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A. Wstęp 

 

Celem sprawozdania merytorycznego jest podsumowanie prac badawczo-

rozwojowych realizowanych w celu przeprowadzenia badań przemysłowych i prac 

wdrożeniowych produktów do produkcji przemysłowej  w ramach projektu pt.: 

„Opracowanie i wdrożenie w FMB „BUMAR” Sp. z o.o. wysoce zaawansowanej 

technologii odlewów ciśnieniowych, aluminiowych, skomplikowanych przestrzennie 

celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu” Nr RPZP.01.01.00-32-

0009/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, 

Nowoczesne Technologie Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz 

z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej 

Celem projektu jest opracowanie oraz wytworzenie 7 wzorów przemysłowych, 

czyli 7 rodzajów dachówki aluminiowej. 

 

FMB „BUMAR” Sp. z o. o. została utworzona w roku 1992 na bazie 

prowadzonego od roku 1955 FMB „BUMAR” Przedsiębiorstwo Państwowe, które od 

ponad 35 lat swojej działalności została utworzona i rozwijana jako Odlewnia, a w 

latach 1970 -1992 Odlewnia Aluminiowych części z przeznaczeniem do produkcji 

dla pojazdów zmechanizowanych. W latach 1978-1992 powstało około 700 pozycji 

oprzyrządowania odlewniczego dla produkcji „S” – uruchomienia i wdrożenia części 

aluminiowych do pojazdów wojskowych zamawianych na potrzeby MON 

(Ministerstwa Obrony Narodowej). Produkty spółki do dzisiaj są użytkowane w 

pojazdach zmechanizowanych produkowanych przez PHO (Polski Holding 

Obronny).  

 

W latach 1979-1992 uruchomiona zostaje we współpracy z Przemysłowym 

Instytutem Maszyn Budowlanych w Kobyłce także produkcja siłowników 

hydraulicznych o skoku pojedynczego segmentu do 12 000 mm, a także 

teleskopowych  o skoku do 24 000 mm i ciśnieniu pracy do 360 Bar mających 

zastosowanie we wszystkich dźwigach produkowanych w tych latach na obszarze 

RWPG.  

  

FMB „BUMAR” Sp. z o. o. w latach 1992-2019 poprzez ciągłe inwestycje 

finansowe w nowoczesne technologie i w oparciu o nowoczesne technologie 

wsparcia projektowania – modelowanie 3D, symulacje procesów technologicznych 

obróbki CNC w środowisku MasterCAM ma dzisiaj możliwość wykonania: 

 

1. modeli 3D detali, 

2. projektu oprzyrządowania odlewniczego,  

3. oprzyrządowania odlewniczego dla odlewów piaskowych – modele 

polimerowe z materiału PCV lub drewniane, 
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4. oprzyrządowania odlewniczego dla odlewów kokilowych – kokil metalowych, 

5. oprzyrządowania odlewniczego dla odlewów ciśnieniowych – formy 

ciśnieniowe dla zautomatyzowanych cel odlewniczych pracujących w trybie 

ciągłym 24/7/365, 

6. oprzyrządowania obróbczego dla detali produkowanych w seriach 

przemysłowych, 

7. oprzyrządowania do obróbki cieplnej uniemożliwiające ich odkształcenie 

podczas procesu, 

8. obróbki cieplnej odlewów aluminiowych. 

9. obróbki CNC na maszynach 5-cio osiowych z wykorzystaniem wsparcia 

procesów technologicznych obróbki z wykorzystaniem oprogramowania i 

jego możliwości symulacji w środowisku MasterCam.  

 

FMB „BUMAR” Sp. z o. o. specjalizuje się  w produkcji produktów wysokiej jakości 

oraz 100% powtarzalności produktów, dzięki ciągle doskonalonej i dopracowywanej 

technologii wytwarzania i innowacyjności w technologiach wspomagających 

procesy projektowania, symulacji, obróbki. Jak również w oparciu o systemy jakości 

wywodzące się z tzw. „Systemu Zapewnienia Jakości” dla dostaw przeznaczonych 

dla produkcji MON wdrożonych już w latach 1979-1980 opracowane dla Odbioru 

Wojskowego, w latach tych FMB BUMAR posiadał też stałego rezydenta Odbioru 

Wojskowego.  

 

Wybrana przez Spółkę strategia doskonałości i innowacyjności produktowej 

wiąże się z potrzebą ciągłego prowadzenia prac badawczo rozwojowych i badań 

przemysłowych produktów na etapie każdego nowego uruchomienia i wdrożenia 

produkcyjnego produktów.  

 

Strategia ta jest częściowo wymuszona dużą konkurencyjnością rynku, 

a także wymaganiami klientów, którzy chcą mieć kompendium wykonalności oraz 

wiedzę ekonomicznej opłacalności wykonania produktu jeszcze na etapie jego 

projektowania, aby mieć możliwość oceny konkurencyjności cenowej produktu na 

rynku na etapie konceptu-projektu. 

   

Sprawozdanie merytoryczne obejmuje zarówno genezę projektu oraz 

założone na poziomie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej cele, opis i wyniki 

przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych, badań przemysłowych, a także 

analizę i ocenę wyników badań przemysłowych oraz wnioski działu B+R dotyczące 

następnych możliwych kroków w rozwoju działalności działu B+R w ramach FMB 

„BUMAR” Sp. z o. o. i możliwych korzyści wynikających z tak obranych ścieżek 

rozwoju. 

 

Sprawozdanie ma również na celu określenie jakie inwestycje i w jakich 

dziedzinach pozwoliły by FMB „BUMAR” Sp. z o. o. na przyspieszenie wykonania 

nowych projektów zarówno jako całościowego wykonania od konceptu do wyrobu, 
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ale również powiększenie zakresu świadczonych usług nie tylko w sferze produkcji 

ale również usług inżynierskich, projektowych, symulacji, oraz usług B+R 

we wszystkich możliwych wdrożonych w FMB „BUMAR” Sp. z o. o.  technologiach. 
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B. Geneza projektu  

 

 

 FMB „BUMAR” Sp. z o. o. została utworzona w roku 1992 jednak jej początki 

sięgają roku 1955 kiedy to powstała firma remontująca pojazdy rolnicze, następnie 

rozszerzono firmę o odlewnię żeliwa aby w latach 1979-1992 wraz z MON  i 

ośrodkami naukowymi takimi jak Politechnika Poznańska, Politechnika Szczecińska 

rozwijać i wdrażać nowoczesne technologie odlewnicze w celu wytwarzania części 

z przeznaczeniem do produkcji dla pojazdów zmechanizowanych Wojska 

Polskiego. W latach 1979-1992 powstało około 700 pozycji oprzyrządowania 

odlewniczego dla produkcji „S”. Produkty spółki do dzisiaj są użytkowane w 

pojazdach zmechanizowanych produkowanych przez PHO (Polski Holding 

Obronny), HSW, Waryński itd. W ramach firmy od roku 1983 działa odlewnia 

ciśnieniowa aluminium.   

 

 FMB „BUMAR” Sp. z o. o. w latach 1992-2019 poprzez ciągłe inwestycje 

finansowe w nowoczesne technologie i w oparciu o nowoczesne technologie: 

1. wsparcia projektowania – SolidWorks - modelowanie 3D,  

2. wsparcia projektowania procesów obróbki i symulacje procesów 

technologicznych obróbki CNC w środowisku MasterCAM,  

3. maszyny obróbcze CNC 3, 4 i 5-cio osiowe narzędziowe oraz produkcyjne z 

magazynami narzędzi, 

4. maszyny ciśnieniowe sterowane CNC.  

które dają dzisiaj możliwość wykonania odlewu od pomysłu koncepcyjnego po 

gotowy wyrób obrobiony CNC, możliwy do montażu na urządzeniu klienta. 

   

 

1. Odlewnia aluminium, technologie odlewania. 

 

Wzrost stawianych wymagań dotyczących dokładności wymiarowej 

wykonania odlewów, maksymalizacji ekonomiki produkcji, powtarzalności produkcji, 

a także ilości detali wytwarzanych w czasie niezbędnym do masowej produkcji jest 

wykorzystanie do procesów odlewania tzw. „technologii odlewania dokładnego”. 

Jedną z takich technologii jest technologia odlewania ciśnieniowego.  

 

 Odlewanie ciśnieniowe to wypełnianie wnęk formy z zastosowaniem 

ciśnienia zewnętrznego, realizowanego przez tłok maszyny ciśnieniowej, należy 

podkreślić, że przeczy zasadzie powolnego i spokojnego wypełniania form 

odlewniczych  i zasadzie zasilania odlewu podczas krzepnięcia. 

Główną i dyskwalifikującą wadą odlewów wykonywanych w technologii 

ciśnieniowej jest porowatość której przyczyną jest zaokludowanie fazy gazowej. Do 

okluzji fazy gazowej może dochodzić już w komorze maszyny ciśnieniowej oraz we 

wnęce formy. Do zaistnienia zjawiska i jego wzrostu dochodzi, gdy wnęka formy 
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wypełniana jest przy zastosowaniu bardzo dużej prędkości tłoka, co wpływa na 

bardzo krótkie czasy wykonania odlewu, ale w konsekwencji praktycznym brakiem 

poprawnego odpowietrzenia formy. Porowatość gazowa często rozmieszczona w 

rozmaitych miejscach odlewu może powodować nieszczelność odlewu co w 

przypadku produktu finalnego projektu jest niedopuszczalne. Bardzo często też z 

powodu porowatości odlewów występują trudności w nanoszeniu powłok 

galwanicznych i lakierniczych.  

 

 

2. Produkt – zastosowanie, jego wygląd, klient i jego postrzeganie wyrobu w dniu 

dzisiejszym.  

 

W dzisiejszej wszechobecnej rzeczywistości wizualnego postrzegania 

produktów, każdy z nas jako klient chce kupować tylko rzeczy wyglądające idealnie, 

wywołujące tzw. efekt „WOW” – nie posiadające wad zauważalnych „gołym okiem”. 

Każda wada wizualna nawet pomimo braku wpływu na funkcjonalność użytkowania 

powoduje odłożenie zakupu produktu. Dotyczy to także produktów, które są 

oglądane z bliska wyłącznie przy zakupie, a na co dzień z dużej odległości są 

funkcjonalne, wada niezauważalna, ale… nie spełniające „NASZYCH 

WIZUALNYCH” wymagań w chwili zakupu i oglądania z bliskiej odległości. 

