.88b). Czasowe przebiegi sił realizujących
zadane przemieszczenia przedstawiają, odpowiednio, rys. 8.87c i 8.88c, a powstałe
przy tym pętle histerezy — rys. 8.87d i 8.88d.
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a)

b)

d)

c)

Rys. 8.87. Schemat badanego złącza z podkładką stalową (a), czasowe przebiegi przemieszczeń δt
(b) i naprężeń stycznych τ (c) oraz występujące przy tym pętle histerezy (d)
a)

b)

d)

c)

Rys. 8.88. Schemat badanego złącza z podkładką odlaną z tworzywa EPY (a), czasowe przebiegi
przemieszczeń δt (b) i naprężeń stycznych τ (c) oraz występujące przy tym pętle histerezy (d)

W badanym układzie z podkładką stalową już przy stosunkowo małych wymuszeniach występują nieliniowe zależności, które spowodowane są znacznymi mikropoślizgami, występującymi w kontakcie. Uwidaczniają się one wyraźnie w dużych
pętlach histerezy (rys. 8.87d). Występuje tutaj duża praca sił tarcia konstrukcyjnego,
która dobrze tłumi drgania. Jednakże w dłuższym czasie następuje ścieranie się wierz-
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chołków nierówności, często występuje korozja cierna, prowadząca do degradacji
oddziałujących na siebie powierzchni, luzowania się i zniszczenia złącza.
Zupełnie inaczej przy takich samych wymuszeniach zachowuje się złącze z podkładką z tworzywa. W całym zakresie tych wymuszeń zachodzą tutaj proste liniowe
związki między naprężeniami stycznymi i występującymi przy tym przemieszczeniami
względnymi. W tym wypadku nie występują mikropoślizgi oddziałujących na siebie
powierzchni, a mierzone przemieszczenia są efektem liniowo‑sprężystych odkształceń materiału łączonych elementów, a przede wszystkim podkładki z tworzywa.
Pętle histerezy są niewielkie i obrazują tłumiące właściwości tworzywa. Mogą one
być aproksymowane ostro zakończonymi elipsami. Ma to duże znaczenie teoretyczne
i praktyczne. Ułatwia ono modelowanie i obliczanie takich złączy oraz analizowanie
ich wpływu na dynamikę całego złożonego układu. Duża wartość efektywnego
współczynnika tarcia (dochodząca niekiedy do 1), bez mikropoślizgów gwarantuje
dobre przenoszenie przez tego rodzaju złącza dużych sił stycznych (poprzecznych
do osi śruby). Nie występują tutaj też zjawiska korozji. Zapewnia im to w efekcie dużą
niezawodność i trwałość. Fakty te zostały potwierdzone w praktyce na wielu obiektach,
eksploatowanych w ekstremalnie trudnych warunkach (w budownictwie okrętowym).
Przeprowadzone badania wyjaśniają w sposób naukowy, niebudzący wątpliwości,
dlaczego podkładki fundamentowe odlewane na gotowo z odpowiedniego tworzywa
polimerowego lepiej spełniają swoje zadania techniczne niż tradycyjnie stosowane
do tego celu podkładki stalowe. Dodatkową zaletą tych podkładek jest łatwość ich
wykonania w dowolnym miejscu, dobra izolacja wibroakustyczna oraz odporność
na działania czynników atmosferycznych i różnych ośrodków agresywnych.

8.11. Wyznaczenie stanu naprężenia i odkształcenia
w złączach śrubowych z podkładką fundamentową
wykonaną z tworzywa sztucznego EPY i ze stali
8.11.1. Wprowadzenie
Wyznaczenie stanu naprężenia i odkształcenia w fundamentowym złączu śrubowym
jest bardzo złożonym zadaniem mechaniki kontaktu ciał odkształcalnych, prawie
niemożliwym do wykonania metodami znanymi z nauki o wytrzymałości materiałów i podstaw konstrukcji maszyn ani też klasycznymi metodami teorii sprężystości
bez przyjęcia wielu założeń upraszczających. Przyjęcie zaś założeń upraszczających,
które są zalecane w wytycznych VDI [159], daje wyniki obliczeń, które mogą mocno
odbiegać od stanu rzeczywistego.
Nowe możliwości obliczeniowe złączy śrubowych stworzyła metoda elementów
skończonych (MES) w połączeniu z elektroniczną techniką obliczeniową [160]. Metoda
ta, została tutaj wykorzystana do wyznaczenia montażowych i eksploatacyjnych
stanów naprężeń i odkształceń w dwóch podobnych modelach fundamentowego
złącza śrubowego silnika okrętowego, różniących się tylko materiałem podkładki.
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W jednym przypadku podkładka fundamentowa wykonana była z tworzywa EPY,
w drugim — ze stali.
Celem tej pracy było:
1. Zbadanie wpływu właściwości sprężystych (E i ν) materiału podkładki fundamentowej (tworzywa EPY i stali) na wielkość strefy kontaktu, rozkłady i wartości
nacisków powierzchniowych (działających na podkładkę) oraz pola przemieszczeń
elementów złącza.
2. Wyznaczenie naprężeń i odkształceń oraz charakterystyk eksploatacyjnych
sił występujących w śrubie przy założonych obciążeniach zewnętrznych — rozciągających i ściskających rozważane złącze.
3. Zbadanie wpływu zmiany temperatury na montażowy stan naprężenia
i odkształcenia w rozważanym modelu złącza śrubowego z podkładką z tworzywa
sztucznego.

8.11.2. Model fundamentowego złącza śrubowego
Do rozważań i obliczeń przyjęto uproszczony osiowosymetryczny model fundamentowego złącza śrubowego, przedstawiony na rys. 8.89 [161]. Ze względu na lokalny
charakter obciążeń model taki jest powszechnie przyjmowany w wypadku złączy
śrubowych. Jest on wystarczający do dokonania analizy porównawczej osiągnięcia
celów określonych w tej pracy.
Elementy rozważanego układu (rys. 8.89), w tym także podkładkę z tworzywa
EPY, traktuje się jako ciała sprężyste. Wymiary (do obliczeń numerycznych) przyjęto
tak, aby odpowiadały średnim wartościom występującym w praktyce.

Rys. 8.89. Model fundamentowego złącza śrubowego: 1 — płyta fundamentowa, 2 — podstawa
maszyny, 3 — podkładka fundamentowa (z tworzywa EPY lub stali)
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Zdyskretyzowany model złącza do obliczeń numerycznych za pomocą MES
przedstawiono na rys. 8.90. Ponieważ w obliczeniach i analizie główna uwaga była
zwrócona na strefę kontaktu podstawy maszyny i płyty fundamentu z podkładką
(wykonaną z tworzywa lub stali), zastosowano tutaj elementy kontaktowe dwuwęzłowe, umożliwiające wystąpienie rozwarcia i poślizgu łączonych powierzchni.
W połączeniu stykowym uwzględniono siły tarcia Coulomba. Uproszczono natomiast
połączenie kontaktowe między łbem śruby i podstawą maszyny, przyjmując w tym
miejscu elementy kontaktowe jednowęzłowe.

Rys. 8.90. Model złącza śrubowego do obliczeń według systemu MES ADINA

Z uwagi na symetrię układu do obliczeń zamodelowano tylko jedną wydzieloną
część złącza (rys. 8.90). Przyjęto elementy skończone osiowosymetryczne (względem
osi Z), co znacznie uprościło obliczenia.

