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1. Wstęp
Z punktu widzenia mechaniki konstrukcji, do grupy najbardziej złożonych układów technicznych należą
tzw. obiekty nadgabarytowe, których przykładem jest m.in. obrotowa suszarnia materiałów sypkich,
produkowana przez bydgoską firmę MAKRUM S.A. Uwagę zwraca przede wszystkim mnogość i różnorodność
procesów fizycznych, zachodzących jednocześnie w układzie suszarni. Najistotniejsze z nich to zużycie
zmęczeniowe korpusu walczaka i jego głównych komór, a także transport ciepła w ich wnętrzu.
Uważa się, że możliwe jest numeryczne zmodyfikowanie zapisu konstrukcji głównych zespołów suszarni
(celem zminimalizowania efektów jej zużycia zmęczeniowego i strat ciepła wewnątrz układu) oraz zmniejszenie
masy i liczby elementów składowych obiektu.
Numeryczną modyfikację konstrukcji układu można wykonać z zastosowaniem narzędzi obliczeniowych,
wykorzystujących Metodę Elementów Skończonych. Założono, iż warunkiem rozpoczęcia obliczeń MES jest
wykonanie dokładnego modelu 3D MCAD głównych elementów funkcjonalnych układu, a następnie ich
odpowiednie uproszczenie i poddanie dyskretyzacji w wybranym środowisku CAE.
Modele 3D MCAD wybranych układów obrotowej suszarni materiałów sypkich wykonano na podstawie
oryginalnej dokumentacji wykonawczej, udostępnionej przez Dyrekcję firmy MAKRUM S.A. w Bydgoszczy.
Wykorzystano oprogramowanie UGS Solid Edge, ze szczególnym zastosowaniem modułów Sheet Metal
oraz Weldment, służących – odpowiednio – do projektowania numerycznego cienkościennych elementów
blaszanych oraz konstrukcji spawanych.

2. Opis funkcjonowania obrotowej suszarni materiałów sypkich
Dany obiekt można interpretować jako obrotowy walczak o średnicy około 3,6 metra i długości około 27.
metrów, do wnętrza którego wprowadza się tzw. nadawę materiałową, celem jej osuszenia i przygotowania do
dalszego przetwarzania. Nadawą mogą być m.in. rudy mineralne.
Funkcjonowanie urządzenia ma na celu zmniejszenie wilgotności materiału sypkiego wprowadzonego do
układu. Efekt ten uzyskuje się poprzez rozgrzanie wnętrza suszarni do odpowiedniej temperatury. W tym celu,
do wnętrze układu wtłacza się gorące gazy, odpowiednio przygotowane, dzięki spalaniu paliw w komorze ich
mieszania.
Suszony materiał sypki transportowany jest od komory wlotowej do komory wylotowej poprzez
usypywanie się pod własnym ciężarem, dzięki zjawisku ruchu obrotowego suszarni, nachylonej do poziomu pod
kątem 2°. Celem zwiększenia wydajności procesu suszenia i transportu materiału, we wnętrzu walczaka suszarni
zabudowano odpowiednie prowadnice.
Masa samego walczaka suszarni wynosi około 90 ton, natomiast masa całego układu wypełnionego
obrabianym materiałem sypkim może wynosić nawet około 170 ton.
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3. Charakterystyka zestawieniowego modelu 3D głównych zespołów suszarni
Kompletne odwzorowanie numeryczne obrotowej suszarni materiałów sypkich składa się z szeregu
zespołów funkcjonalnych 3D MCAD, z których każdy wykonano jako niezależny układ części.
W przypadku wszystkich zamodelowanych elementów składowych, jak również każdego z wykonanych na
ich podstawie zespołów oraz – ostatecznie – dla głównego zestawienia montażowego układu, dokonano pomiaru
wartości najistotniejszych wielkości fizycznych, tj. m.in. masy, pola powierzchni, objętości, lokalizacji
współrzędnych środka masy i objętości, masowych momentów bezwładności, ramion bezwładności oraz postaci
macierzy bezwładności.
Kompletny model obrotowej suszarni (Rys. 1, wybrane osłony ukryto) w tzw. stanie suchym, tj.
z wykluczeniem płynów eksploatacyjnych oraz przetwarzanych materiałów, składa się z około 5300 (sł.: pięciu
tysięcy trzystu) części. Zmierzona numerycznie wartość masy układu wynosi około 130 ton.

Rys. 1. Finalna postać modelu 3D MCAD obrotowej suszarni materiałów sypkich (wybrane osłony ukryto)
Opisywaną suszarnię materiałów sypkich wytwarza się jako zbiór odpowiednich zespołów składowych. Ze
względu na względnie dużą wartość ich masy oraz wymiarów transportuje się je oddzielnie do miejsca
przeznaczenia, w którym następuje ostateczny montaż. Prace projektowe 3D MCAD prowadzono w analogiczny
sposób. Po wykonaniu określonych zespołów, wprowadzano je do głównego zestawienia montażowego układu.
Do zespołów składowych suszarni materiałów sypkich należą:
- walczak obrotowy (Rys. 2),
- komory: wlotowa (Rys. 3) i wylotowa,
- przystawka napędowa (Rys. 4) wraz z wieńcem napędowym (Rys. 5),
- ramy fundamentowe ułożyskowania nośnego oraz nośno – oporowego (Rys. 6).