 

Dlatego w związku ze wzrostem wymagań klientów i takim rozwojem 

technologii wytwarzania i badania procesów produkcyjnych dzisiaj jesteśmy 

w stanie tak opracować technologię wytwarzania i jej przebieg oraz dobrać procesy 

technologiczne, aby efekt końcowy – wizualny dla klienta był nie tylko możliwy do 

zaakceptowania, ale przewyższał jego oczekiwania, a produkt tak wytworzony był – 

tańszy, bardziej ekologiczny, trwały, a jego szata wizualna była bardziej efektowna 

od pierwowzoru. 

 

 

3. Kierunek rozwoju - pozwalający uzyskać cel zamierzony. 

 

Wykonanie kompletu wkładek formy ciśnieniowej to około 500-700 godzin 

pracy maszyn CNC, technologa programisty i koszt materiału. Wartość tak 

wykonanych wkładek formy w zależności od jej skomplikowania kształtu 3D to koszt 

około 50.000 – 400.000 PLN. 

 

Co można zmienić w procesie powstania odlewu od momentu jego koncepcji  

poprzez proces projektowania, modelowania, wytworzenia formy, technologii 

odlewania, obróbki, obróbki galwanicznej, malarskiej, aby uzyskać zamierzony 

efekt? 

 

Jak wyeliminować zagazowanie na etapie projektu bez wykonania formy i 

przeprowadzenia prób zalewania, przewidzieć-wyliczyć przepływ strugi metalu, 
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zawirowania strugi metalu, jej wychłodzenie i nie zakrzepnięcie do momentu 

całkowitego wypełnienia wnęki formy? 

 

Wykonanie wkładki formy jest czasochłonne i bardzo kosztowne, zmiany 

kształtu wkładek mogą wizualnie wyeliminować detal końcowy, a w efekcie 

prowadzić do niemożliwości wykorzystania i wykonania nowych wkładek.  

Każda zmiana krawędzi, promienia na drodze strugi metalu może mieć 

nieprzewidziane skutki w efekcie końcowym powierzchni i zagazowania 

wewnętrznego. 

 

Przy tak skomplikowanych przestrzennie detalach aby uniknąć 

wielomiesięcznej pracy inżynierskiej nad jednym detalem jest to możliwe tylko 

dzięki wkomponowaniu w proces wytworzenia wkładek już na etapie projektowania 

formy komputerowej technologii programu symulacyjnego do wypełnienia wnęki 

formy - ProCast. 

 

4. Technologie wykorzystywane w kooperacji poza firmą, które mogą się 

przyczynić do zamierzonego efektu końcowego. 

 

Lakierowanie proszkowe to najbardziej efektowna, a także jedna z 

najbardziej nowoczesnych metod pokrywania metali. W przeciwieństwie do farb 

ciekłych lakiery proszkowe dają powłoki gładkie, bez spękań, zacieków, marszczeń 

czy pęcherzyków. Stosowane są do malowania ochronnego (zabezpieczania przed 

korozją), a także dekoracyjnego. Charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami 

mechanicznymi oraz wysoką odpornością na oddziaływania czynników 

chemicznych zawartych w atmosferze. Malowanie proszkowe polega na 

nakładaniu na detal farby w postaci proszku metodą natrysku elektrostatycznego 

lub elektrokinetycznego. Naładowane w pistolecie cząsteczki farby osadzają się na 

uziemionym przedmiocie. Detal  następnie umieszcza się w piecu, gdzie w 

temperaturze około 200°C następuje stopienie i utwardzenie powłoki. Czas 

utwardzania w piecu wynosi – w zależności od temperatury – około 20 minut, a 

grubość uzyskanej warstwy oscyluje między 60 a 120 mikronów (co odpowiada 

kilkuwarstwowemu pokryciu tradycyjnymi materiałami rozpuszczalnikowymi). 

Tak otrzymana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką 

temperaturę (około 100°C) i uszkodzenia mechaniczne. 

 

Zapoznanie się z najnowszymi trendami na rynku farb proszkowych 

i przygotowania powierzchni, ocena efektów poprzez przeprowadzenie prób 

malowania. 
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C. Cel główny projektu 

 

 

Celem projektu jest opracowanie oraz wytworzenie 7 wzorów 

przemysłowych, czyli 7 rodzajów dachówki aluminiowej wentylacyjnej. Niezbędne 

jest zarejestrowanie 7 europejskich wzorów przemysłowych. 

 

W trakcie realizacji projektu zespół badawczy zrealizował cele poboczne, 

które okazały się niezbędne do wykonania w trakcie prac dotyczących projektu:  

1. Stworzenie procedur oraz dokumentów na podstawie których dział B+R  

opracowywał nowe wdrożenia produkcyjne i wykonywał kompendia 

wykonalności odlewów ciśnieniowych. 

2. Realizacja celów pobocznych dała możliwość realizacji projektu w terminie, a 

co za tym idzie skrócenia czasu prac od koncepcji projektowej do wykonania 

dla jednej formy ciśnieniowej do 10 - 11 tygodni z planowanych 12 - 14. Czas 

wykonania formy ciśnieniowej przed wykorzystaniem programów 

symulacyjnych wynosił około 16 tygodni.  

3. Przeprowadzone zostały prace badawcze i  odlewanie na maszynie 

ciśnieniowej BUHLER SCD 42 w trybie automatycznym. 

4. Przeprowadzone zostały prace badawcze dotyczące wykonania powłoki 

lakierniczej wykonanej farbą proszkową. 
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D. Opis i systematyka prac badawczych i rozwojowych oraz 

badań przemysłowych 

 

Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest ich usystematyzowanie,  stworzenie 

procedur oraz dokumentów, na podstawie których zespół będzie prowadził prace, 

dokonywał oceny wykonanych prac, a także oceniał postępy w projekcie. W związku 

z posiadaniem przez FMB „BUMAR” Sp. z o. o.  opracowanej dokumentacji ISO 

90001:2005 zespół przystosował część dokumentacji i procedur, a zawarte tam 

dokumenty wykorzystał w procesie badań. 

Na potrzeby projektu i FMB „BUMAR” Sp. z o. o. zespół badawczy opracował 

procedurę tworzenia i prowadzenia prac oraz projektów badawczych, a także 

procedurę projektowania i wytwarzania form dla odlewów aluminiowych, która 

stanowi Załącznik A – do niniejszego opracowania. 

Ze względu na przebieg czynności i ciągłość procesu tworzenia formy oraz 

na specyfikę pracy przy projekcie, prace badawcze i rozwojowe oraz badania 

przemysłowe zostały opisane w chronologii jako ciąg logicznych zdarzeń 

następujących po sobie. Zdefiniowanie procesów i przypisanie ich do odpowiedniej 

grupy  znajduje się w rozdziale E. Opis przeprowadzonych prac badawczych i 

rozwojowych oraz badań przemysłowych. 

Przebieg procesu wypełniania formy ciekłym metalem, choć możemy jego 

aspekty opisać i w pewien sposób wyliczyć to niestety nie jest możliwy do obserwacji 

w czasie rzeczywistym, temperatura około 700oC wyklucza jakiekolwiek możliwości 

rejestracji procesu.  

 

Aby przedstawić stopień skomplikowania obliczeń inżynierskich jakie są 

prowadzone podczas projektowania i wytworzenia formy przedstawimy w skrócie 

część teorii związanej z wyliczeniami niezbędnymi do poznania współczynników i 

zmiennych procesu, które to mogą być założeniami dla symulacji komputerowych 

przebiegu procesu wypełniania ciekłym metalem wnęki formy. Całość procesu prac 

badawczo rozwojowych i badań przemysłowych ma wyeliminować możliwość wad 

odlewów nie tylko wizualnych, ale również niewidocznych gołym okiem wad 

wynikających z zaokludowania odlewów. Wyeliminowanie okluzji w procesie 

zalewania ma także na celu,  eliminację niekorzystnych zjawisk łączenia się 

gazowych pęcherzy kawitacyjnych i ich niekorzystnego wpływu powodującego 

erozję formy,  gdyż ich prędkość może osiągać 130m/s, a ich pękanie przy 

powierzchni formy może powodować wzrost ciśnienia do 200 MPa. Pękanie 

pęcherzy w stałym miejscu może doprowadzić do ciągłego pogłębiania powstałego 

pęknięcia na formie i jej bardzo szybkiego uszkodzenia i zniszczenia.    
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Aby unaocznić skomplikowanie zagadnienia wad odlewniczych w technologii 

ciśnieniowej poniżej przedstawiamy zależności powstawania wad w detalach i 

przyczyn ich powstawania.  

 

 
 

 

Główną i dyskwalifikującą wadą odlewów wykonywanych w technologii 

ciśnieniowej jest porowatość, której przyczyną jest zaokludowanie fazy gazowej. Do 

okluzji fazy gazowej może dochodzić już w komorze maszyny ciśnieniowej oraz we 

wnęce formy. Do zaistnienia zjawiska i jego wzrostu dochodzi, gdy wnęka formy 

wypełniana jest przy zastosowaniu bardzo dużej prędkości tłoka, co wpływa na 

bardzo krótkie czasy wykonania odlewu, ale w konsekwencji skutkuje brakiem 

poprawnego odpowietrzenia formy. Porowatość gazowa często rozmieszczona w 

rozmaitych miejscach odlewu może powodować nieszczelność odlewu co w 
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przypadku produktu finalnego projektu jest niedopuszczalne. Bardzo często też z 

powodu porowatości odlewów występują trudności w nanoszeniu powłok 

galwanicznych i lakierniczych.  

 

Należy sobie zadać pytanie jakie czynniki stanowią o powstawaniu zjawiska 

i w jaki sposób opracować procedurę i systematykę działań od modelu 3D poprzez 

projektowanie formy, symulację zalewania, aby tak stworzona procedura wymusiła 

i dała możliwość powstanie idealnego modelu wnęk formy i układu tulei zalewowej.  

 

Poniżej przedstawiamy przebieg procesu technologicznego, ogólny zarys 

teorii, wyliczeń inżynierskich dotyczących podstaw zagadnienia. 