8.11.3. Wyznaczenie montażowego stanu naprężenia i odkształcenia
Do obliczeń numerycznych przyjęto następujące dane: wymiary jak na rys. 8.89;
stałe materiałowe: Est = 2,1 ∙ 105 MPa, νst = 0,3, Etw = 6369 MPa, ν tw = 0,375; współczynniki tarcia: µst = 0,3, μtw = 0,8; montażowe napięcie śruby P0 = 150 kN; wywołuje
ono średnie naciski powierzchniowe na podkładkę σ0 = 5 MPa. Założone napięcie montażowe śruby w przyjętym modelu (rys. 8.90) zrealizowano przez odpowiednie przemieszczenie wzdłuż osi Z jej środkowego przekroju poprzecznego
(rys. 8.91).
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Rys. 8.91. Zdeformowana sieć elementów skończonych przy napięciu montażowym śruby P0 = 150 kN
(skala 200 : 1)

Na rysunkach 8.92 i 8.93 przedstawiono odpowiednio pola przemieszczeń w kierunku osi Z i rozkłady nacisków kontaktowych w modelach złącza śrubowego z podkładką z tworzywa oraz podkładką stalową.
Na rysunku 8.94 przedstawiono rozkłady przemieszczeń w kierunku osi
Z powierzchni kontaktowych podstawy maszyny i podkładki, wykonanej z tworzywa
oraz ze stali, przy napięciu montażowym P0 = 150 kN. Promienie R0 na tym rysunku
wyznaczają strefę kontaktu podstawy maszyny z podkładką fundamentową. Widoczna
jest duża różnica tych stref w wypadku podkładki z tworzywa i podkładki ze stali.
Na zewnątrz promienia R0 występuje rozwarcie powierzchni stykowych podstawy
maszyny i podkładki fundamentowej (rys. 8.94). I tutaj widoczne są duże różnice stref
i zakresów rozwarcia powierzchni, zależne od rodzaju materiału podkładki.
Na rysunku 8.95 pokazano rozkłady nacisków normalnych σz w kontakcie podstawy
maszyny z podkładką w wypadku złączy śrubowych z podkładką z tworzywa i ze stali,
przy napięciu montażowym P0 = 150 kN. Maksymalne wartości naprężeń kontaktowych
w przypadku podkładki stalowej są prawie trzykrotnie większe od maksymalnych
naprężeń kontaktowych, działających na podkładkę z tworzywa. Jest to efekt rozkładu
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Rys. 8.92. Pole przemieszczeń w kierunku osi Z oraz rozkład nacisków kontaktowych w modelu
złącza śrubowego z podkładką z tworzywa EPY

Rys. 8.93. Pole przemieszczeń i rozkład nacisków kontaktowych w modelu złącza śrubowego
z podkładką stalową, obciążonym siłą zewnętrzną F = −282,743 kN
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Rys. 8.94. Rozkłady przemieszczeń wzdłuż osi Z powierzchni kontaktowych podstawy maszyny
i podkładki, wykonanej z tworzywa EPY oraz stali dla P = 150 kN

Rys. 8.95. Rozkłady nacisków normalnych w kontakcie podstawy maszyny z podkładką wykonaną
z tworzywa EPY oraz stali dla P0 = 150 kN
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zadanego obciążenia montażowego na znacznie większą powierzchnię styku. Linia
pozioma na rys. 8.95 oznacza średnią obliczeniową wartość nacisków normalnych
(σz = 5 MPa) na całą nominalną powierzchnię styku podkładki z podstawą maszyny.
Zastosowanie podkładki z tworzywa daje znacznie lepsze przybliżenie rzeczywistego rozkładu nacisków do nacisków nominalnych (przyjmowanych w obliczeniach
projektowych podkładek fundamentowych).

8.11.4. Wyznaczenie eksploatacyjnego stanu naprężenia i odkształcenia
oraz charakterystyki obciążenia eksploatacyjnego dla śruby
Przyjmuje się teraz założenie, że wstępnie napięte złącze śrubowe zostaje obciążone
siłami zewnętrznymi F, rozłożonymi równomiernie na obwodzie płyt, reprezentujących
wycinki podstawy maszyny i fundamentu (rys. 8.96). Siły zewnętrzne mogą rozciągać
lub ściskać badane złącze. Do obliczeń numerycznych przyjęto, że siły zewnętrzne F
zmieniają swoją wartość od −282,7 kN do +282,7 kN w 400 krokach, przy czym znak
minus oznacza ściskanie, a znak plus — rozciąganie złącza.

Rys. 8.96. Model złącza śrubowego obciążony siłami zewnętrznymi

Rozkłady nacisków powierzchniowych i przemieszczeń elementów złącza, wyznaczone dla maksymalnych wartości sił zewnętrznych, ściskających i rozciągających,
przedstawiono, odpowiednio, na rys. 8.97, 8.98 i 8.99. Z rysunków 8.97 i 8.98 wynika,że w przypadku ściskania złącza śrubowego z podkładką z tworzywa uzyskuje się
bardziej równomierne obciążenie całej podkładki niż w złączu z podkładką stalową.
Przy rozciąganiu złącza siłami zewnętrznymi F o maksymalnej wartości następuje
całkowite odciążenie podkładki i całe obciążenie zewnętrzne przechodzi na śrubę.
W tym wypadku rodzaj materiału podkładki nie odgrywa już żadnej roli. Pola przemieszczeń, dotyczące podstawy maszyny i śruby, w wypadku obydwóch modeli
złącza są jednakowe (rys. 8.99).
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Rys. 8.97. Pole przemieszczeń i rozkład nacisków kontaktowych w modelu złącza śrubowego
z podkładką z tworzywa, obciążonym siłą zewnętrzną F = −282,7 kN

Rys. 8.98. Pole przemieszczeń i rozkład nacisków kontaktowych w modelu złącza śrubowego
z podkładką stalową, obciążonym siłą zewnętrzną F = −282,7 kN
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Rys. 8.99. Pole przemieszczeń i rozkład nacisków kontaktowych w modelach złączy śrubowych
z podkładką z tworzywa i ze stali, obciążonych siłą zewnętrzną F = +282,7 kN

Rys. 8.100. Zależność siły eksploatacyjnej P w śrubie od obciążenia zewnętrznego F, przyłożonego
na obwodzie elementów łączonych (przy P0 = 150 kN)

332

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

Wyznaczenie stanu naprężenia i odkształcenia w złączach śrubowych z podkładką fundamentową

Na rysunku 8.100 przedstawiono zależności siły eksploatacyjnej (P) w śrubie
od obciążenia zewnętrznego (F) dla obydwóch modeli złącza śrubowego. Obliczenia
wykonano pod obciążeniem zewnętrznym zmieniającym swoją wartość od −300 kN
do +282,7 kN. W modelu z podkładką z tworzywa (rys. 8.100, krzywa 1) można wyróżnić
trzy zakresy obciążenia zewnętrznego. Przy dostatecznie dużych siłach ściskających
występuje pełny kontakt podkładki z podstawą maszyny i fundamentu.
Przy siłach zewnętrznych F w zakresie od około −4 kN do około +25 kN kontakt
podkładki z podstawą maszyny i fundamentu występuje tylko na części nominalnej
powierzchni styku. W miarę narastania sił zewnętrznych rozciągających obszar rzeczywistego kontaktu maleje. Gdy siły zewnętrzne F przyjmą wartości większe od +25 kN,
następuje całkowita utrata kontaktu podstawy maszyny z podkładką (rys. 8.99).
W złączu śrubowym z podkładką stalową nie uzyskuje się na całej nominalnej
powierzchni styku kontaktu podstawy maszyny z podkładką fundamentową (rys. 8.100,
krzywa 2). Możliwy jest tylko kontakt na części powierzchni albo całkowity brak
kontaktu (przy dostatecznie dużych wartościach sił zewnętrznych rozciągających
większych od około +17,5 kN). Przy obciążeniach ściskających szczelina między elementami łączonymi nie zanika całkowicie. Oznacza to, że podkładka przenosi obciążenie ściskające tylko na pewnej części swojej powierzchni nośnej.

Rys. 8.101. Zależność siły eksploatacyjnej P w śrubie od obciążenia zewnętrznego F, przyłożonego
w osi złącza śrubowego (przy P0 = 150 kN)
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W celach porównawczych na rys. 8.101 przedstawiono zależność siły P w śrubie
od obciążenia zewnętrznego F, przyłożonego w osi złącza śrubowego. Przyłożone
w ten sposób obciążenie zewnętrzne jest rozwiązaniem najczęściej spotykanym
w literaturze z zakresu podstaw konstrukcji maszyn [82].
Porównując wykresy przedstawione na rys. 8.100 i 8.101, można zauważyć istotne
różnice. Wykresy na rys. 8.101 odnoszą się do elementów łączonych, traktowanych
jako ciała sztywne. W rzeczywistości elementy te są ciałami odkształcalnymi sprężyście. Z tego też powodu wykresy przedstawione na rys. 8.100 są bardziej zbliżone do rzeczywistości niż wykresy na rys. 8.101. Wynika z nich (rys. 8.100), że siły
zewnętrzne (rozciągające do około +10 kN i ściskające do około −30 kN) działające
na elementy łączone nie zmieniają w sposób istotny wartości montażowego napięcia śruby. W szczególności zaś nie maleje ono przy obciążeniach ściskających tak,
jak to wynika z rys. 8.101 (dla ciał sztywnych). Dzięki odkształceniom postaciowym
elementów łączonych obciążenia zewnętrzne przenoszą się na podkładkę bez odciążania śruby. Jest to korzystne dla śruby, zwłaszcza przy obciążeniach dynamicznych.

