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Opis projektu (krótkie streszczenie)
W ramach projektu powstały cztery egzemplarze nowoczesnego siłownika elektromagnetycznego o ruchu
liniowym. Charakteryzują się one dużą wartością siły ciągu na jednostkę masy części ruchomej (ponad 110 N/kg),
dużą częstotliwością pracy w trybie oscylacji (do 50 Hz) oraz skokiem sięgającym kilkunastu milimetrów. Jedną z
cech charakterystycznych zaprojektowanych i wykonanych siłowników jest liniowa zależność siły od prądu
wzbudzającego oraz nieznacznie paraboliczna zależność siły ciągu od położenia. Dzięki swojej konstrukcji siłowniki
mogą być wykorzystane w szeregu urządzeń wymagających niezawodnego napędu o ruchu liniowym. W ramach prac
powstały dwa siłowniki o zmniejszonych gabarytach (siła maksymalna dochodząca do 160 N, częstotliwość pracy do
50 Hz, skok 10 mm) oraz dwa siłowniki pełnowymiarowe (siła maksymalna 700 N, górna częstotliwość pracy 30 Hz,
skok 15 mm). Mniejsze siłowniki mają wysokość 300 mm oraz średnicę 85 mm, natomiast pełnowymiarowe
odpowiednio 500 mm oraz 125 mm. Należy zaznaczyć, że istnieje możliwość wykonania na zamówienie także
siłowników o innych gabarytach i parametrach, np. o sile ciągu dochodzącej do kN.
Głównym przeznaczeniem w/w siłowników są maszyny do badań zmęczeniowych. Niemniej jednak ich
konstrukcja może być przystosowana także do pracy w charakterze wzbudników drgań, generatorów energii
elektrycznej itp. W tym drugim przypadku zachodziłaby oczywiście bezpośrednia zamiana energii mechanicznej
ruchu posuwisto-zwrotnego na energię elektryczną.
W ramach projektu wykonano cztery stanowiska do badań zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych,
gdzie jako napęd wykorzystano w/w siłowniki. Pozwalają one na badanie próbek pod kątem wytrzymałości na
zginanie, skręcanie oraz kombinację zginania ze skręcaniem. Stanowiska te, wykonane w dwóch wersjach różniących
się gabarytami, zostały wstępnie przetestowane i po wykonaniu kilku milionów cykli nie wykazują symptomów
zużycia. Bazując na zdobytych doświadczeniach, możliwe jest zaprojektowanie i wykonanie stanowisk pod konkretne
wymagania użytkownika. Dla przykładu, w badaniach materiałów syntetycznych wymagane są mniejsze siły
działające na próbkę, ale za to wskazana jest większa częstotliwość pracy siłownika.
Oprócz siłownika zaprojektowano i wykonano kompletny układ sterowania i zasilania (o mocy 500 W),
który umożliwia nastawę i kontrolę skoku, siły ciągu i częstotliwości drgań części ruchomej siłownika. Dodatkowo
istniej możliwość generowania sygnałów losowych oraz dowolnych sygnałów okresowych zadanych przez
użytkownika. Układ sterowania i zasilania może pracować autonomicznie lub w połączeniu z komputerem, z którym
komunikuje się poprzez port USB. Układ posiada wejścia analogowe do podłączenia czujników siły oraz
przemieszczenia, a także 3 wyjścia analogowe, gdzie istnieje możliwość odczytu na oscyloskopie przebiegu prądu
wzbudzenia, położenia biegnika oraz siły działającej na próbkę. Układ sterowania i zasilania jest projektowany pod
konkretny siłownik, tak więc także w tym przypadku, istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania takiego
układu pod konkretne zamówienie.