 

 Schemat przebiegu procesu technologicznego odlewania ciśnieniowego na 

poziomej zimno komorowej maszynie przedstawiono poniżej: 

  

a) schemat komory i położenia tłoka,  

A - droga tłoka do zamknięcia otworu wlewowego w komorze, 

B - droga tłoka w czasie ewakuacji fazy gazowej z objętości komory, 

C - droga tłoka w czasie wypełniania wnęki formy ciekłym stopem,  

1 - wnęka formy,  

2 - forma,  

3 - tłok,  

4 - komora,  

5 - otwór wlewowy w komorze,  

6 - nieruchoma płyta montażowa maszyny ciśnieniowej. 
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Wykresy przebiegu procesu technologicznego odlewania ciśnieniowego na 

poziomej zimno komorowej maszynie przedstawiono poniżej: 

 
b) przebieg zmiany ciśnienia w poszczególnych fazach,  

c) przebieg drogi tłoka w poszczególnych fazach,  

d) zmiany położenia tłoka w poszczególnych fazach, 

A - droga tłoka do zamknięcia otworu wlewowego w komorze, 

B - droga tłoka w czasie ewakuacji fazy gazowej z objętości komory, 

C - droga tłoka w czasie wypełniania wnęki formy ciekłym stopem. 

 

 

Na podstawie prac L.W. Garbera i innych można wyznaczyć prędkość 

krytyczną tłoka - VT
kr. Z równania ciągłości strugi i z równania Bernouliego można 
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wyznaczyć zależność pomiędzy prędkością tłoka, a poszczególnymi przekrojami fali 

tworzącymi się w komorze. 

 

Schemat geometryczny fali w komorze prasowania przy prędkości krytycznej 

VT= VT
kr 

 

 
 

 

Schemat powstawania fali ciekłego stopu w komorze prasowania przy prędkości 

krytycznej  VT= VT
kr 
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Schemat powstawania fali ciekłego stopu w komorze pasowania przy prędkości 

Tłoka  VT
I > VT

kr 

 
 

 

 

Schemat powstawania fali ciekłego stopu w komorze pasowania przy prędkości 

Tłoka  VT
I < VT

kr 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wymiary układu wlewowego niezbędne do obliczenia grubości szczeliny 

zalewowej dw 
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Z prawa ciągłości strugi można wyznaczyć prędkość strugi w szczelinie 

wlewowej Vs. 

 

Gdzie: 

m - współczynnik przyrostu prędkości tłoka w II fazie, 

VT
kr - prędkość krytyczna tłoka w I fazie (m/s), 

F - powierzchnia prasowania tłoka (m), 

VS - prędkość stopu w szczelinie wlewowej (m), 

D - średnica komory wlewowej (tłoka) (m), 

dw - grubość szczeliny wlewowej (m), 

l - długość szczeliny wlewowej (m). 

 

 

Według A. K. Bielopukhowa jest niezbędne zachowanie wysokiej prędkości 

tj. 30 - 35 m/s strumienia w szczelinie wlewowej (dla odlewów o grubości ścianki 2 
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– 4 mm), ale przy detalach skomplikowanych przestrzennie i niewypełnianych 

jednorodną strugą metalu, a podzielonymi strumieniami prowadzi do powstawania 

okluzji i porów – nieciągłości struktury o wymiarach 0,01 - 1 mm. 

 

Według A. Białobrzeskiego wywołane przez układ multiplikacyjny 

współczesnych maszyn ciśnieniowych doprasowanie może przynieść pożądany 

skutek usunięcia nieciągłości tylko wtedy, gdy czas włączenia fazy doprasowania i 

czas wzrostu ciśnienia będzie krótszy od czasu zakrzepnięcia stopu w szczelinie 

wlewowej. Doprasowanie musi być rzędu 100 - 500 MPa odpowiednio dobrane 

do V0 - objętości krzepnącego stopu oraz fe - przekroju szczeliny ewakuacji, jak 

również wywarte w odpowiednim punkcie położenia tłoka i czasie, niezbędna jest 

również stałość dawki ciekłego metalu podawana przez piec dozujący tak aby 

stałość procesu była zachowana, a cykl 100% powtarzalny.  

 

O ile do momentu wypełniania tulei zalewowej wszystko mogliśmy policzyć, 

ponieważ są to mało skomplikowane modele i można to wykonać w krótkim czasie 

to w tym miejscu dla detali o skomplikowanym kształcie przestrzennym 3D jak to 

jest w naszym przypadku zaczyna się bardzo żmudna praca przeliczeniowa dla 

zespołu inżynierów zajmująca dla jednej formy długie miesiące, gdzie każda zmiana 

geometrycznego kształtu wnęki wydłuża prace zespołu o tygodnie. 

  

Choć całość procesu - cyklu wytworzenia ciśnieniowego detalu aluminiowego 

trwa od 38 – 300 s to proces, który ma „największy” wpływ na wszystkie parametry 

tak wytworzonego odlewu to 0,5 – 5,0 s – czas wypełnienia wnęki formy i 

konsolidacja.  

 

Większość pracy wykonanej przez zespół badawczy skupiła się więc głównie 

na tych 0,5 - 5,0 s, ponieważ są one najistotniejszą częścią procesu i właśnie 

wielokrotne przestudiowanie tych 0,5 - 5,0 s jako wielokrotnych procesów 

symulacyjnych na każdorazowo zmienianych - poprawianych modelach 3D wnęk 

formy i układu tulei zalewowej oraz dobraniu optymalnych parametrów procesu 

wypełniania formy. 

 W ramach projektu wykonane zostanie siedem kompletów wkładek do form.  

Przeprowadzone zostaną prace badawcze i badania przemysłowe  w trakcie 

odlewania na maszynie ciśnieniowej BUHLER SCD 42 w trybie automatycznym. 

 Przeprowadzone zostaną prace badawcze dotyczące wykonania powłoki 

lakierniczej wykonanej farbą proszkową. 
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E. Ogólny opis prac badawczych i rozwojowych oraz 

badań przemysłowych wg chronologii procesów.  

 

1. Etapy prac badawczych i rozwojowych oraz badań przemysłowych 

dla każdego z siedmiu wzorów wyrobu: 

 

1.1. Wykonanie modelu 3D powłoki zewnętrznej dachówki ceramicznej dla 

ustalenia kształtu, gabarytów, elementów wytrzymałościowych celem 

ustalenia wizji konstrukcyjnej dachówki aluminiowej. (prace badawczo-

rozwojowe) 

 

1.2. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej 3D dachówki aluminiowej 

uwzględniając wyniki skanu dachówki ceramicznej. (prace badawczo-

rozwojowe) 

 

1.3. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej 3D dachówki aluminiowej. 

(prace badawczo-rozwojowe)  

 

1.4. Dobranie i ukształtowanie układu wlewowego oraz nadlewów 

i odpowietrzników. (prace badawczo-rozwojowe) 

 

1.5. Wykonanie modelu 3D wnęki konstrukcyjnej stałej i ruchomej połówki 

formy wtryskowej dachówki uwzględniając uwarunkowania odlewnicze 

jak skurcz, pochylenia oraz umiejscowienie wypychaczy umożliwiające 

wypchnięcie odlewu z formy bez uszkodzeń po jej zalaniu metalem 

i ostygnięciu. (prace badawczo-rozwojowe) 

 

1.6. Wykonanie modeli 3D stałej i ruchomej połówki formy ciśnieniowej 

dachówki z uwzględnieniem zamków odlewniczych, prowadzeń, otworów 

wypychaczy oraz możliwości łatwego montażu i demontażu tych połówek 

obudowy formy z maszyny odlewniczej ciśnieniowej. (prace badawczo-

rozwojowe) 

 

1.7. Wykonanie wyliczeń teoretycznych dotyczących faz wtrysku - 

wypełniania wnęki formy ciśnieniowej (prace badawczo-rozwojowe) 

z położeniem głównego nacisku na zoptymalizowanie parametrów 

procesu: 

1.7.1. Określenie temperatury metalu. 

1.7.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. (VT; VT
kr;B ) 

1.7.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VT
II;C) 

1.7.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na III Fazę ciśnienia dobicia. 

1.7.5. Punkt przejścia z Fazy II w III Fazę i określenie ciśnienia 

doprasowania (D;Pd). 
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1.8. Analiza i wykonanie modeli 3D dla stałej i ruchomej połówki formy 

ciśnieniowej dachówki z uwzględnieniem części wymiennych jak 

wywietrzniki do ewakuacji powietrza z formy przed falą metalu, miejsc 

narażonych na szczególne działanie gorącego metalu i przez to 

"wypłukiwanie" wkładek formy. (prace badawczo-rozwojowe) 

 

1.9. Wykonanie modeli 3D całości zespołu formy ciśnieniowej wraz z tuleją 

zalewową. (prace badawczo-rozwojowe) 

 

1.10. Dobranie materiałów na detale formy ciśnieniowej z uwzględnieniem 

posiadanych stanów magazynowych posiadanych materiałów. (prace 

badawczo-rozwojowe) 

 

1.11. Wykonanie formy ciśnieniowej w metalu. (prace badawczo-

rozwojowe) 

 

1.12. Wykonanie projektu i obudowy formy (badania przemysłowe) 

 

1.13. Wykonanie symulacji wypełniania wnęki formy ciśnieniowej 

w  programie PROCAST (prace badawczo-rozwojowe) z położeniem 

głównego nacisku na zoptymalizowanie parametrów procesu: 

1.13.1. Określenie temperatury metalu. 

1.13.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. (VT; VT
kr;B ) 

1.13.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VT
II;C) 

1.13.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na III Fazę ciśnienia dobicia. 

1.13.5. Punkt przejścia z Fazy II w III Fazę i określenie ciśnienia 

doprasowania (D;Pd). 

1.13.6. Określenie współczynnika absorpcji ciepła dla formy w jej 

kształcie i objętości. 

1.13.7. Określenie współczynnika ewakuacji ciepła poprzez układ 

chłodzenia formy i powierzchnię formy. 

1.13.8. Określenie węzłów cieplnych i ich umiejscowienie. 

1.13.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie. 

1.13.10. Określenie miejsc krytycznych formy narażonych 

na szczególny zmęczenie cieplne i stres temperaturowy. 

 

1.14. Prace badawcze z formą ciśnieniową na stanowisku BUHLER SCD 42 

(prace badawczo-rozwojowe) (badania przemysłowe)  z położeniem 

głównego nacisku na zoptymalizowanie parametrów procesu 

i porównaniem wyników z wynikami symulacji: 

1.14.1. Określenie temperatury metalu w piecu dozującym WO650S. 

1.14.2. Wynikająca z pkt 2.12.1 temperatura metalu po zalaniu 

w komorę zalewającą 

1.14.3. Temperatura pracy komory w cyklu stałym. 

1.14.4. Temperatura pracy tłoka w cyklu stałym. 

1.14.5. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. 
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1.14.6. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. 

1.14.7. Punkt wyhamowania tłoka. 

1.14.8. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienie 

dobicia. 

1.14.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie i określenie 

czasu otwarcia formy. 