8.11.5. Wpływ zmiany temperatury na montażowy stan naprężenia
i odkształcenia w złączu śrubowym z podkładką z tworzywa
Elementy stalowe i podkładka z tworzywa sztucznego EPY, tworzące złącze śrubowe
jak na rys. 8.89, mają różną rozszerzalność cieplną, przy czym wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej i modułu sprężystości dla tworzywa zależą w sposób
istotny od temperatury (w przedziale od −20 do +80°C). Tak więc, jeżeli przyjmie
się założenie, że montaż złącza śrubowego dokonany został w temperaturze +20°C,
to przy zmianie temperatury otoczenia nastąpią także zmiany montażowego stanu
naprężenia i odkształcenia w tym złączu.
Celem pracy omawianej w tym punkcie było wyznaczenie, za pomocą systemu
MES ADINA, zmiany montażowego stanu naprężenia i odkształcenia w złączu śrubowym z podkładką z tworzywa jak na rys. 9.89. Założono, że średnica zewnętrzna
złącza wynosiła 240 mm, montaż dokonany został w temperaturze +20°C, a napięcie
montażowe śruby wynosiło P0 = 222 500 N, po czym złącze to zostało w całości najpierw oziębione o 40 K (do −20°C), a następnie podgrzane (od stanu początkowego
20°C) o 60 K (do +80°C). Napięcie montażowe śruby zostało dokonane zadanym
naprężeniem σz = 315 MPa, przyłożonym do przekroju jej trzpienia w płaszczyźnie
Z = 0. Spowodowało to odpowiednie przemieszczenie tego przekroju (rys. 8.102a).
Następnie ograniczono swobodę przemieszczeń tego przekroju w kierunku osi
Z i wyznaczono naprężenia termiczne:
a) dla tworzywa (na podstawie własnych badań):
— w temperaturze +20°C Etw = 6369 MPa, νtw = 0,375, αtw = 30,0 ∙ 10−6 1/K,
— w temperaturze −20°C Etw = 8000 MPa, νtw = 0,375, αtw = 24,7 ∙ 10−6 1/K,
— w temperaturze +80°C Etw = 5000 MPa, νtw = 0,375, αtw = 40,4 ∙ 10−6 1/K,
b) dla stali (wartości stałe): Es = 2,1 ∙ 105 MPa, νst = 0,28, αst = 12,5 ∙ 10−6 1/K.
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a)

b)

c)

Rys. 8.102. Zdeformowane sieci elementów skończonych, pola naprężeń zredukowanych oraz rozkłady
nacisków normalnych na podkładkę fundamentową w stanie montażowym (a) oraz po schłodzeniu (b)
i podgrzaniu (c) złącza
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Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 8.102. Rysunek 8.102a pokazuje rozkład
nacisków kontaktowych i pole naprężeń zredukowanych w złączu śrubowym po jego
zmontowaniu w temperaturze +20°C. Rysunki 8.102b i 8.102c przedstawiają, odpowiednio, te same wielkości po schłodzeniu złącza o 40 K (do −20°C) i jego podgrzaniu
o 60 K (do +80°C).
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że zmiana temperatury złącza w przyjętym
zakresie powoduje pewne zmiany wartości nacisków kontaktowych, przy czym obniżenie temperatury wywołuje pewien niewielki spadek nacisków powierzchniowych,
a podwyższenie temperatury — ich wzrost. Napięcia montażowe w śrubie wynoszą
odpowiednio:
— w temperaturze +20°C P0 = 222 500 N (stan początkowy),
— w temperaturze −20°C P0 = 2 177 12 N (spadek o 2,15%),
— w temperaturze +80°C P0 = 267 193 N (wzrost o 20,0%).
Zwiększenie napięcia śruby i wartości nacisków kontaktowych na podkładkę przy
wzroście temperatury otoczenia, występującej podczas pracy silnika lub innego
urządzenia, jest korzystne dla fundamentowych złączy śrubowych. W rzeczywistych
układach nie występują zwykle tak duże zmiany temperatury, zwłaszcza oziębienie
do −20°C. Tak więc wahania napięcia wstępnego śruby odbywają się w granicach
znacznie węższych od podanych wyżej.

8.11.6. Podsumowanie i wnioski
Fundamentowe złącze śrubowe z podkładką odlaną z tworzywa (a także z podkładką
stalową) stanowi złożony nieliniowy układ ciał niejednorodnych, trudny do modelowania i obliczeń. Modelowanie tego układu wymaga uwzględnienia wielu złożonych
czynników geometrycznych i materiałowych oraz skomplikowanych zjawisk kontaktowych. Układów takich nie można rozwiązać znanymi metodami analitycznymi teorii
sprężystości. Stało się to obecnie możliwe dzięki zastosowaniu metod numerycznych
i zaawansowanych programów MES (np. systemu MES ADINA).
Przyjęty w tej pracy nieco uproszczony model fundamentowego złącza śrubowego
z podkładką umożliwił wyznaczenie w nim montażowego i eksploatacyjnego stanu
naprężenia i odkształcenia, a także przeanalizowanie wpływu różnych czynników
na wielkość strefy kontaktu, rozkłady i wartości nacisków powierzchniowych, pola
przemieszczeń elementów złącza oraz siły w śrubie w funkcji zadanych warunków
montażu, obciążeń zewnętrznych i zmian temperatury układu.
Analiza porównawcza uzyskanych wyników obliczeń wykazała, że zastosowanie
na podkładki fundamentowe maszyn tworzywa zamiast stosowanej tradycyjnie
stali zapewnia większą strefę rzeczywistego kontaktu podkładki fundamentowej
z podstawą maszyny oraz bardziej równomierny rozkład nacisków powierzchniowych. Dotyczy to zarówno stanu montażowego, jak i eksploatacyjnego. Daje
to w efekcie większą niezawodność i trwałość fundamentowym połączeniom
śrubowym.
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Wzrost temperatury złącza śrubowego z podkładką z tworzywa, wywołany eksploatacją maszyny lub warunkami otoczenia, powoduje pewien niewielki (do 20%)
wzrost napięcia śruby fundamentowej, co w efekcie jest korzystne dla maszyny. Pewien
niewielki spadek napięcia śruby występuje przy obniżeniu temperatury, co może
mieć miejsce wtedy, gdy maszyna nie jest eksploatowana, albo też w przypadku,
gdy urządzenie znajduje się w przestrzeni otwartej, np. na podkładzie statku.
Fundamentowe złącza śrubowe rzeczywistych maszyn i urządzeń są zwykle bardziej złożone od modeli rozważonych w tej pracy zarówno od strony geometrycznej,
jak i fizycznej. Analiza ich stanów statycznych i dynamicznych jest obecnie możliwa,
wymaga jednakże zastosowania bardziej skomplikowanych modeli, odpowiednio
rozbudowanych programów oraz komputerów o dużej mocy obliczeniowej. Wiąże
się to ze znacznymi kosztami.
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51. Grudziński K.: Rozwój polskich tworzyw i technologii posadawiania na nich maszyn i urządzeń
okrętowych, Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska, 1993, lipiec—sierpień,
s. 11—13
52. Grudziński P.: Badania dynamicznych właściwości tworzyw sztucznych stosowanych
w posadawianiu maszyn, Sprawozdanie z działalności statutowej w latach 1992—93, zadanie
nr 027‑0213/018‑05‑01, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji
Maszyn, Szczecin 1993 (niepublikowane)
53. Grudziński P.: Badanie własności tłumiących tworzyw sztucznych stosowanych w posadawianiu
maszyn, w: Materiały XVI Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczyrk 1993, Komunikaty,
s. 63—64
54. Zakład Odazotowywania Gazu „KRIO”: Pismo DT/129/93 z dnia 16.12.93, dotyczące: oceny
efektywności posadowienia motospręźarek GMVH‑12, według metody zaproponowanej przez
Techmarin z punktu widzenia efektywności tłumienia wibroizolacji w całym paśmie oddziaływań
szkodliwych dla obsługi, tj. częstotliwości 1‑500 Hz, Odolanów 1993 (niepublikowane)
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55. Guido B., Lukowiak L., Parosa R., Reszke E.: Projekt mikrofalowej metody utwardzania tworzywa
chemoutwardzalnego EPY, Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo‑Technicznego,
Wrocław 1993 (niepublikowany)
56. Kawiak R.: Sposoby zmniejszenia pełzania fundamentowych podkładek odlanych z tworzywa
chemoutwardzalnego, w: Materiały VI Konferencji: „Metale nieżelazne w przemyśle okrętowym”,
Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin—Świnoujście 1993, s. 201—207
57. Jaroszewicz W.: Sposób utwardzania kompozycji chemoutwardzalnej, zwłaszcza podkładek
fundamentowych z tej kompozycji w niskich temperaturach, Opis patentowy nr 169265
z 3.02.1993, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1996
58. Kawiak R.: Protokół nr 27/93 z próby mocowania pierścienia z tworzywa Thordon w tworzywie
podkładkowym EPY, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji
Maszyn, Szczecin 1993 (niepublikowany)
59. Grudziński K., Jaroszewicz W., Grudziński P.: Badania wibroizolacyjnych właściwości tworzywa
EPY, w: Materiały XVI Sesji Naukowej Okrętowców, Szczecin—Dziwnówek 1994, Materiały,
s. 159—165
60. Kawiak R., Grudziński K., Grudziński P., Jaroszewicz W.: Research into strength and vibroinsulation
properties of EPY plastic, Polish Maritime Research, 1994, nr 1, s. 17—21
61. Grudziński K., Jaroszewicz W., Parosa R., Reszke E.: Mikrofalowe utwardzanie podkładek
fundamentowych silników okrętowych odlewanych z tworzywa chemoutwardzalnego EPY, w:
Materiały Konferencyjne „Postępy w Elektrotechnice”, Szklarska Poręba 1994, s. 81—87
62. Kawiak R.: Tworzywa chemoutwardzalne w połączeniach śrubowych, w: Materiały VII Seminarium
Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków 1994
63. Grudziński K., Kawiak R., Tuczyński L.: Raport z badań pełzania oraz ugięcia cieplnego tworzywa
EPY, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin,
1994 (niepublikowany)
64. Malinowski L., Jaroszewicz W.: Raport z wyznaczania pola temperatury w łożysku rufowym wału
śrubowego posadowionego przy użyciu tworzywa EPY, Szczecin 1994 (niepublikowany)
65. Grudziński K., Skierkowski A., Jaroszewicz W., i in.: Raport z analizy konstrukcji i badań modelowych
montażu pochwy wału śrubowego przy zastosowaniu tworzywa EPY, Politechnika Szczecińska,
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 1994 (niepublikowany)
66. Kawiak R.: Protokół badań nr 23/94 lepkości tworzywa EPY, Politechnika Szczecińska, Katedra
Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 1994 (niepublikowany)
67. Wypychowski K., Ratajczak D., Jaroszewicz W.: Księgi jakości. System zarządzania jakością wg
normy IS. 9002, Marine Service Jaroszewicz, Szczecin 1994—97 (niepublikowane)
68. Grudziński K., Jaroszewicz W.: Microwave curing of chocks cast in EPY compound for use in
shipboard machinery settings, w: Marine Technology and Transportation, Southampton UK,
Boston, Computational Mechanics Publications 1995, s. 309—315
69. Grudziński K., Jaroszewicz W.: Certyfikat IS. 9002 dla polskiego tworzywa EPY i posadawiania
na nim silników okrętowych, Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska, 1995, nr 1, s. 14—15
70. Grudziński K., Jaroszewicz W., Kołodziejski W., Klimczak R.: Nowy sposób naprawy posadowienia
ciężkich maszyn i urządzeń na przykładzie motosprężarek GMVH‑12, Przegląd Mechaniczny,
1995, z. 21, s. 21—24
71. Badania kontrolne parametrów drgań po wykonaniu przebudowy posadowienia zespołu
sprężarkowego, Zakład Przemysłu Gazu w m. Rembelszczyna k. Warszawy. Wykonał zespół
pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. G. Bąka, Warszawa 1995 (niepublikowane)