4. Obszary zastosowania modułu Sheet Metal systemu Solid Edge V17
Znaczna większość części, wchodzących w skład modelu obrotowej suszarni materiałów sypkich to
elementy cienkościenne wykonane z giętych blach. Znaczący jest fakt, iż w przypadku firmy MAKRUM S.A.
pod pojęciem blach rozumie się nawet płyty o grubości do 40 mm.
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b)

a)

Rys. 2. Model MCAD walczaka suszarni obrotowej, składający się z około 1000 (sł.: tysiąca) części:
a) widok ogólny, b) człony zbrojone z ostukiwaczami

Rys. 3. Numeryczny zapis konstrukcji komory wlotowej suszarni, podczas modelowania której wykorzystano
m.in. moduł Sheet Metal systemu UGS Solid Edge V17
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Rys. 4. Zrenderowany widok modelu kompletnej przystawki napędowej suszarni obrotowej, w którego skład
wchodzi około 1200 (sł.: tysiąc dwieście) części, (wybrane osłony ukryto)

Rys. 5. Model 3D MCAD wieńca zębatego napędzającego walczak suszarni (wartość średnicy zewnętrznej
obiektu rzeczywistego wynosi około 6 metrów)
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Rys. 6. Widok modelu ramy fundamentowej, będącej podstawą ułożyskowania nośno – oporowego suszarni
Modele 3D MCAD giętych elementów blaszanych wykonano w module Sheet Metal systemu UGS Solid
Edge, dzięki czemu poza wygenerowaniem zapisu konstrukcji elementów gotowych otrzymuje się również
kształt blach w postaci rozwiniętej. Fakt ten przyczynia się do ułatwienia i przyspieszenia procesu wytwarzania
obiektów rzeczywistych, przede wszystkim dzięki możliwości rezygnacji z dotychczas stosowanych (często
zawodnych i długotrwałych) analitycznych lub wykreślnych metod określania kształtu blach rozwiniętych.
Jednym z najbardziej interesujących przykładów zastosowania modułu Solid Edge Sheet Metal jest model
3D MCAD komory wlotowej (Rys. 3), w przypadku której płaszczyzna czołowa obudowy zsypu materiałów
sypkich nachylona jest do płaszczyzny pionowej pod kątem 2°. Fakt ten implikuje konieczność odpowiedniej
korekcji kształtu blach sąsiednich, zarówno w postaci ostatecznej, jak również rozwiniętej. Dzięki zastosowaniu
danego narzędzia numerycznego proces ten zachodzi automatycznie.

5. Obszary zastosowania modułu Weldment systemu Solid Edge V17
We względnie dużym i ciężkim obiekcie przemysłowym, jakim jest obrotowa suszarnia materiałów
sypkich, znaczna większość zastosowanych połączeń pomiędzy jej poszczególnymi częściami składowymi to
nierozłączne połączenia spawane. Wobec powyższego należy wziąć pod uwagę następujące fakty:
- technologia wykonywania połączeń tego typu jest często skomplikowana,
- w zapisie numerycznym układu konieczne jest uwzględnienie zukosowanych krawędzi łączonych
elementów, modeli spoin spawalniczych oraz efektów obróbki ubytkowej trwale zespojonych części,
- wartość łącznej masy zespojonych podukładów należy zwiększyć o wartość masy spoiwa.
Wykorzystano więc moduł Solid Edge Weldment, służący do modelowania konstrukcji spawanych, dzięki czemu:
- łatwo i wydajnie przygotowano modele wejściowe łączonych części, poprzez ich ukosowanie,
planowanie i wykonywanie otworów o znormalizowanych wymiarach,
- wykonano dokładne modele spoin spawalniczych z jednoczesnym naniesieniem profesjonalnych
oznaczeń technologicznych, możliwych do wykorzystania w tworzonej przez Solid Edge asocjatywnej
dokumentacji technologiczno-wykonawczej,
- system automatycznie obliczył wartości masy spoiwa oraz uwzględnił te wartości podczas pomiaru
łącznej masy kompletnego modelu 3D MCAD układu.
Na Rys. 7 przedstawiono model numeryczny zespawanej ramy podporowej przystawki napędowej, ze
szczególnym uwzględnieniem geometrii modeli spoin spawalniczych.
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b)
Rys. 7. Zapis 3D MCAD spawanej ramy fundamentowej, wykonany w module UGS Solid Edge Weldment:
a) układ kompletny, składający się ze spajanych komponentów, operacji bryłowych wykonanych celem
przygotowania wybranych krawędzi oraz lic do spawania, modeli spoin spawalniczych, a także ubytkowych
operacji bryłowych, wykonanych po trwałym połączeniu elementów składowych, b) widok układu, w którym
przedstawiono jedynie modele poszczególnych spoin spawalniczych
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6. Wykorzystanie dodatkowych narzędzi 3D systemu Solid Edge
Podczas wykonywania modelu 3D MCAD układu dokonano wszelkich starań, aby proces konstrukcyjny
zakończyć możliwie szybko z jednoczesnym uzyskaniem gwarancji uniknięcia błędów konstrukcyjnych.
Wykorzystano wiele nowoczesnych narzędzi numerycznych, umożliwiających m.in.:
- tworzenie asocjatywnych kopii lustrzanych danych komponentów w zespole części,
- wykonywanie operacji bryłowych w danych częściach po ich umieszczeniu w zespole,
- tworzenie i stosowanie uproszczonych wariantów części oraz ich zespołów,
- otwieranie dużych zespołów części z zastosowaniem konfiguracji wyświetlania lub z narzuceniem
ukrycia wszelkich części wchodzących w ich skład,
- dokonywanie pomiarów wartości wybranych wielkości fizycznych części i ich zespołów,
- wykrywanie i usuwanie ewentualnych kolizji części,
- generowanie raportów, umożliwiających oszacowanie całkowitej liczności części wchodzących
w skład kompletnego zespołu lub jego wybranych części składowych.
W przypadku wielu modelowanych zespołów części, około 40% łącznej liczby elementów wchodzących w
ich skład stanowią elementy znormalizowane, tj. m.in. śruby, wkręty, podkładki, nakrętki, kliny itd. Wszelkie
elementy tego typu pobrano ze sparametryzowanej biblioteki Standard Parts Machinery Library. Ponieważ kilka
zespołów zawiera nawet około 500 (sł.: pięćset) łączników gwintowych, skorzystano z tzw. wzorów części
w zespole, dzięki czemu możliwe było umieszczenie niezbędnych elementów w jednej operacji.
Podczas modelowania ram fundamentowych wykorzystano narzędzie Structural Frames, dzięki czemu
wykonano złożone przestrzenne układy różnych kształtowników na podstawie prostych szkiców bazowych.