1.14.10. Określenie czasu wysuwu płyty wypychaczy i zepchnięcia 

odlewu z wnęki formy. 

1.14.11. Określenie czasu niezbędnego do wychłodzenia formy 

do temperatury roboczej umożliwiającej zamknięcie formy i jej 

ponowne zalanie.  

1.14.12. Określenie miejsc krytycznych formy narażonych na 

szczególny zmęczenie cieplne i stres temperaturowy. 

 

2. Zagadnienia dotyczące malowania proszkowego dachówki aluminiowej 

opisano w osobnym raporcie który stanowi załącznik B. (badania 

przemysłowe) 

2.1. Przygotowanie powierzchni dachówki do malowania. 

2.2. Próby malowania proszkowego 

2.3. Badanie przyczepności farby proszkowej do podłoża – do dachówki 

aluminiowej. 

3. Uzyskanie Europejskich wzorów przemysłowych załącznik D. 
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F. Opis przeprowadzonych prac badawczych i rozwojowych oraz 

badań przemysłowych   

 

1. Wykonane Etapy prac badawczo rozwojowych oraz badań 

przemysłowych dla Dachówki nr 1 wzór RUSTICO-RAPIDO: 
 

1.1. Wykonano model 3D powłoki zewnętrznej dachówki ceramicznej dla 

ustalenia kształtu, gabarytów, elementów wytrzymałościowych celem 

ustalenia wizji konstrukcyjnej dachówki aluminiowej. Waga dachówki 

ceramicznej kominkowej 4,6 kg. 

 

1.2. Wykonano dokumentację konstrukcyjną 3D dachówki aluminiowej 

uwzględniając wyniki skanu dachówki ceramicznej. 

Założenia:  

1.2.1. Grubość ścianki 2,5 - 3 mm. 

1.2.2. Zaprojektowanie mocowań dachówki aluminiowej do łaty.  

1.2.3. Otwory mocujące dachówki do łat na wkręty. 

1.2.4. Punkty podparcia dachówki aluminiowej w zamkach 

odpowiadające dachówce ceramicznej.  

 

1.3. Wykonano poprawki dokumentacji konstrukcyjnej 3D dachówki 

aluminiowej dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako 

odlewu aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi 

detalu w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu.  

Założenia: 

1.3.1. Grubość ścianki 2,5 - 3mm ze względu na możliwości techniczne 

zalania ścianki. Współczynnik wytrzymałościowy ścianki 2,5 – 

3 mm przewyższający 20 krotnie wytrzymałość nacisku  dachówki 

ceramicznej konstrukcja przesztywniona dodatkowo profilem rury 

odlanej uniemożliwiająca zniszczenie mechaniczne bez użycia 

dynamicznej siły. (w stosunku do konstrukcji ceramicznej – 

praktycznie niezniszczalny). 

Waga teoretyczna dachówki aluminiowej wentylacyjnej 1,3 kg. 

Waga całego zespołu 2,1 kg.   

1.3.2. Podpory mocujące na łacie grubości 5 – 6 mm. 

1.3.3. Otwory mocujące standardowe jak w dachówce ceramicznej tak 

aby detale mocować takimi samymi wkrętami do łaty 

nie komplikując montażu wymuszaniem stosowania mniejszych 

wkrętów (waga standardowej dachówki ceramicznej 2,4 kg)    

 

Załącznik nr 1-1 - Model 3D  

Załącznik nr 2-1 - Warunki Techniczne Odbioru odlewów  
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1.4. Dobrano układ zalewowy, nadlewy i odpowietrzniki tak aby spełnić 

wymogi dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako odlewu 

aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi detalu 

w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu. 

Założenia: 

1.4.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

1.4.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

 

1.5. Wykonano model 3D wnęki konstrukcyjnej stałej i ruchomej połówki 

formy wtryskowej dachówki uwzględniając uwarunkowania odlewnicze 

jak skurcz, pochylenia oraz umiejscowienie wypychaczy umożliwiające 

wypchnięcie odlewu z formy bez uszkodzeń po jej zalaniu metalem. 

Założenia: 

1.5.1. Skurcz na poziomie 1%. 

1.5.2. Nachylenia w formie 1,5 - 2°. 

1.5.3. Wypychacze na płycie wypychaczy usadowione symetrycznie 

oprócz wypychaczy  tulejowych na otworach pod wkręty mocujące 

do łaty. 

 

1.6. Wykonano modele 3D stałej i ruchomej połówki formy ciśnieniowej 

dachówki z uwzględnieniem zamków odlewniczych, prowadzeń, otworów 

wypychaczy oraz możliwości łatwego montażu i demontażu tych połówek 

obudowy formy z maszyny odlewniczej ciśnieniowej. 

Założenia: 

1.6.1. Linia podziału formy przebiegająca poniżej linii widoczności detalu 

po złożeniu detali na dachu ceramicznym, tak aby maksymalnie 

uprościć proces obróbki wstępnej po odlaniu i go zminimalizować 

tak aby maksymalnie obniżyć koszty oczyszczania detali po 

odlaniu poza obłamaniem nadlewów, odpowietrzników i układu 

wlewowego. 

1.6.2. Wszystkie wkładki mocowane śrubami imbusowymi w obudowie. 

1.6.3. Obudowy mocowane na laszach krzywkowych do płyt maszyny.  

   

1.7. Wykonanie wyliczeń teoretycznych dotyczących faz wtrysku - 

wypełniania wnęki formy ciśnieniowej (prace badawczo-rozwojowe) - 

parametry procesu: 

1.7.1. Określenie temperatury metalu. 

1.7.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. (VT; VT
kr;B ) 

1.7.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTt;C) 

1.7.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na III Fazę ciśnienia dobicia. 

1.7.5. Punkt przejścia z Fazy II w III Fazę i określenie ciśnienia 

doprasowania (D,Pd). 
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Załącznik nr 3-1 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego czasu 

wypełnienia wnęki  

Załącznik nr 4-1 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla maksymalnego 

czasu wypełnienia wnęki  

 

1.8.  Wykonano poprawki modelu 3D dla stałej i ruchomej połówki formy 

ciśnieniowej dachówki z uwzględnieniem części wymiennych jak 

wywietrzniki do ewakuacji powietrza z formy przed falą metalu, miejsc 

narażonych na szczególne działanie gorącego metalu i przez 

to "wypłukiwanie" wkładek formy. 

Założenia: 

1.8.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

1.8.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając tylko pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

1.8.3. Całość kumulacji temperatury powinna się usadowić w części 

komory wlewowej. 

1.8.4. Główny impet temperatury powinien zostać przyjęty na stopkę 

podwlewową, która powinna być zrealizowana z materiału 

odpornego na stres temperaturowy bądź jako część wymienna lub  

chłodzona stale wodą. Proponowany materiał Qro90 lub WCL 

1.2343. 

 

1.9. Wykonano model 3D całości zespołu formy ciśnieniowej wraz z tuleją 

zalewową. 

 

1.10. Materiał na formę ciśnieniową WCL 1.2343 z posiadanych stanów 

magazynowych. 

 

1.11. Formę ciśnieniową wykonano z materiału WCL 1.2343 na maszynach 

NorteVHS3; Macho MH1000, TZC, TUR.   

 

Załącznik nr 5-1 - Protokół z weryfikacji oprzyrządowania  

Załącznik nr 6-1 - OT  

 

1.12. Obudowy wkładek formy wykonano z materiału 18G2A Załącznik nr C. 

 

1.13. Wykonano 52 symulacje wypełniania wnęki formy ciśnieniowej 

w programie PROCAST dla parametrów z przedziału jak w załącznikach 

nr 3-1 do 4-1 i określono potencjalnie optymalne parametry procesu: 

1.13.1. Temperatura metalu: 680°C. 

1.13.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I.(VTpc; VT
kr;B ) 

1.13.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTpc;C ) 
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1.13.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na fazę ciśnienia dobicia. 

1.13.5. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienia 

dobicia. (D,Pd). 

1.13.6. Określenie współczynnika absorpcji ciepła dla formy w jej 

kształcie i objętości. 

1.13.7. Określenie współczynnika ewakuacji ciepła poprzez układ 

chłodzenia formy i powierzchnię formy. 

1.13.8. Określenie węzłów cieplnych i ich umiejscowienie. 

1.13.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie. 

1.13.10. Określono miejsca krytyczne formy narażonych na szczególny 

zmęczenie cieplne i stres temperaturowy  

Załącznik nr 7-1 - Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast  

 

1.14. Przeprowadzono próby pracy na stanowisku Badawczym BUHLER 

SCD 42 z formą ciśnieniową dla parametrów procesu określonych 

w pkt 1.13.1-1.13.10 a opisanych  w załączniku 7-1 wynikających 

dla optymalnych wyników symulacji w programie symulacyjnym 

PROCAST.  

1.15. Wprowadzono korekty procesu na podstawie prób dla pracy ciągłej na 

stanowisku B SCD42 i określono parametry pracy jak poniżej:  

1.15.1. Określenie temperatury metalu w piecu dozującym WO650S. 

1.15.2. Wynikająca z pkt 1.13.1 temperatura metalu po zalaniu 

w komorę zalewającą 

1.15.3. Temperatura pracy komory w cyklu stałym. 

1.15.4. Temperatura pracy tłoka w cyklu stałym. 

1.15.5. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. .(VTb; VT
kr;B ) 

1.15.6. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTb;C ) 

1.15.7. Punkt wyhamowania tłoka. 

1.15.8. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienie 

dobicia. (D,Pd). 

1.15.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie i określenie 

czasu otwarcia formy. 

1.15.10. Określenie czasu wysuwu płyty wypychaczy i zepchnięcia 

odlewu z wnęki formy. 

1.15.11. Określenie czasu niezbędnego do wychłodzenia formy 

do temperatury roboczej umożliwiającej zamknięcie formy i jej 

ponowne zalanie.  

1.15.12. Określenie miejsc krytycznych formy narażonych 

na szczególne zmęczenie cieplne i stres temperaturowy. 

Załącznik nr 8-1 - Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową procesu 
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Załącznik nr 9-1 - Dane w zestawieniu porównawczym 

dla załączników 3,4,7,8 

 

1.16. Wykonano Kartę kosztu normatywnego gdzie określono całość 

technologii  wykonania    czasów    i    parametrów   procesu 

Załącznik nr 10-1. Na tej podstawie dokonano wyceny kosztowej 

produktu. 