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

353

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

Chronologiczny wykaz prac naukowo‑badawczych dotyczących polskich tworzyw sztucznych

72. Ratajczak J.: Wibroizolacyjne właściwości tworzywa EPY stosowanego na podkładki fundamentowe
maszyn i urządzeń okrętowych, Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Szczecińska,
Wydział Techniki Morskiej, Szczecin 1995 (niepublikowana)
73. Ratajczak D.: Mikrofalowe utwardzanie tworzywa EPY stosowanego na podkładki fundamentowe
maszyn i urządzeń okrętowych, Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Szczecińska,
Wydział Techniki Morskiej, Szczecin 1995 (niepublikowana)
74. Grudziński K., Konowalski K.: Raport z badań wytrzymałości zmęczeniowej na ściskanie tworzywa
EPY, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin
1995 (niepublikowany)
75. Grudziński K., Kawiak R., Konowalski K., Tuczyński L.: Podstawy teoretyczno‑doświad
czalne montażu tulei zestawu sterowego przy użyciu tworzywa EPY, Opracowanie wykonane
na zamówienie Stoczni Szczecińskiej S.A., Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki
i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 1995 (niepublikowane)
76. Grudziński K., Kawiak R., Jaroszewicz W.: Zagadnienia kontaktu elementów maszyn przy
zastosowaniu cienkiej warstwy tworzywa chemoutwardzalnego, w: Materiały Konferencji
Naukowo‑Technicznej „Współczesne Problemy w Budowie i Eksploatacji Maszyn”, Wydział
Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1996, s. 83—92
77. Grudziński K., Ratajczak J.: Wyznaczenie współczynnika strat oraz dynamicznej sztywności
tworzywa EPY, w: Materiały Konferencji Naukowo‑Technicznej „Współczesne Problemy
w Budowie i Eksploatacji Maszyn”, Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, Szczecin
1996, s. 93—102
78. Grudziński K., Jaroszewicz W., Orzechowski S.: Posadawianie ciężkich maszyn i urządzeń
górniczych na podkładkach fundamentowych odlewanych z tworzywa EPY, w: Materiały
Międzynarodowej Konferencji Naukowo‑Technicznej Transport Szybowy’96, Gliwice 1996,
Tom 2, s. 151—155
79. Grudziński K., Ratajczak J.: Badanie tłumiących właściwości tworzywa EPY stosowanego
na podkładki fundamentowe ciężkich maszyn, w: Materiały II Konferencji Naukowo‑Technicznej
„Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne”, Politechnika Śląska, Katedra Budowy Maszyn, Ustroń
1996, s. 279—286
80. Sprawozdanie z pomiarów drgań motosprężarek w przepompowni Maćkowice, Akade
mia Marynarki Wojennej, Instytut Technicznej Eksploatacji Okrętów, Gdynia 1996 (nie
publikowane)
81. Witek A., Grudziński P.: Identyfikacja parametrów sprężysto‑tłumiących podkładek z tworzyw
sztucznych w warunkach drgań wymuszonych, Referat wygłoszony na posiedzeniu Komitetu
Budowy Maszyn PAN, Szczecin 1996 (niepublikowany)
82. Grudziński K., Konowalski K., Ratajczak J., Tuczyński L.: Badania tworzywa EPY w aspekcie jego
zastosowania na podkładki fundamentowe wind kotwicznych i cumowniczych, Raport nr 3/96,
Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 1996
(niepublikowany)
83. Konowalski K., Ratajczak J., Tuczyński L.: Badania wpływu oziębienia tworzywa EPY w ciekłym
azocie na jego wytrzymałość na ściskanie oraz udarność, Raport nr 2/96, Politechnika Szczecińska,
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin, 1996 (niepublikowany)
84. Grudziński K.: Charakterystyki mechaniczne połączeń stykowych bezpośrednich oraz z cienką
warstwą tworzywa, w: Materiały z III Warsztatów Profesorskich, Komitet Budowy Maszyn
PAN, Koszalin 1997

354

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

Chronologiczny wykaz prac naukowo‑badawczych dotyczących polskich tworzyw sztucznych

