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Ocena możliwości zastosowania technologii przyrostowych w regeneracji elementów 
mechanicznych układów napędowych sprzętu inżynieryjnego

WPROWADZENIE: Sprzęt inżynieryjny będący na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP to w szczególności maszyny posiadające mechaniczne układy napędowe często 
ulegające uszkodzeniom na skutek wykonywanych przez nie zadań. W pracy przedstawiono proces regeneracji elementu takiego układu napędowego z 
wykorzystaniem przyrostowej techniki wytwarzania. Wytypowano obiekt do regeneracji, czyli skrzynię biegów spycharki BAT-M. Na podstawie obliczeń 
analitycznych oraz symulacji numerycznych zaprojektowano wielowypustową wkładkę wciskaną w roztoczone koło zębate. Z wykorzystaniem oprogramowania 
CATIA element poddano analizie MES, która potwierdziła wyniki obliczeń analitycznych. Wkładkę wykonano metodą selektywnego przetapiania 
laserem proszków metali (SLM), a następnie poddano ją ulepszaniu cieplnemu (hartowanie i odpuszczanie). W celu kontroli jakości 
otrzymanej części wykorzystano elementy inżynierii odwrotnej – skanowanie 3D. Po zaadaptowaniu stanowiska z maszyną 
wytrzymałościową (Instron 8802) przeprowadzono badania zmęczeniowe połączenia w zregenerowanym podzespole.
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KONCEPCJA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

Rys.1 Schematyczne przedstawienie założeń projektu Rys.2 Poszczególne etapy procesu regeneracji koła zębatego skrzyni biegów spycharki BAT-M

ETAPY REALIZACJI ZADANIA

PROJEKTOWANIE W PROGRAMIE CATIA

Rys.3 Odtworzone koło zębate wraz z modelem drukowanej wkładki oraz 
przedstawienie wyników analizy MES
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Rys.4 Poszczególne etapy praktycznej części realizacji zadania
a) wydruk elementu z wykorzystaniem metody selektywnego topienia proszków metali (SLM)

b) obróbka termiczna elementu poprzez hartowanie i odpuszczanie
c) obróbka ubytkowa (wykańczająca)

d) gotowa tuleja
e) wykorzystanie maszyn CNC do wytworzenia elementów stanowiska badawczego

f) wykonanie połączenia gotowego do przeprowadzenia badań
BADANIA ZMĘCZENIOWE POŁĄCZENIA

WNIOSKI Z REALIZACJI ZADANIA
1. Sprzęt inżynieryjny to w większości przypadków maszyny stare, do których regeneracji pozyskanie 
części jest trudne lub niemożliwe – obszar dla technologii przyrostowych.
2. Techniki addytywne pozwalają na optymalizację montażu dzięki zastąpieniu kilku procesów 
wytwarzania jednym.
3. Oprogramowanie CAD pozwala na modelowanie różnorodnych geometrii które mogą być 
wytwarzane z zastosowaniem technologii przyrostowych.
4. Proces wytwarzania elementu z zastosowaniem techniki SLM jest wysoce oszczędny.
5. Wydruki posiadają pewne niedoskonałości, np. wysoką chropowatość powierzchni lub odchyłki 
wymiarów rzeczywistych od nominalnych. 
6. Wytworzony element posiada pory (przerwy w strukturze materiału). W celu ich usunięcia można 
zastosować izostatyczne prasowanie na gorąco.
7. Dzięki zastosowaniu obróbki termicznej (hartowanie i odpuszczanie) parametry wytrzymałościowe 
wydruku poprawiły się.
8. Przeprowadzenie badań zmęczeniowych potwierdziło wyniki obliczeń oraz symulacji 
komputerowych.
9. Czas trwania procesu jest długi, lecz niektóre czynności podczas jego przebiegu można by skrócić lub 
pominąć.
10. Wytworzony element charakteryzuje się dużą wytrzymałością.
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Rys. 5 Maszyna wytrzymałościowa Instron 8802
Rys. 6 Połączenie zamontowane w module skręcającym o maksymalnym 
możliwym generowanym obciążeniu 1 kNm
Rys. 7 Wykres obciążenia jednostronnie tętniącego o momencie 
nominalnym 200 Nm, amplitudzie 100 Nm i częstotliwości wymuszeń 2 
Hz. Oprócz takiego przypadku wykonane zostały dodatkowe dwa o 
poniższych wartościach wielkości fizycznych:
- obciążenie jednostronnie tętniące, moment nominalny 500 Nm, 
amplituda 900 Nm, częstotliwość 2 Hz
- obciążenie obutronnie tętniące, amplituda 1000 Nm (zakres od -500 Nm 
do 500 Nm), częstotliwość 0,5 Hz
Rys. 8 Widoczne zużycie na powierzchni wielowypustu wkładki