 

1.17. Dokonano pomiarów wymiarowych dachówki wentylacyjnej 

i wykonano Orzeczenie pomiarowe  Załącznik nr 11-1. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

1.18. Dokonano badań spektralnych próbek przylanych i wykonano 

Świadectwo badań Odbiorczych Załącznik nr 12-1. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

1.19. Na podstawie Załączników 11-1, 12-1 wykonano Protokół z weryfikacji 

wyrobu Załącznik nr 13-1. Na tej podstawie dopuszczono wyrób 

do dalszych badań. 

 

1.20. Podsumowanie Prac Badawczych dla formy dachówki RUSTICO-

RAPIDO. 

Osiągnięto cel - wykonanie odlewu o ściance 2,5 – 3 mm konstrukcyjnie 

i wytrzymałościowo zgodny z założeniami projektowymi. 

 

1.21. Uzyskano – Zarejestrowano wspólnotowy wzór przemysłowy 

dla wyrobu RUSTICO-RAPIDO. Załącznik nr 14-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wykonane Etapy prac badawczo rozwojowych oraz badań 

przemysłowych dla Dachówki nr 2 wzór BALANCE: 
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2.1. Wykonano model 3D powłoki zewnętrznej dachówki ceramicznej dla 

ustalenia kształtu, gabarytów, elementów wytrzymałościowych celem 

ustalenia wizji konstrukcyjnej dachówki aluminiowej. Waga dachówki 

ceramicznej kominkowej 5,4 kg. 

 

2.2. Wykonano dokumentację konstrukcyjną 3D dachówki aluminiowej 

uwzględniając wyniki skanu dachówki ceramicznej. 

Założenia:  

2.2.1. Grubość ścianki 2,5 - 3 mm. 

2.2.2. Zaprojektowanie mocowań dachówki aluminiowej do łaty.  

2.2.3. Otwory mocujące dachówki do łat na wkręty. 

2.2.4. Punkty podparcia dachówki aluminiowej w zamkach 

odpowiadające dachówce ceramicznej.  

 

2.3. Wykonano poprawki dokumentacji konstrukcyjnej 3D dachówki 

aluminiowej dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako 

odlewu aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi 

detalu w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu.  

Założenia: 

2.3.1. Grubość ścianki 2,5 – 3 mm ze względu na możliwości techniczne 

zalania ścianki. Współczynnik wytrzymałościowy ścianki 2,5 – 

3 mm przewyższający 20 krotnie wytrzymałość nacisku  dachówki 

ceramicznej konstrukcja przesztywniona dodatkowo profilem rury 

odlanej uniemożliwiająca zniszczenie mechaniczne bez użycia 

dynamicznej siły. (w stosunku do konstrukcji ceramicznej – 

praktycznie niezniszczalny). 

Waga teoretyczna dachówki aluminiowej wentylacyjnej 1,97 kg. 

Waga całego zespołu 2,77 kg.   

2.3.2. Podpory mocujące na łacie grubości 5 – 6 mm. 

2.3.3. Otwory mocujące standardowe jak w dachówce ceramicznej tak 

aby detale mocować takimi samymi wkrętami do łaty 

nie komplikując montażu wymuszaniem stosowania mniejszych 

wkrętów (waga standardowej dachówki ceramicznej 3,3 kg)    

 

Załącznik nr 1-2 - Model 3D  

Załącznik nr 2-2 - Warunki Techniczne Odbioru odlewów  

 

2.4. Dobrano układ zalewowy, nadlewy i odpowietrzniki tak aby spełnić 

wymogi dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako odlewu 

aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi detalu 

w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu. 

Założenia: 

2.4.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 
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2.4.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

 

2.5. Wykonano model 3D wnęki konstrukcyjnej stałej i ruchomej połówki 

formy wtryskowej dachówki uwzględniając uwarunkowania odlewnicze 

jak skurcz, pochylenia oraz umiejscowienie wypychaczy umożliwiające 

wypchnięcie odlewu z formy bez uszkodzeń po jej zalaniu metalem. 

Założenia: 

2.5.1. Skurcz na poziomie 1%. 

2.5.2. Nachylenia w formie 1,5 - 2°. 

2.5.3. Wypychacze na płycie wypychaczy usadowione symetrycznie 

oprócz wypychaczy  tulejowych na otworach pod wkręty mocujące 

do łaty. 

 

2.6. Wykonano modele 3D stałej i ruchomej połówki formy ciśnieniowej 

dachówki z uwzględnieniem zamków odlewniczych, prowadzeń, otworów 

wypychaczy oraz możliwości łatwego montażu i demontażu tych połówek 

obudowy formy z maszyny odlewniczej ciśnieniowej. 

Założenia: 

2.6.1. Linia podziału formy przebiegająca poniżej linii widoczności detalu 

po złożeniu detali na dachu ceramicznym, tak aby maksymalnie 

uprościć proces obróbki wstępnej po odlaniu i go zminimalizować 

tak aby maksymalnie obniżyć koszty oczyszczania detali po 

odlaniu poza obłamaniem nadlewów, odpowietrzników i układu 

wlewowego. 

2.6.2. Wszystkie wkładki mocowane śrubami imbusowymi w obudowie. 

2.6.3. Obudowy mocowane na laszach krzywkowych do płyt maszyny.  

   

2.7. Wykonanie wyliczeń teoretycznych dotyczących faz wtrysku - 

wypełniania wnęki formy ciśnieniowej (prace badawczo-rozwojowe) - 

parametry procesu: 

2.7.1. Określenie temperatury metalu. 

2.7.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. (VT; VT
kr;B ) 

2.7.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTt;C) 

2.7.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na III Fazę ciśnienia dobicia. 

2.7.5. Punkt przejścia z Fazy II w III Fazę i określenie ciśnienia 

doprasowania (D,Pd). 

Załącznik nr 3-2 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego czasu 

wypełnienia wnęki  

Załącznik nr 4-2 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla maksymalnego 

czasu wypełnienia wnęki  

 

2.8.  Wykonano poprawki modelu 3D dla stałej i ruchomej połówki formy 

ciśnieniowej dachówki z uwzględnieniem części wymiennych jak 
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wywietrzniki do ewakuacji powietrza z formy przed falą metalu, miejsc 

narażonych na szczególne działanie gorącego metalu i przez 

to "wypłukiwanie" wkładek formy. 

Założenia: 

2.8.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

2.8.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając tylko pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

2.8.3. Całość kumulacji temperatury powinna się usadowić w części 

komory wlewowej. 

2.8.4. Główny impet temperatury powinien zostać przyjęty na stopkę 

podwlewową, która powinna być zrealizowana z materiału 

odpornego na stres temperaturowy bądź jako część wymienna lub  

chłodzona stale wodą. Proponowany materiał Qro90 lub WCL 

1.2343. 

 

2.9. Wykonano model 3D całości zespołu formy ciśnieniowej wraz z tuleją 

zalewową. 

 

2.10. Materiał na formę ciśnieniową WCL 1.2343 z posiadanych stanów 

magazynowych. 

 

2.11. Formę ciśnieniową wykonano z materiału WCL 1.2343 na maszynach 

NorteVHS3; Macho MH1000, TZC, TUR.   

 

Załącznik nr 5-2 - Protokół z weryfikacji oprzyrządowania  

Załącznik nr 6-2 - OT  

 

2.12. Obudowy wkładek formy wykonano z materiału 18G2A Załącznik nr C. 

 

2.13. Wykonano 65 symulacje wypełniania wnęki formy ciśnieniowej 

w programie PROCAST dla parametrów z przedziału jak w załącznikach 

nr 3-2 do 4-2 i określono potencjalnie optymalne parametry procesu: 

2.13.1. Temperatura metalu: 680°C. 

2.13.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I.(VTpc; VT
kr;B ) 

2.13.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTpc;C ) 

2.13.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na fazę ciśnienia dobicia. 

2.13.5. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienia 

dobicia. (D,Pd). 

2.13.6. Określenie współczynnika absorpcji ciepła dla formy w jej 

kształcie i objętości. 

2.13.7. Określenie współczynnika ewakuacji ciepła poprzez układ 

chłodzenia formy i powierzchnię formy. 

2.13.8. Określenie węzłów cieplnych i ich umiejscowienie. 
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2.13.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie. 

2.13.10. Określono miejsca krytyczne formy narażonych na szczególny 

zmęczenie cieplne i stres temperaturowy  

Załącznik nr 7-2 - Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast  

 

2.14. Przeprowadzono próby pracy na stanowisku Badawczym BUHLER 

SCD 42 z formą ciśnieniową dla parametrów procesu określonych 

w pkt 2.13.1-2.13.10 a opisanych  w załączniku 7-2 wynikających 

dla optymalnych wyników symulacji w programie symulacyjnym 

PROCAST.  

2.15. Wprowadzono korekty procesu na podstawie prób dla pracy ciągłej na 

stanowisku B SCD42 i określono parametry pracy jak poniżej:  

2.15.1. Określenie temperatury metalu w piecu dozującym WO650S. 

2.15.2. Wynikająca z pkt 2.13.1 temperatura metalu po zalaniu 

w komorę zalewającą 

2.15.3. Temperatura pracy komory w cyklu stałym. 

2.15.4. Temperatura pracy tłoka w cyklu stałym. 

2.15.5. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. .(VTb; VT
kr;B ) 

2.15.6. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTb;C ) 

2.15.7. Punkt wyhamowania tłoka. 

2.15.8. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienie 

dobicia. (D,Pd). 

2.15.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie i określenie 

czasu otwarcia formy. 

2.15.10. Określenie czasu wysuwu płyty wypychaczy i zepchnięcia 

odlewu z wnęki formy. 

2.15.11. Określenie czasu niezbędnego do wychłodzenia formy 

do temperatury roboczej umożliwiającej zamknięcie formy i jej 

ponowne zalanie.  

2.15.12. Określenie miejsc krytycznych formy narażonych 

na szczególne zmęczenie cieplne i stres temperaturowy. 

Załącznik nr 8-2 - Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową procesu 

Załącznik nr 9-2 - Dane w zestawieniu porównawczym 

dla załączników 3,4,7,8 

 

2.16. Wykonano Kartę kosztu normatywnego gdzie określono całość 

technologii  wykonania    czasów    i    parametrów   procesu 

Załącznik nr 10-2. Na tej podstawie dokonano wyceny kosztowej 

produktu. 
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2.17. Dokonano pomiarów wymiarowych dachówki wentylacyjnej 

i wykonano Orzeczenie pomiarowe  Załącznik nr 11-2. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

2.18. Dokonano badań spektralnych próbek przylanych i wykonano 

Świadectwo badań Odbiorczych Załącznik nr 12-2. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

2.19. Na podstawie Załączników 11-2, 12-2 wykonano Protokół z weryfikacji 

wyrobu Załącznik nr 13-2. Na tej podstawie dopuszczono wyrób 

do dalszych badań. 