85. Grudziński K., Konowalski K., Kawiak R.: Raport nr 1/97 z badań wpływu powłok malarskich
na osiadanie silnika głównego i innych mechanizmów na fundamentach, Politechnika Szczecińska,
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin, 1997 (niepublikowany)
86. Grudziński K., Jaroszewicz W., Konowalski K.: Badania wpływu powłok malarskich na osiadanie
maszyn i urządzeń okrętowych posadowianych na podkładkach z tworzywa EPY, Budownictwo
Okrętowe i Gospodarka Morska, 1997, nr 10, Październik, s. 23—28
87. Witek A., Grudziński P.: Identyfikacja własności sprężysto‑tłumiących podkładek z tworzywa
sztucznego w połączeniach podzespołów maszyn, w: Materiały XVIII Sympozjonu PKM Kielce—
Ameliówka 1997, Część III, s. 293—298
88. Grudziński K., Jaroszewicz W.: Specjalne tworzywo na podkładki fundamentowe maszyn
i urządzeń okrętowych, w: Materiały Konferencji Naukowo‑Technicznej nt.: „Nowe materiały —
nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym”. Szczecin—Świnoujście 1998,
Tom I, s. XXII—XXX
89. Grudziński K., Konowalski K., Jaroszewicz W.: Posadawianie urządzeń pokładowych
na podkładkach odlewanych z tworzywa chemoutwardzalnego, w: Materiały IV Konferencji
„Okrętownictwo i Oceanotechnika”, Międzyzdroje, 05.06.1998, Wydawnictwo Politechniki
Szczecińskiej 1998, s. 123—132
90. Grudziński P., Ratajczak J.: Badania reologicznych właściwości tworzywa EPY stosowanego
na podkładki fundamentowe maszyn, w: Materiały Konferencji Naukowo‑Technicznej nt.
„Nowe materiały — nowe technologie materiałowe w przemyśle okrętow ym i maszynowym”,
Szczecin—Świnoujście 1998, Tom II, s. 661—666
91. Ratajczak J., Grudziński K.: Badania sprężystych i tłumiących właściwości tworzywa EPY przy
małych wartościach naprężeń ściskających, w: Materiały Konferencji Naukowo‑Technicznej nt.
„Nowe materiały — nowe technologie materiałowe w przemyśle okrętowym i maszynowym”,
Szczecin—Świnoujście 1998, Tom II, s. 679—684
92. Kawiak R.: Badanie nośności zakotwień śrub w betonie wykonanych przy użyciu tworzywa EPY,
Raport nr 1/98, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn,
Szczecin 1998 (niepublikowany)
93. Grudziński K., Konowalski K., Tuczyński L.: Experimental determination of the creep characteristics
of chocking resins, Raport nr 2/98, Politechnika Szczecińska 1998 (niepublikowany)
94. Witek A., Grudziński P.: Experimental examination of spring — damping properties of plastic
materials in forced vibrations conditions (Doświadczalne badania wlaściwości spręźysto
‑tłumiących tworzyw sztucznych w warunkach drgań wymuszonych), in: Proc. of the Conference
Computational Methods and Experimental Measurments’99, Sorrento, Włochy 1999,
s. 483—491
95. Witek A., Grudziński P.: Accuracy analysis of a identification method of plastic pads parameters
used in machine foundations (Analiza dokładności metody identyfikacji parametrów podkładek
stosowanych w posadowieniu maszyn), in: Proc. of the 4th International Conference
on Computational Methods in Contact Mechanics, Stuttgart, Germany, September 1999,
UK, WIT Press 1999, s. 401—410
96. Kawiak R.: Osadzanie śrub fundamentowych za pomocą kompozytów polimerowych, w: Materiały
XIX Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zielona Góra—Świnoujście, wrzesień 1999,
Tom I, s. 481—486
97. Grudziński K., Kawiak R.: Kompozyty polimerowe w połączeniach śrubowych, w: Materiały
XIX Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zielona Góra —Świnoujście, wrzesień 1999,
Tom I, s. 55—60
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98. Grudziński K., Kawiak R.: Raport nr 17/99 z badań wytrzymałości zamocowania liny w końcówkach
stożkowych zalanych tworzywem EPY, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw
Konstrukcji Maszyn, Szczecin 1999 (niepublikowany)
99. Grudziński K., Witek A. i in.: Badania dynamicznych właściwości tworzyw sztucznych stoso
wanych na podkładki fundamentowe w posadawianiu maszyn i urządzeń, Sprawozdanie
merytoryczne z wykonania projektu badawczego nr 7T07C016 11, Politechnika Szczecińska,
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 1999 (niepublikowane)
100. Kawiak R.: Kompozyty polimerowe w zakotwieniach śrub fundamentowych, Technologia
i Automatyzacja Montażu, Kwartalnik Naukowo‑Techniczny, 1999, nr 3, s. 48—50
101. Kawiak R., Konowalski K.: Doświadczalne badania sztywności i tłumienia styków obciążonych
w kierunku stycznym, w: Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo‑Technicznej pt.:
„Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej — WW `99”, Politechnika Poznańska, Komisja
Budowy Maszyn PAN, O/Poznań, Studia i Materiały, Tom XVII, s. 261—256
102. Grudziński K., Urbaniak M.: Badania charakterystyk mechanicznych kompozytów epoksydowych
z włóknem szklanym przy obciążeniach ściskających, w: Materiały Konferencji: „Polimery
i Kompozyty Konstrukcyjne”, Ustroń 2000, Politechnika Śląska, Prace Naukowe Katedry
Budowy Maszyn, 2000, nr 1, s. 245—250
103. Grudziński P., Ratajczak J.: Reologiczny model tworzywa EPY stosowanego na podkładki
fundamentowe maszyn, w: Materiały Konferencji: „Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne”,
Ustroń 2000, Politechnika Śląska, Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn, 2000, nr 1,
s. 251—256
104. Grudziński K., Konowalski K., Jaroszewicz W.: Badania zmęczeniowe i statyczne tworzywa
EPY stosowanego na podkładki fundamentowe maszyn, w: Materiały Konferencji: „Polimery
i Kompozyty Konstrukcyjne”, Ustroń 2000, Politechnika Śląska, Prace Naukowe Katedry
Budowy Maszyn, 2000, nr 1, s. 239—244
105. Grudziński K., Ratajczak J.: Badania dynamicznych właściwości tworzywa EPY stosowanego
na podkładki fundamentowe maszyn, w: Materiały XIX Sesji Naukowej Okrętowców „Marine
Technology 2000”, Szczecin—Dziwnówek, maj 2000, s. 127—136
106. Grudziński K., Konowalski K., Ratajczak J.: Badania porównawcze właściwości mechanicznych
tworzyw sztucznych stosowanych na podkładki fundamentowe maszyn, w: Materiały
XIX Sesji Naukowej Okrętowców Marine Technology 2000, Szczecin—Dziwnówek, maj
2000, s. 117—126
107. Kawiak R.: Identification of model parameters of fundation pad made of polymer composite
(Identyfikacja parametrów modelu podkładki fundamentowej z kompozytu polimerowego), in:
Proceedings of the International Scientific Conference Rzeszów University of Technology,
MECHANICS 2000, Rzeszów, June 2000, Scientific Bulletins of Rzeszów University of Technology,
№ 179, Mechanics 54, s. 153—156
108. Kawiak R.: .Odkształcenia porównawcze podkładek z kompozytów polimerowych. Kom
pozyty, Wybór prac Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Materia
łów Kompozytowych, Komisja Nauki o Materiałach PAN O/Poznań, Wyższa Szkoła Morska
w Szczecinie, Szczecin 2000, s. 89—94
109. Urbaniak M., Grudziński K.: Wykorzystanie rozdrobnionych odpadów tworzywa epoksydowego
do ponownego zastosowania na podkładki fundamentowe maszyn, w: Materiały III Konferencji
Naukowo‑Technicznej „Recykling tworzyw sztucznych”, Ustroń‑Zdrój 2001, Politechnika
Śląska, Prace Naukowe Katedry Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych,
s. 141—146
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110. Grudziński K., Urbaniak M.: Modyfikacja popiołami lotnymi tworzywa epoksydowego prze
znaczonego na podkładki fundamentowe ciężkich maszyn i urządzeń, w: Materiały XV Konferencji
Naukowej „Modyfikacja polimerów”, Świeradów Zdrój 2001, Politechnika Wrocławska, Prace
Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych, z. 50, s. 203—206
111. Grudziński K., Ratajczak J., Jaroszewicz W.: Zastosowanie tworzywa chemoutwardzalnego
w budowie i modernizacji posadowień maszyn i urządzeń górniczych, w: Materiały
II Międzynarodowej Konferencji Naukowo‑Technicznej „Efektywne bezpieczne systemy
transportowe w zakładach górniczych”, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice
2001, Tom I, s. 247—259
112. Grudziński K., Jaroszewicz W., Orzechowski S., Ratajczak J.: Posadawianie górniczych maszyn
wyciągowych na podkładkach fundamentowych odlewanych z tworzywa EPY, w: Materiały
IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo‑Technicznej, Kraków 2001, AGH, Zeszyty Naukowo
‑Techniczne, 2001, nr 22, s. 52—64
113. Grudziński P., Witek A.: Analiza dokładności identyfikacji parametrów dynamicznych podkładek
z tworzyw sztucznych, w: Materiały XX Sympozjonu PKM, Polanica‑Zdrój 2001, Politechnika
Opolska, Zeszyty Naukowe, Mechanika, 2001, nr 270, z. 68, s. 361—368
114. Kawiak R.: Wpływ współczynnika kształtu na odkształcenia podkładek wyrównawczych, w:
Materiały XX Sympozjonu PKM, Polanica‑Zdrój 2001, Politechnika Opolska, Zeszyty Naukowe,
Mechanika, 2001, nr 270, z. 68, s. 473—478
115. Kawiak R.: Badania doświadczalne połączeń śrubowych, w: Materiały V Konferencji Naukowej
„Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn”, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji
Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Wrocław—Szklarska Poręba 2001, Tom II, s. 31—38
116. Urbaniak M., Grudziński K., Tuczyński L.: Badania wpływu czasu utwardzania tworzywa EPY