7. Model MES
Geometrię 3D MCAD wybranych zespołów funkcjonalnych modelu odpowiednio uproszczono. W następnej
kolejności dokonano przekształcenia wieloczęściowych zespołów obiektów bryłowych w jednorodne modele
powierzchniowe. Korzystając z integracji systemu CAD UGS Solid Edge z aplikacją CAE UGS NX Nastran for
FEMAP, modele powierzchniowe zostały wprowadzone do preprocesora bez potrzeby translacji.

Rys. 9. Siatka MES tworząca model dyskretny komory wlotowej obrotowej suszarni materiałów sypkich
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Po zdefiniowaniu rodzaju materiału, rodzaju elementów skończonych, a także ustaleniu ich liczby na
danych krawędziach modelu, zbudowano siatki elementów skończonych opisujących w odpowiednim
uproszczeniu podzespoły modelu rzeczywistego. Na Rys. 8 przedstawiono model MES komory wlotowej
suszarni wykonany na podstawie odpowiedniego modelu CAD (Rys. 3).
Uzyskano w ten sposób zbiór modeli MES gotowy do rozpoczęcia odpowiednich obliczeń numerycznych.

8. Wnioski
Wykonano złożony model 3D MCAD ciężkiego obiektu przemysłowego, jakim jest obrotowa suszarnia
materiałów sypkich. Zwrócono szczególną uwagę na dokładne zamodelowane obiektów typowych, tj.
cienkościennych elementów blaszanych, konstrukcji spawanych, ramowych konstrukcji wytrzymałościowych
oraz połączeń gwintowych. Wobec powyższego uważa się, iż wykonany na podstawie przedstawionego obiektu
MCAD model MES jest wystarczająco zbliżony do obiektu rzeczywistego.
Dalszym etapem pracy naukowej Autorów będzie przypisanie modelowi MES odpowiednich warunków
brzegowych, uzyskanych na podstawie pomiarów wykonanych przez Producenta obrotowej suszarni materiałów
sypkich, podczas jej eksploatacji. Zostaną przeprowadzone badania numeryczne, dotyczące zużycia
zmęczeniowego wybranych elementów opisywanego obiektu przemysłowego, a także strat ciepła w jego
układzie.
Uważa się, iż analiza wyników MES umożliwi racjonalne zmodyfikowanie zapisu konstrukcji obiektu,
dzięki czemu realne stanie się zmniejszenie do minimum skutków zużycia zmęczeniowego krytycznych
elementów składowych obiektu rzeczywistego, a także zminimalizowanie strat ciepła, mających miejsce podczas
jego eksploatacji. Prawdopodobne jest również radykalne zmniejszenie masy poszczególnych elementów,
a także zmniejszenie łącznej liczby części składowych urządzenia.
Fakt ten umożliwi uzyskanie znacznych oszczędności finansowych, wynikających ze zmniejszenia nakładów dotyczących wytwarzania i eksploatacji (w tym przede wszystkim remontów) obiektów rzeczywistych.
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