 

2.20. Podsumowanie Prac Badawczych dla formy dachówki BALANCE. 

Osiągnięto cel - wykonanie odlewu o ściance 2,5 – 3 mm konstrukcyjnie 

i wytrzymałościowo zgodny z założeniami projektowymi. 

 

2.21. Uzyskano – Zarejestrowano wspólnotowy wzór przemysłowy 

dla wyrobu BALANCE. Załącznik nr 14-2. 
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3. Wykonane Etapy prac badawczo rozwojowych oraz badań 

przemysłowych dla Dachówki nr 3 wzór DOMINO: 
 

3.1. Wykonano model 3D powłoki zewnętrznej dachówki ceramicznej dla 

ustalenia kształtu, gabarytów, elementów wytrzymałościowych celem 

ustalenia wizji konstrukcyjnej dachówki aluminiowej. Waga dachówki 

ceramicznej kominkowej 6,3 kg. 

 

3.2. Wykonano dokumentację konstrukcyjną 3D dachówki aluminiowej 

uwzględniając wyniki skanu dachówki ceramicznej. 

Założenia:  

3.2.1. Grubość ścianki 2,5 - 3 mm. 

3.2.2. Zaprojektowanie mocowań dachówki aluminiowej do łaty.  

3.2.3. Otwory mocujące dachówki do łat na wkręty. 

3.2.4. Punkty podparcia dachówki aluminiowej w zamkach 

odpowiadające dachówce ceramicznej.  

 

3.3. Wykonano poprawki dokumentacji konstrukcyjnej 3D dachówki 

aluminiowej dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako 

odlewu aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi 

detalu w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu.  

Założenia: 

3.3.1. Grubość ścianki 2,5 - 3mm ze względu na możliwości techniczne 

zalania ścianki. Współczynnik wytrzymałościowy ścianki 2,5 – 

3 mm przewyższający 20 krotnie wytrzymałość nacisku  dachówki 

ceramicznej konstrukcja przesztywniona dodatkowo profilem rury 

odlanej uniemożliwiająca zniszczenie mechaniczne bez użycia 

dynamicznej siły. (w stosunku do konstrukcji ceramicznej – 

praktycznie niezniszczalny). 

Waga teoretyczna dachówki aluminiowej wentylacyjnej 1,85 kg. 

Waga całego zespołu 2,65 kg.   

3.3.2. Podpory mocujące na łacie grubości 5 – 6 mm. 

3.3.3. Otwory mocujące standardowe jak w dachówce ceramicznej tak 

aby detale mocować takimi samymi wkrętami do łaty 

nie komplikując montażu wymuszaniem stosowania mniejszych 

wkrętów (waga standardowej dachówki ceramicznej 4,2 kg)    

 

Załącznik nr 1-3 - Model 3D  

Załącznik nr 2-3 - Warunki Techniczne Odbioru odlewów  

 

3.4. Dobrano układ zalewowy, nadlewy i odpowietrzniki tak aby spełnić 

wymogi dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako odlewu 

aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi detalu 

w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu. 

Założenia: 
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3.4.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

3.4.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

 

3.5. Wykonano model 3D wnęki konstrukcyjnej stałej i ruchomej połówki 

formy wtryskowej dachówki uwzględniając uwarunkowania odlewnicze 

jak skurcz, pochylenia oraz umiejscowienie wypychaczy umożliwiające 

wypchnięcie odlewu z formy bez uszkodzeń po jej zalaniu metalem. 

Założenia: 

3.5.1. Skurcz na poziomie 1%. 

3.5.2. Nachylenia w formie 1,5 - 2°. 

3.5.3. Wypychacze na płycie wypychaczy usadowione symetrycznie 

oprócz wypychaczy  tulejowych na otworach pod wkręty mocujące 

do łaty. 

 

3.6. Wykonano modele 3D stałej i ruchomej połówki formy ciśnieniowej 

dachówki z uwzględnieniem zamków odlewniczych, prowadzeń, otworów 

wypychaczy oraz możliwości łatwego montażu i demontażu tych połówek 

obudowy formy z maszyny odlewniczej ciśnieniowej. 

Założenia: 

3.6.1. Linia podziału formy przebiegająca poniżej linii widoczności detalu 

po złożeniu detali na dachu ceramicznym, tak aby maksymalnie 

uprościć proces obróbki wstępnej po odlaniu i go zminimalizować 

tak aby maksymalnie obniżyć koszty oczyszczania detali po 

odlaniu poza obłamaniem nadlewów, odpowietrzników i układu 

wlewowego. 

3.6.2. Wszystkie wkładki mocowane śrubami imbusowymi w obudowie. 

3.6.3. Obudowy mocowane na laszach krzywkowych do płyt maszyny.  

   

3.7. Wykonanie wyliczeń teoretycznych dotyczących faz wtrysku - 

wypełniania wnęki formy ciśnieniowej (prace badawczo-rozwojowe) - 

parametry procesu: 

3.7.1. Określenie temperatury metalu. 

3.7.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. (VT; VT
kr;B ) 

3.7.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTt;C) 

3.7.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na III Fazę ciśnienia dobicia. 

3.7.5. Punkt przejścia z Fazy II w III Fazę i określenie ciśnienia 

doprasowania (D,Pd). 

Załącznik nr 3-3 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego czasu 

wypełnienia wnęki  

Załącznik nr 4-3 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla maksymalnego 

czasu wypełnienia wnęki  
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3.8.  Wykonano poprawki modelu 3D dla stałej i ruchomej połówki formy 

ciśnieniowej dachówki z uwzględnieniem części wymiennych jak 

wywietrzniki do ewakuacji powietrza z formy przed falą metalu, miejsc 

narażonych na szczególne działanie gorącego metalu i przez 

to "wypłukiwanie" wkładek formy. 

Założenia: 

3.8.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

3.8.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając tylko pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

3.8.3. Całość kumulacji temperatury powinna się usadowić w części 

komory wlewowej. 

3.8.4. Główny impet temperatury powinien zostać przyjęty na stopkę 

podwlewową, która powinna być zrealizowana z materiału 

odpornego na stres temperaturowy bądź jako część wymienna lub  

chłodzona stale wodą. Proponowany materiał Qro90 lub WCL 

1.2343. 

 

3.9. Wykonano model 3D całości zespołu formy ciśnieniowej wraz z tuleją 

zalewową. 

 

3.10. Materiał na formę ciśnieniową WCL 1.2343 z posiadanych stanów 

magazynowych. 

 

3.11. Formę ciśnieniową wykonano z materiału WCL 1.2343 na maszynach 

NorteVHS3; Macho MH1000, TZC, TUR.   

 

Załącznik nr 5-3 - Protokół z weryfikacji oprzyrządowania  

Załącznik nr 6-3 - OT  

 

3.12. Obudowy wkładek formy wykonano z materiału 18G2A Załącznik nr C. 

 

3.13. Wykonano 76 symulacje wypełniania wnęki formy ciśnieniowej 

w programie PROCAST dla parametrów z przedziału jak w załącznikach 

nr 3-3 do 4-3 i określono potencjalnie optymalne parametry procesu: 

3.13.1. Temperatura metalu: 680°C. 

3.13.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I.(VTpc; VT
kr;B ) 

3.13.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTpc;C ) 

3.13.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na fazę ciśnienia dobicia. 

3.13.5. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienia 

dobicia. (D,Pd). 

3.13.6. Określenie współczynnika absorpcji ciepła dla formy w jej 

kształcie i objętości. 
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3.13.7. Określenie współczynnika ewakuacji ciepła poprzez układ 

chłodzenia formy i powierzchnię formy. 

3.13.8. Określenie węzłów cieplnych i ich umiejscowienie. 

3.13.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie. 

3.13.10. Określono miejsca krytyczne formy narażonych na szczególny 

zmęczenie cieplne i stres temperaturowy  

Załącznik nr 7-3 - Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast  

 

3.14. Przeprowadzono próby pracy na stanowisku Badawczym BUHLER 

SCD 42 z formą ciśnieniową dla parametrów procesu określonych 

w pkt 3.13.1-3.13.10 a opisanych  w załączniku 7-3 wynikających 

dla optymalnych wyników symulacji w programie symulacyjnym 

PROCAST.  

3.15. Wprowadzono korekty procesu na podstawie prób dla pracy ciągłej na 

stanowisku B SCD42 i określono parametry pracy jak poniżej:  

3.15.1. Określenie temperatury metalu w piecu dozującym WO650S. 

3.15.2. Wynikająca z pkt 3.13.1 temperatura metalu po zalaniu 

w komorę zalewającą 

3.15.3. Temperatura pracy komory w cyklu stałym. 

3.15.4. Temperatura pracy tłoka w cyklu stałym. 

3.15.5. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. .(VTb; VT
kr;B ) 

3.15.6. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTb;C ) 

3.15.7. Punkt wyhamowania tłoka. 

3.15.8. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienie 

dobicia. (D,Pd). 

3.15.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie i określenie 

czasu otwarcia formy. 

3.15.10. Określenie czasu wysuwu płyty wypychaczy i zepchnięcia 

odlewu z wnęki formy. 

3.15.11. Określenie czasu niezbędnego do wychłodzenia formy 

do temperatury roboczej umożliwiającej zamknięcie formy i jej 

ponowne zalanie.  

3.15.12. Określenie miejsc krytycznych formy narażonych 

na szczególne zmęczenie cieplne i stres temperaturowy. 

Załącznik nr 8-3 - Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową procesu 

Załącznik nr 9-3 - Dane w zestawieniu porównawczym 

dla załączników 3,4,7,8 

 

3.16. Wykonano Kartę kosztu normatywnego gdzie określono całość 

technologii  wykonania    czasów    i    parametrów   procesu 
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Załącznik nr 10-3. Na tej podstawie dokonano wyceny kosztowej 

produktu. 

 

3.17. Dokonano pomiarów wymiarowych dachówki wentylacyjnej 

i wykonano Orzeczenie pomiarowe  Załącznik nr 11-3. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

3.18. Dokonano badań spektralnych próbek przylanych i wykonano 

Świadectwo badań Odbiorczych Załącznik nr 12-3. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

3.19. Na podstawie Załączników 11-3, 12-3 wykonano Protokół z weryfikacji 

wyrobu Załącznik nr 13-3. Na tej podstawie dopuszczono wyrób 

do dalszych badań. 