w temperaturze pokojowej na jego właściwości wytrzymałościowe wyznaczane w statycznej
próbie ściskania, Raport nr 1/2000, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw
Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2000 (niepublikowany)
117. Urbaniak M., Grudziński K., Tuczyński L.: Badania wpływu ilości utwardzacza Z‑1 na właściwości
wytrzymałościowe tworzywa EPY wyznaczane w statycznej próbie ściskania, Raport nr 2/2000,
Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2000
(niepublikowany)
118. Urbaniak M., Grudziński K., Tuczyński L.: Badania wpływu ilości włókna szklanego na właściwości
wytrzymałościowe tworzywa EPY wyznaczane w statycznej próbie ściskania, Raport nr 3/2000,
Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2000
(niepublikowany)
119. Urbaniak M., Grudziński K., Tuczyński L.: Badania wpływu ilości mączki kwarcowej na właściwości
wytrzymałościowe tworzywa EPY wyznaczane w statycznej próbie ściskania, Raport nr 4/2000,
Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2000
(niepublikowany)
120. Urbaniak M., Grudziński K., Tuczyński L.: Badania wpływu rodzaju bazy surowcowej tworzywa
epoksydowego EPY na właściwości wytrzymałościowe wyznaczane w statycznej próbie ściskania,
Raport nr 5/2000, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn,
Szczecin 2000 (niepublikowany)
121. Urbaniak M., Grudziński K., Tuczyński L.: Badania wpływu prędkości nagrzewania tworzyw
epoksydowych EPY, Chockfast Orange i Epocast 36 na temperaturę przejścia ze stanu szklistego
do stanu o dużej elastyczności, Raport nr 6/2000, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki
i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2000 (niepublikowany)
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122. Urbaniak M., Grudziński K., Tuczyński L.: Badania wpływu środków modyfikujących na własności
wytrzymałościowe tworzywa EPY z włóknem szklanym wyznaczane w statycznej próbie ściskania,
Raport nr 7/2000, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn,
Szczecin 2000 (niepublikowany)
123. Urbaniak M., Grudziński K., Tuczyński L.: Badania wpływu rodzaju utwardzacza na własności
wytrzymałościowe tworzywa EPY wyznaczane w statycznej próbie ściskania, Rport nr 8/2000,
Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2000
(niepublikowany)
124. Urbaniak M., Grudziński K., Tuczyński L.: Badania ilościowego wpływu kulek szklanych
na własności wytrzymałościowe tworzywa EPY wyznaczane w statycznej próbie ściskania,
Raport nr 9/2000, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn,
Szczecin 2000 (niepublikowany)
125. Grudziński K., Kawiak R., Ratajczak J., Tuczyński L.: Testes of hardening exotherm and creep
of the EPY compound for the purpose of updating the Lloyd’s Register’s of Shipping Certificate
for this material, Raport nr 10/2000, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw
Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2000 (niepublikowany)
126. Urbaniak M., Grudziński K., Tuczyński L.: Badania wpływu udziału i granulacji pyłów dym
nicowych z Elektrowni „Dolna Odra” na własności wytrzymałościowe tworzywa EPY wyznaczane
w statycznej próbie ściskania, Raport nr 11/2000, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki
i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2000 (niepublikowany)
127. Urbaniak M., Grudziński K., Tuczyński L.: .Oznaczenia skurczu liniowego podczas utwardzania
tworzyw: EPY, Chockfast Orange i Epocast 36, Raport nr 12/2000, Politechnika Szczecińska,
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2000 (niepublikowany)
128. Grudziński K., Konowalski K., Urbaniak M., Tuczyński L.: On testing mechanical properties of
resins distinguished by FR1, FR2 and EPY symbols, Raport nr 1/2001, Politechnika Szczecińska,
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2000 (niepublikowany)
129. Urbaniak M., Grudziński K., Tuczyński L.: Badania wpływu podwyższonej temperatury
na właściwości wytrzymałościowe tworzywa EPY, Raport nr 2/2001, Politechnika Szczecińska,
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2001 (niepublikowany)
130. Urbaniak M.: Grudziński K., Badania długotrwałego wpływu różnych ośrodków na wytrzymałość
na ściskanie tworzywa podkładkowego, Raport nr 2/2002, Politechnika Szczecińska, Katedra
Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2002 (niepublikowany)
131. Grudziński K., Ratajczak J., Sobczak Ł., Jaroszewicz W.: Zastosowanie tworzywa chemo
utwardzalnego do osadzania pochew wałów śrubowych, w: Materiały XX Sesji Naukowej
Okrętowców, Towarzystwo Okrętowców Polskich „KORAB”, Gdańsk 2002, Materiały
Konferencyjne, s. 215—225
132. Urbaniak M., Fabrycy E., Grudziński K.: Badanie procesu sieciowania tworzywa epoksydowego
EPY metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i jego wybranych własności mechanicznych,
w: Materiały V Konferencji Naukowo‑Technicznej „Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne”,
Ustroń 2002, s. 221—226.
133. Urbaniak M.: Badania sedymentacji napełniaczy w kompozycjach żywicznych, Politechnika
Szczecińska, Raport nr 2/2003, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin
2003 (niepublikowany)
134. Urbaniak M.: Wyznaczenie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej tworzywa EPY
w zakresie temperatur od 20 do 130°C, Raport nr 3/2003, Politechnika Szczecińska, Katedra
Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2003 (niepublikowany).
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135. Grudziński K., Ratajczak J., Urbaniak M.: Bestimmung von E‑modul und Druckfestigkeit für das
Formstoff EPOCAST 36‑P bei Raum‑ und Tieftemperatur, Raport 5/2003, Politechnika Szczecińska,
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2003 (niepublikowany)
136. Grudziński K., Jaroszewicz W.: Ustanovka mašin i ustrojstv na fundamentnych podkladkach
litych iz plastmasy EPY, Wydawca ZAPOL Spółka Jawna, Szczecin 2003
137. Urbaniak M., Grudziński K.: Badania metodą dynamicznej analizy termomechanicznej lepko
‑sprężystych właściwości tworzywa epoksydowego EPY stosowanego na podkładki fundamentowe
maszyn, w: Materiały XVI Konferencji Naukowej „Modyfikacja polimerów”, Polanica Zdrój
2003, Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki
Wrocławskiej, Konferencje Nr 52, 2003, s. 424—427
138. Urbaniak M., Grudziński K.: Badania termiczne procesu sieciowania tworzywa epoksydowego
EPY stosowanego na podkładki fundamentowe maszyn, X Seminarium „Tworzywa Sztuczne
w Budowie Maszyn”, Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Stosowanej, Kraków 2003,
s. 397—401
139. Gruziński P.: Analiza naprężeń w cienkiej warstwie tworzywa polimerowego i badania jej
wytrzymałości, XXI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Ustroń 2003, Wydawnictwo
Naukowo‑Techniczne, Warszawa 2003 Tom I, s. 289—294
140. Grudziński K., Ratajczak l, Jaroszewicz W.: Nowoczesna metoda montażu maszyn i urządzeń
z użyciem specjalnych tworzyw chemoutwardzalnych. Referat zamówiony, wygłoszony na sesji
plenarnej XXI Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn (Ustroń, wrzesień 2003 ), Wydawnictwo
Naukowo‑Techniczne, Warszawa 2003, Tom I, s. 79—88
141. Urbaniak M.: Wyznaczenie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej tworzywa EPY
w zakresie temperatur od −25 do 60°C, Raport nr 1/2004, Politechnika Szczecińska, Katedra
Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2004 (niepublikowany)
142. Grudziński K., Jaroszewicz W.: „Seating of machines and devices on foundation chocks cast of
EPY resin compound”, ZAPOL, Szczecin 2004
143. Urbaniak M., Grudiński K.: Thermal investigation of curing process of EPY epoxy system, Polimery
2004, Vol 49, No. 2, s. 89—93
144. Urbaniak M.: Badania wpływu środków spowolniających proces sedymentacji napełniaczy
w kompozycji EPY, Raport nr 2/2004, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw
Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2004 (niepublikowany).
145. Urbaniak M.: Badania procesu utwardzania i jego wpływu na właściwości mechaniczne tworzywa
epoksydowego EPY stosowanego na podkładki fundamentowe maszyn, Rozprawa doktorska,
Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, Szczecin 2004
146. Ratajczak J., Markiewicz J.: Techniczna próba adhezji tworzywa EPY do powierzchni metalowej
zabezpieczonej farbą epoksydową do gruntowania, Protokół nr 42/2004, Politechnika Szczecińska,
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2004 (niepublikowany)
147. Grudziński K., Urbaniak M., Markiewicz J.: Comparative investigations on EPOCAST 36 epoxy resin
connected with a change of the binder, Report No. 53/2004, Szczecin University of Technology,
Department of Mechanics and Machine Elements, Szczecin 2004 (niepublikowany)
148. Grudziński K., Jaroszewicz W.: Posadawianie maszyn i urządzeń na podkładkach fundamentowych
odlewanych z tworzywa EPY, Wydawca ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, Wydanie II,
Szczecin 2005
149. Urbaniak M., Grudziński K.: Badania właściwości termomechanicznych tworzywa epoksydowego
EPY, Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2005, nr 6(25), s. 30—33