 

3.20. Podsumowanie Prac Badawczych dla formy dachówki DOMINO. 

Osiągnięto cel - wykonanie odlewu o ściance 2,5 – 3 mm konstrukcyjnie 

i wytrzymałościowo zgodny z założeniami projektowymi. 

 

3.21. Uzyskano – Zarejestrowano wspólnotowy wzór przemysłowy 

dla wyrobu DOMINO. Załącznik nr 14-3. 
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4. Wykonane Etapy prac badawczo rozwojowych oraz badań 

przemysłowych dla Dachówki nr 4 wzór HARMONIE: 
 

4.1. Wykonano model 3D powłoki zewnętrznej dachówki ceramicznej dla 

ustalenia kształtu, gabarytów, elementów wytrzymałościowych celem 

ustalenia wizji konstrukcyjnej dachówki aluminiowej. Waga dachówki 

ceramicznej kominkowej 5,2 kg. 

 

4.2. Wykonano dokumentację konstrukcyjną 3D dachówki aluminiowej 

uwzględniając wyniki skanu dachówki ceramicznej. 

Założenia:  

4.2.1. Grubość ścianki 2,5 - 3 mm. 

4.2.2. Zaprojektowanie mocowań dachówki aluminiowej do łaty.  

4.2.3. Otwory mocujące dachówki do łat na wkręty. 

4.2.4. Punkty podparcia dachówki aluminiowej w zamkach 

odpowiadające dachówce ceramicznej.  

 

4.3. Wykonano poprawki dokumentacji konstrukcyjnej 3D dachówki 

aluminiowej dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako 

odlewu aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi 

detalu w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu.  

Założenia: 

4.3.1. Grubość ścianki 2,5 - 3mm ze względu na możliwości techniczne 

zalania ścianki. Współczynnik wytrzymałościowy ścianki 2,5 – 

3 mm przewyższający 20 krotnie wytrzymałość nacisku  dachówki 

ceramicznej konstrukcja przesztywniona dodatkowo profilem rury 

odlanej uniemożliwiająca zniszczenie mechaniczne bez użycia 

dynamicznej siły. (w stosunku do konstrukcji ceramicznej – 

praktycznie niezniszczalny). 

Waga teoretyczna dachówki aluminiowej wentylacyjnej 1,75 kg. 

Waga całego zespołu 2,55 kg.   

4.3.2. Podpory mocujące na łacie grubości 5 – 6 mm. 

4.3.3. Otwory mocujące standardowe jak w dachówce ceramicznej tak 

aby detale mocować takimi samymi wkrętami do łaty 

nie komplikując montażu wymuszaniem stosowania mniejszych 

wkrętów (waga standardowej dachówki ceramicznej 3,1 kg)    

 

Załącznik nr 1-4 - Model 3D  

Załącznik nr 2-4 - Warunki Techniczne Odbioru odlewów  

 

4.4. Dobrano układ zalewowy, nadlewy i odpowietrzniki tak aby spełnić 

wymogi dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako odlewu 

aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi detalu 

w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu. 

Założenia: 
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4.4.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

4.4.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

 

4.5. Wykonano model 3D wnęki konstrukcyjnej stałej i ruchomej połówki 

formy wtryskowej dachówki uwzględniając uwarunkowania odlewnicze 

jak skurcz, pochylenia oraz umiejscowienie wypychaczy umożliwiające 

wypchnięcie odlewu z formy bez uszkodzeń po jej zalaniu metalem. 

Założenia: 

4.5.1. Skurcz na poziomie 1%. 

4.5.2. Nachylenia w formie 1,5 - 2°. 

4.5.3. Wypychacze na płycie wypychaczy usadowione symetrycznie 

oprócz wypychaczy  tulejowych na otworach pod wkręty mocujące 

do łaty. 

 

4.6. Wykonano modele 3D stałej i ruchomej połówki formy ciśnieniowej 

dachówki z uwzględnieniem zamków odlewniczych, prowadzeń, otworów 

wypychaczy oraz możliwości łatwego montażu i demontażu tych połówek 

obudowy formy z maszyny odlewniczej ciśnieniowej. 

Założenia: 

4.6.1. Linia podziału formy przebiegająca poniżej linii widoczności detalu 

po złożeniu detali na dachu ceramicznym, tak aby maksymalnie 

uprościć proces obróbki wstępnej po odlaniu i go zminimalizować 

tak aby maksymalnie obniżyć koszty oczyszczania detali po 

odlaniu poza obłamaniem nadlewów, odpowietrzników i układu 

wlewowego. 

4.6.2. Wszystkie wkładki mocowane śrubami imbusowymi w obudowie. 

4.6.3. Obudowy mocowane na laszach krzywkowych do płyt maszyny.  

   

4.7. Wykonanie wyliczeń teoretycznych dotyczących faz wtrysku - 

wypełniania wnęki formy ciśnieniowej (prace badawczo-rozwojowe) - 

parametry procesu: 

4.7.1. Określenie temperatury metalu. 

4.7.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. (VT; VT
kr;B ) 

4.7.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTt;C) 

4.7.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na III Fazę ciśnienia dobicia. 

4.7.5. Punkt przejścia z Fazy II w III Fazę i określenie ciśnienia 

doprasowania (D,Pd). 

Załącznik nr 3-4 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego czasu 

wypełnienia wnęki  

Załącznik nr 4-4 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla maksymalnego 

czasu wypełnienia wnęki  
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4.8.  Wykonano poprawki modelu 3D dla stałej i ruchomej połówki formy 

ciśnieniowej dachówki z uwzględnieniem części wymiennych jak 

wywietrzniki do ewakuacji powietrza z formy przed falą metalu, miejsc 

narażonych na szczególne działanie gorącego metalu i przez 

to "wypłukiwanie" wkładek formy. 

Założenia: 

4.8.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

4.8.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając tylko pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

4.8.3. Całość kumulacji temperatury powinna się usadowić w części 

komory wlewowej. 

4.8.4. Główny impet temperatury powinien zostać przyjęty na stopkę 

podwlewową, która powinna być zrealizowana z materiału 

odpornego na stres temperaturowy bądź jako część wymienna lub  

chłodzona stale wodą. Proponowany materiał Qro90 lub WCL 

1.2343. 

 

4.9. Wykonano model 3D całości zespołu formy ciśnieniowej wraz z tuleją 

zalewową. 

 

4.10. Materiał na formę ciśnieniową WCL 1.2343 z posiadanych stanów 

magazynowych. 

 

4.11. Formę ciśnieniową wykonano z materiału WCL 1.2343 na maszynach 

NorteVHS3; Macho MH1000, TZC, TUR.   

 

Załącznik nr 5-4 - Protokół z weryfikacji oprzyrządowania  

Załącznik nr 6-4 - OT  

 

4.12. Obudowy wkładek formy wykonano z materiału 18G2A Załącznik nr C. 

 

4.13. Wykonano 84 symulacje wypełniania wnęki formy ciśnieniowej 

w programie PROCAST dla parametrów z przedziału jak w załącznikach 

nr 3-4 do 4-4 i określono potencjalnie optymalne parametry procesu: 

4.13.1. Temperatura metalu: 680°C. 

4.13.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I.(VTpc; VT
kr;B ) 

4.13.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTpc;C ) 

4.13.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na fazę ciśnienia dobicia. 

4.13.5. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienia 

dobicia. (D,Pd). 

4.13.6. Określenie współczynnika absorpcji ciepła dla formy w jej 

kształcie i objętości. 
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4.13.7. Określenie współczynnika ewakuacji ciepła poprzez układ 

chłodzenia formy i powierzchnię formy. 

4.13.8. Określenie węzłów cieplnych i ich umiejscowienie. 

4.13.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie. 

4.13.10. Określono miejsca krytyczne formy narażonych na szczególny 

zmęczenie cieplne i stres temperaturowy  

Załącznik nr 7-4 - Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast  

 

4.14. Przeprowadzono próby pracy na stanowisku Badawczym BUHLER 

SCD 42 z formą ciśnieniową dla parametrów procesu określonych w pkt 

-4.13.1-4.13.10 a opisanych  w załączniku 7-4 wynikających dla 

optymalnych wyników symulacji w programie symulacyjnym PROCAST.  

4.15. Wprowadzono korekty procesu na podstawie prób dla pracy ciągłej na 

stanowisku B SCD42 i określono parametry pracy jak poniżej:  

4.15.1. Określenie temperatury metalu w piecu dozującym WO650S. 

4.15.2. Wynikająca z pkt 4.13.1 temperatura metalu po zalaniu 

w komorę zalewającą 

4.15.3. Temperatura pracy komory w cyklu stałym. 

4.15.4. Temperatura pracy tłoka w cyklu stałym. 

4.15.5. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. .(VTb; VT
kr;B ) 

4.15.6. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTb;C ) 

4.15.7. Punkt wyhamowania tłoka. 

4.15.8. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienie 

dobicia. (D,Pd). 

4.15.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie i określenie 

czasu otwarcia formy. 

4.15.10. Określenie czasu wysuwu płyty wypychaczy i zepchnięcia 

odlewu z wnęki formy. 

4.15.11. Określenie czasu niezbędnego do wychłodzenia formy 

do temperatury roboczej umożliwiającej zamknięcie formy i jej 

ponowne zalanie.  

4.15.12. Określenie miejsc krytycznych formy narażonych 

na szczególne zmęczenie cieplne i stres temperaturowy. 

Załącznik nr 8-4 - Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową procesu 

Załącznik nr 9-4 - Dane w zestawieniu porównawczym 

dla załączników 3,4,7,8 

 

4.16. Wykonano Kartę kosztu normatywnego gdzie określono całość 

technologii  wykonania    czasów    i    parametrów   procesu 

Załącznik nr 10-4. Na tej podstawie dokonano wyceny kosztowej 

produktu. 
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4.17. Dokonano pomiarów wymiarowych dachówki wentylacyjnej 

i wykonano Orzeczenie pomiarowe  Załącznik nr 11-4. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

4.18. Dokonano badań spektralnych próbek przylanych i wykonano 

Świadectwo badań Odbiorczych Załącznik nr 12-4. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

4.19. Na podstawie Załączników 11-4, 12-4 wykonano Protokół z weryfikacji 

wyrobu Załącznik nr 13-4. Na tej podstawie dopuszczono wyrób do 

dalszych badań. 

 

4.20. Podsumowanie Prac Badawczych dla formy dachówki HARMONIE. 

Osiągnięto cel - wykonanie odlewu o ściance 2,5 – 3 mm konstrukcyjnie 

i wytrzymałościowo zgodny z założeniami projektowymi. 