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

359

SPIS TREŚCI

W YJŚCIE

Chronologiczny wykaz prac naukowo‑badawczych dotyczących polskich tworzyw sztucznych

150. Urbaniak M., Grudziński K.: Właściwości termiczne i mechaniczne tworzywa epoksydowego
EPY stosowanego na podkładki fundamentowe maszyn, w: Modyfikacja polimerów, pod
red. Danuty Żuchowskiej i Ryszarda Stellera, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej 2005, s. 646—651
151. Grudziński K., Urbaniak M., Ratajczak J., Markiewicz J.: Tests on cure exotherm and creep of the EPY
compound carried out in order to update the Lloyd’s Register of Shipping Certificate for this material
(Badania egzotermy utwardzania i pełzania tworzywa EPY przeprowadzone celem odnowienia
certyfikatu Lloyd’s Register of Shipping), Report № 59/2005, Szczecin University of Technology,
Department of Mechanics and Machine Elements, Szczecin 2005 (unpublished)
152. Grudziński K., Ratajczak l, Jaroszewicz W.: Zastosowanie specjalnego tworzywa polimerowego
EPY w posadawianiu łożysk mostowych. Międzynarodowa Konferencja EKO MOST 2006, Kielce,
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2006. Referaty, s. 125—133
153. Gudziński K., Ratajczak J., Jaroszewicz W.: Specjalne tworzywo polimerowe EPY® oraz jego
zastosowanie w posadawianiu maszyn i urządzeń okrętowych i lądowych, Inżynieria Materiałowa,
Nr 3(151), Rok XXVII, maj—czerwiec 2006, s. 597—600
154. Urbaniak M., Grudziński K.: Badania i prognozowanie właściwości termomechanicznych tworzywa
epoksydowego. Zastosowanie specjalnego tworzywa polimerowego EPY®, VII Konferencja
Naukowo‑Techniczna: POLIMERY I KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE, Istebna‑Gliwice ,
12—14.09.2006, Organizator: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny, Instytut Materiałów
Polimerowych i Metali, Materiały, s. 161—166
155. Urbaniak M., Grudziński K.: Badania właściwości lepkosprężystych tworzywa epoksydowego
EPY, Tworzywa Sztuczne i Chemia, Nr 2, Marzec/Kwiecień 2006, s. 32—35
156. Urbaniak M., Grudziński K.: Badania właściwości reologicznych tworzywa epoksydowego EPY®,
Tworzywa Sztuczne i Chemia, Nr 3, Maj/Czerwiec, 2006, s. 48—51
157. Грудзиньски К., Ярошевич В., Линкан Т.: Современная технология монтажа судовых
машин и устройств с применением специальных полимрных материалов, Судостроение
и судоремонт, № 15—16, 2006, s. 40—43
158. Urbaniak M., Grudziński K.: Wpływ szybkości odkształcania na charakterystyki mechaniczne
tworzywa epoksydowego EPY poddanego obciążeniom ściskającym, Kompozyty, 2006, nr 4,
s. 24—28
159. Urbaniak M., Grudziński K.: Wpływ temperatury na charakterystyki mechaniczne tworzywa
epoksydowego EPY poddanego obciążeniom ściskającym, Kompozyty, 2006, nr 1, s. 20—25
160. Ratajczak J.: Zastosowanie mikrofal w procesie wytwarzania podkładek fundamentowych
odlewanych z tworzywa epoksydowego EPY, Rozprawa doktorska, Politechnika Szczecińska,
Wydział Mechaniczny, Szczecin 2006
161. Urbaniak M.: Badania wpływu niskich temperatur przechowywania tworzyw EPY, Epocast 36
i Chockfast Orange na ich właściwości mechaniczne, Raport nr 1/2006, Politechnika Szczecińska,
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2006 (niepublikowany)
162. Urbaniak M., Markiewicz J.: Badania pełzania tworzyw EPY, Epocast 36 i Chockfast Orange,
Raport nr 2/2006, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn,
Szczecin 2006 (niepublikowany)
163. Urbaniak M., Grudziński K.: Time‑Temperature‑Transformation (TTT) cure diagram for EPY epoxy
system, Polimery, 2007, vol. 52, No. 2, s. 117—126
164. Urbaniak M.: Zeszklenie i starzenie fizyczne podczas sieciowania tworzywa epoksydowego EPY,
Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2007, nr 2 (33), s. 38—43
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165. Urbaniak M., Grudziński K.: Conversion‑Temperature‑Transformation (CTT) cure diagram for
EPY epoxy system, Polimery, 2007, vol. 52, No. 4, s. 255—258
166. Urbaniak M.: Wykorzystanie modelu plastyczności Argona do prognozowania właściwości
wytrzymałościowych tworzywa epoksydowego EPY, Inżynieria Materiałowa, 2007, vol. 28,
nr 1, s. 26—30
167. Urbaniak M., Markiewicz J.: Badania wpływu nanokrzemionek na proces sedymentacji napełniaczy
w kompozycji żywicznej oraz na właściwości mechaniczne tworzywa EPY, Raport nr 1/2007,
Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2007
(niepublikowany)
168. Grudziński K.: Analiza porównawcza posadowień maszyn tłokowych na fundamentach
betonowych i konstrukcjach stalowych, wykonana dla Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ‑SYSTEM S.A. w Warszawie, Raport Nr1/08, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki
i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2008 (niepublikowany)
169. Grudziński K., Ratajczak J., Jaroszewicz W.: Zastosowanie specjalnego tworzywa polimerowego
w montażu maszyn i urządzeń instalowanych w górnictwie odkrywkowym, Górnictwo
odkrywkowe nr 1/2008, s. 51—56
170. Urbaniak M.: Glass transition temperature‑temperature‑property (TgTP) diagram for EPY epoxy
system, Polimery, 2008, vol. 53, № 7—8, s. 537—543
171. Urbaniak M.: Charakterystyki termiczne tworzywa epoksydowego EPY istotne dla jego
zastosowania na podkładki fundamentowe maszyn, Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2008,
nr 3 (40), s. 60—65
172. Urbaniak M.: Modele plastyczności Eyringa i Robertsona dotyczące tworzywa epoksydowego
EPY, Polimery, 2008, vol. 53, № 1, s. 40—46
173. Urbaniak M.: Wykorzystanie modelu Bowdena do prognozowania granicy plastyczności tworzywa
epoksydowego EPY, Inżynieria Materiałowa, 2008, vol. 29, nr 1, s. 37—41
174. Urbaniak M., Mieczkowski W., Markiewicz J.: Badania wpływu niskich temperatur na właściwości
mechaniczne tworzywa, Raport nr 37/2008, Politechnika Szczecińska, Katedra Mechaniki
i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2008 (niepublikowany)
175. Urbaniak M., Mieczkowski W., Markiewicz J.: Investigations of low temperature (−120°C) effect
on EPY material mechanical properties, Raport nr 38/2008, Politechnika Szczecińska, Katedra
Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2008 (niepublikowany).
176. Grudziński K., Grudziński P.: Tradycyjny i nowoczesny sposób posadawiania ciężkich sprężarek
tłokowych na fundamentach betonowych. Przegląd Mechaniczny, 5/09, s. 15—21
177. Grudziński K., Grudziński P.: Analiza i ocena modernizacji fundamentowania i uchwytowania
rurociągów na sprężarkach gazu syntezowego w Zakładach Azotowych Puławy S.A, Paca wykonana
dla ZKiE TEHMARIN w Świnoujściu, Techpunkt, Szczecin 2009 (niepublikowana)
178. Grudziński K., Kawiak R.: Pulling‑out tests on holding down bolts anchored in concrete blocks using
Epocast Industrie compound. Test Report № 96/09, West Pomeranian University of Technology,
Szczecin, Department of Mechanics and Machine Elements. Szczecin 2009 (niepublikowany)
179. Urbaniak M., Markiewicz J.: Badania wpływu rodzaju mączki kwarcowej na wybrane właściwości
wytrzymałościowe tworzywa EPY, Raport nr 4/MSJ/2009, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin
2009 (niepublikowany)
180. Urbaniak M., Markiewicz J.: Badania wybranych właściwości wytrzymałościowych utwardzonych
żywic epoksydowych Epidian 57 i Epidian 6, Raport nr 5/MSJ/2009, Zachodniopomorski
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Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn,
Szczecin 2009 (niepublikowany)
181. Urbaniak M., Markiewicz J.: Investigation of selected mechanical properties for EPY material,
Report № 12/2009, West Pomeranian University of Technology, Department of Mechanics
and Machine Elements, Szczecin 2009 (niepublikowany)
182. Urbaniak M., Markiewicz J.: Badania wybranych właściwości wytrzymałościowych tworzyw
przygotowanych na bazie kompozycji żywicznej EPY utwardzonej utwardzaczami Chockfast
Orange, Epocast 36 i EPY, Raport nr 6/MSJ/2009, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin
2009 (niepublikowany)
183. Grudziński K., Grudziński P.: Analiza i ocena remontu posadowień zespołów sprężarkowych
Nr 1 i Nr 2 umiejscowionych na jednej ławie fundamentowej w Tłoczni Gazu Hołowczyce. Praca
wykonana dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ‑SYSTEM S.A. w Warszawie. Techpunkt,
Szczecin 2010 (niepublikowana)
184. Urbaniak M.: The effect of conversion degree on the dynamic and static mechanical properties
of the EPY epoxy material, Inżynieria materiałowa, 2010, vol. 31, nr 6, s. 1446—1452
185. Urbaniak M.: Prognozowanie postępu procesu sieciowania tworzywa epoksydowego EPY,
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, 2010, nr 6, s. 37—40
186. Urbaniak M., Markiewicz J.: Badania wpływu dodatku środka nawilżająco‑dyspergującego
BYK‑W969 na właściwości mechaniczne modyfikowanego nim tworzywa EPY, Raport nr 1/2010,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Mechaniki i Podstaw
Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2010 (niepublikowany)
187. Grudziński K., Grudziński P., Jaroszewicz W., Ratajczak J.: Techniczne, ekonomiczne
i eksploatacyjne korzyści ze stosowania tworzyw polimerowych w montażu maszyn i urządzeń.
Technologia i Automatyzacja Montażu 4/2011, 19—24
188. Grudziński P.: Modelowanie i analiza wytrzymałościowa śruby fundamentowej zakotwionej
w bloku betonowym przy użyciu tworzywa polimerowego. Modelowanie Inżynierskie, Tom 11,
Nr 42, Grudzień 2011, s. 147—154
189. Urbaniak M.: A relationship between the glass transition temperature and the conversion degree
in the curing reaction of the EPY epoxy system, Polimery, 2011, vol. 56, nr 3, s. 240—243
190. Urbaniak M.: Badania wybranych właściwości mechanicznych tworzywa EPY (nr partii 403),
Raport nr 7/2011, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra
Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2011 (niepublikowany)
191. Grudziński P.: Analiza sztywności i wytrzymałości śrub fundamentowych osadzonych
w bloku betonowym, Kierunki badań i rozwoju, tom 3, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011,
s. 546—555
192. Urbaniak M.: Wyznaczenie temperatury zeszklenia tworzywa EPY metodą DSC, Raport nr 8/
MSJ/2011, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Mechaniki
i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin 2011 (niepublikowany).
193. Urbaniak M.: Możliwość prognozowania właściwości termomechanicznych materiałów
polimerowych na przykładzie tworzywa epoksydowego EPY stosowanego w posadawianiu
ciężkich maszyn i urządzeń lądowych i morskich, II Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych
i Gumy — EPLA, Konferencja, Poznań, 13 marca 2012.
194. Grudziński K., Grudziński P., Jaroszewicz W., Ratajczak J.: Praktyczne zastosowania tworzywa EPY
w montażu maszyn i urządzeń. Technologia i Automatyzacja Montażu 1/2012, s. 18—23
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195. Grudziński K., Grudziński P., Jaroszewicz W., Ratajczak J.: „Assembling of bearing sleeve on ship
propulsion shaft by using EPY resin compound”, Polish Maritime Research, Vol: 19 , Nr: 2 / 2012,
s. 49—55
196. Grudziński P., Konowalski K.: Badania przyczepności tworzywa EPY do stali w śrubach
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Mounting of machines
and devices using EPY resin.
Abstract
This book presents a modern method for the mounting of marine and land-based
machines and devices on foundations using chocks cast of EPY resin compound
specially developed for this purpose. General requirements referring to the seating
of machinery on foundations (especially those used in shipbuilding) are proved,
together with relevant evaluation criteria. Specificity of resin compounds used for
foundation chocks, the background of chocking arrangement design and the techniques used for casting the chocks in place are also outlined. Many examples are
presented, illustrating various possible applications of the developed EPY compound
in the seating of new machines and devices, as well as in the repair and modernization of the already existing installations.
Descriptions and results of specialist investigations of the EPY compound were
given and an influence of its participation in various constructional connections on
their behavior in operating conditions was examined and characterized. This was
performed to broaden and deepen the understanding of the issue and our research
efforts were aimed at meeting the needs of engineering practice. The results of
these studies constitute a scientific base for the developed method of machine
assembling by using the EPY resin compound. The book shows in a scientific and
practical manner that the application of foundation chocks cast with thermosetting compound EPY instead of traditional chocks made of metal not only simplifies
assembly but ensures better anchoring of machines. This guarantees better resistance
to wear and tear, better operational reliability and longer service life. Ultimately, it
provides cost, vibration and noise reduction.
The book is addressed to designers and shipbuilding specialists as well as engineers
and technicians dealing with the design of heavy machinery and its land installations.
It may also be of use for scientific workers and students of higher technical colleges
and faculties specializing in shipbuilding and off shore technology, machinery design
and maintenance, deep-sea, underground and surface mining, power engineering,
industrial constructions and civil engineering.
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Монтаж машин и устройств
с применением пластмассы EPY.
Рeзюмe
В книге описывается современный метод монтажа машин и судовых устройств,
а также машин/устройств на суше, на фундаментах с применением выравнивающих подкладок, литых, из специально разработанной для этой цели пластмассы
EPY. Даются общие требования, предъявляемые к установкам машин и устройств
(особенно в кораблестроении) а также критерии их оценки. Описаны специфика
пластмасс применяемых на фундаментные подкладки машин, основы проектирования монтажа с их применением, а также технология литья подкладок (на
готово) на месте их применения. Размещено много примеров иллюстрирующих
различные возможности использования разработанной пластмассы EPY при
монтаже новых машин и устройств, а также при ремонте и модернизации уже
существующих объектов.
Представлены описания и результаты специализированных испытаний
пластмассы EPY, а также влияния её присутствия в разных конструкционных
соединениях на их поведение в рабочих условиях. Сделано это в познавательных целях, а также направленных на требования инженерской практики. Они
являются научной базой разработанного метода установки машин с применением пластмассы EPY. В книге доказано, научно и практически, что применение фундаментных подкладок литых с пластмассы EPY, вместо традиционных
металлических подкладок, не только упрощает и облегчает монтажные работы
и сокращает время их выполнения, но и обеспечивает также значительно лучшее
техническое качество крепления машины к фундаменту. Гарантирует это монтированным объектам лучшую работу, меньшее расходование деталей, большую
надежность и долговечность. В результате это даёт значительное понижение
расходов эксплуатации, а также заметное в практике понижение уровня колебаний и шума.
Книга предназначена для конструкторов и технологов судостроительной
промышленности а также инженеров и техников, занимающихся проектированием, модернизацией и произведением монтажа различных, тяжелых машин
и устройств на суше. Она может служить научным работникам и студентам
учебных технических заведении, специализирующихся в областях связанных
с судостроением и океанотехникой, постройкой и эксплуатацией машин, горнодобывающей и открытых горных промышленностей, энергетикой, индустриальным строительством, а также постройкой дорог и мостов.
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