 

4.21. Uzyskano – Zarejestrowano wspólnotowy wzór przemysłowy 

dla wyrobu HARMONIE. Załącznik nr 14-4. 
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5. Wykonane Etapy prac badawczo rozwojowych oraz badań 

przemysłowych dla Dachówki nr 5 wzór MAGNUM: 
 

5.1. Wykonano model 3D powłoki zewnętrznej dachówki ceramicznej dla 

ustalenia kształtu, gabarytów, elementów wytrzymałościowych celem 

ustalenia wizji konstrukcyjnej dachówki aluminiowej. Waga dachówki 

ceramicznej kominkowej 7,1 kg. 

 

5.2. Wykonano dokumentację konstrukcyjną 3D dachówki aluminiowej 

uwzględniając wyniki skanu dachówki ceramicznej. 

Założenia:  

5.2.1. Grubość ścianki 2,5 - 3 mm. 

5.2.2. Zaprojektowanie mocowań dachówki aluminiowej do łaty.  

5.2.3. Otwory mocujące dachówki do łat na wkręty. 

5.2.4. Punkty podparcia dachówki aluminiowej w zamkach 

odpowiadające dachówce ceramicznej.  

 

5.3. Wykonano poprawki dokumentacji konstrukcyjnej 3D dachówki 

aluminiowej dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako 

odlewu aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi 

detalu w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu.  

Założenia: 

5.3.1. Grubość ścianki 2,5 - 3mm ze względu na możliwości techniczne 

zalania ścianki. Współczynnik wytrzymałościowy ścianki 2,5 – 

3 mm przewyższający 20 krotnie wytrzymałość nacisku  dachówki 

ceramicznej konstrukcja przesztywniona dodatkowo profilem rury 

odlanej uniemożliwiająca zniszczenie mechaniczne bez użycia 

dynamicznej siły. (w stosunku do konstrukcji ceramicznej – 

praktycznie niezniszczalny). 

Waga teoretyczna dachówki aluminiowej wentylacyjnej 2,48 kg. 

Waga całego zespołu 3,28 kg.   

5.3.2. Podpory mocujące na łacie grubości 5 – 6 mm. 

5.3.3. Otwory mocujące standardowe jak w dachówce ceramicznej tak 

aby detale mocować takimi samymi wkrętami do łaty 

nie komplikując montażu wymuszaniem stosowania mniejszych 

wkrętów (waga standardowej dachówki ceramicznej 4,9 kg)    

 

Załącznik nr 1-5 - Model 3D  

Załącznik nr 2-5 - Warunki Techniczne Odbioru odlewów  

 

5.4. Dobrano układ zalewowy, nadlewy i odpowietrzniki tak aby spełnić 

wymogi dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako odlewu 

aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi detalu 

w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu. 

Założenia: 
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5.4.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

5.4.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

 

5.5. Wykonano model 3D wnęki konstrukcyjnej stałej i ruchomej połówki 

formy wtryskowej dachówki uwzględniając uwarunkowania odlewnicze 

jak skurcz, pochylenia oraz umiejscowienie wypychaczy umożliwiające 

wypchnięcie odlewu z formy bez uszkodzeń po jej zalaniu metalem. 

Założenia: 

5.5.1. Skurcz na poziomie 1%. 

5.5.2. Nachylenia w formie 1,5 - 2°. 

5.5.3. Wypychacze na płycie wypychaczy usadowione symetrycznie 

oprócz wypychaczy  tulejowych na otworach pod wkręty mocujące 

do łaty. 

 

5.6. Wykonano modele 3D stałej i ruchomej połówki formy ciśnieniowej 

dachówki z uwzględnieniem zamków odlewniczych, prowadzeń, otworów 

wypychaczy oraz możliwości łatwego montażu i demontażu tych połówek 

obudowy formy z maszyny odlewniczej ciśnieniowej. 

Założenia: 

5.6.1. Linia podziału formy przebiegająca poniżej linii widoczności detalu 

po złożeniu detali na dachu ceramicznym, tak aby maksymalnie 

uprościć proces obróbki wstępnej po odlaniu i go zminimalizować 

tak aby maksymalnie obniżyć koszty oczyszczania detali po 

odlaniu poza obłamaniem nadlewów, odpowietrzników i układu 

wlewowego. 

5.6.2. Wszystkie wkładki mocowane śrubami imbusowymi w obudowie. 

5.6.3. Obudowy mocowane na laszach krzywkowych do płyt maszyny.  

   

5.7. Wykonanie wyliczeń teoretycznych dotyczących faz wtrysku - 

wypełniania wnęki formy ciśnieniowej (prace badawczo-rozwojowe) - 

parametry procesu: 

5.7.1. Określenie temperatury metalu. 

5.7.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. (VT; VT
kr;B ) 

5.7.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTt;C) 

5.7.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na III Fazę ciśnienia dobicia. 

5.7.5. Punkt przejścia z Fazy II w III Fazę i określenie ciśnienia 

doprasowania (D,Pd). 

Załącznik nr 3-5 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego czasu 

wypełnienia wnęki  

Załącznik nr 4-5 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla maksymalnego 

czasu wypełnienia wnęki  
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5.8.  Wykonano poprawki modelu 3D dla stałej i ruchomej połówki formy 

ciśnieniowej dachówki z uwzględnieniem części wymiennych jak 

wywietrzniki do ewakuacji powietrza z formy przed falą metalu, miejsc 

narażonych na szczególne działanie gorącego metalu i przez 

to "wypłukiwanie" wkładek formy. 

Założenia: 

5.8.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

5.8.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając tylko pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

5.8.3. Całość kumulacji temperatury powinna się usadowić w części 

komory wlewowej. 

5.8.4. Główny impet temperatury powinien zostać przyjęty na stopkę 

podwlewową, która powinna być zrealizowana z materiału 

odpornego na stres temperaturowy bądź jako część wymienna lub  

chłodzona stale wodą. Proponowany materiał Qro90 lub WCL 

1.2343. 

 

5.9. Wykonano model 3D całości zespołu formy ciśnieniowej wraz z tuleją 

zalewową. 

 

5.10. Materiał na formę ciśnieniową WCL 1.2343 z posiadanych stanów 

magazynowych. 

 

5.11. Formę ciśnieniową wykonano z materiału WCL 1.2343 na maszynach 

NorteVHS3; Macho MH1000, TZC, TUR.   

 

Załącznik nr 5-5 - Protokół z weryfikacji oprzyrządowania  

Załącznik nr 6-5 - OT  

 

5.12. Obudowy wkładek formy wykonano z materiału 18G2A Załącznik nr C. 

 

5.13. Wykonano 77 symulacje wypełniania wnęki formy ciśnieniowej 

w programie PROCAST dla parametrów z przedziału jak w załącznikach 

nr 3-5 do 4-5 i określono potencjalnie optymalne parametry procesu: 

5.13.1. Temperatura metalu: 695°C. 

5.13.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I.(VTpc; VT
kr;B ) 

5.13.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTpc;C ) 

5.13.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na fazę ciśnienia dobicia. 

5.13.5. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienia 

dobicia. (D,Pd). 

5.13.6. Określenie współczynnika absorpcji ciepła dla formy w jej 

kształcie i objętości. 
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5.13.7. Określenie współczynnika ewakuacji ciepła poprzez układ 

chłodzenia formy i powierzchnię formy. 

5.13.8. Określenie węzłów cieplnych i ich umiejscowienie. 

5.13.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie. 

5.13.10. Określono miejsca krytyczne formy narażonych na szczególny 

zmęczenie cieplne i stres temperaturowy  

Załącznik nr 7-5 - Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast  

 

5.14. Przeprowadzono próby pracy na stanowisku Badawczym BUHLER 

SCD 42 z formą ciśnieniową dla parametrów procesu określonych 

w pkt 5.13.1-5.13.10 a opisanych  w załączniku 7-5 wynikających 

dla optymalnych wyników symulacji w programie symulacyjnym 

PROCAST.  

5.15. Wprowadzono korekty procesu na podstawie prób dla pracy ciągłej na 

stanowisku B SCD42 i określono parametry pracy jak poniżej:  

5.15.1. Określenie temperatury metalu w piecu dozującym WO650S. 

5.15.2. Wynikająca z pkt 5.13.1 temperatura metalu po zalaniu 

w komorę zalewającą 

5.15.3. Temperatura pracy komory w cyklu stałym. 

5.15.4. Temperatura pracy tłoka w cyklu stałym. 

5.15.5. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. .(VTb; VT
kr;B ) 

5.15.6. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTb;C ) 

5.15.7. Punkt wyhamowania tłoka. 

5.15.8. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienie 

dobicia. (D,Pd). 

5.15.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie i określenie 

czasu otwarcia formy. 

5.15.10. Określenie czasu wysuwu płyty wypychaczy i zepchnięcia 

odlewu z wnęki formy. 

5.15.11. Określenie czasu niezbędnego do wychłodzenia formy do 

temperatury roboczej umożliwiającej zamknięcie formy i jej 

ponowne zalanie.  

5.15.12. Określenie miejsc krytycznych formy narażonych 

na szczególne zmęczenie cieplne i stres temperaturowy. 

Załącznik nr 8-5 - Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową procesu 

Załącznik nr 9-5 - Dane w zestawieniu porównawczym 

dla załączników 3,4,7,8 

 

5.16. Wykonano Kartę kosztu normatywnego gdzie określono całość 

technologii  wykonania    czasów    i    parametrów   procesu 
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Załącznik nr 10-5. Na tej podstawie dokonano wyceny kosztowej 

produktu. 

 

5.17. Dokonano pomiarów wymiarowych dachówki wentylacyjnej 

i wykonano Orzeczenie pomiarowe  Załącznik nr 11-5. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

5.18. Dokonano badań spektralnych próbek przylanych i wykonano 

Świadectwo badań Odbiorczych Załącznik nr 12-5. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

5.19. Na podstawie Załączników 11-5, 12-5 wykonano Protokół z weryfikacji 

wyrobu Załącznik nr 13-5. Na tej podstawie dopuszczono wyrób do 

dalszych badań. 

 

5.20. Podsumowanie Prac Badawczych dla formy dachówki MAGNUM. 

Osiągnięto cel - wykonanie odlewu o ściance 2,5 – 3 mm konstrukcyjnie 

i wytrzymałościowo zgodny z założeniami projektowymi. 

 

5.21. Uzyskano – Zarejestrowano wspólnotowy wzór przemysłowy 

dla wyrobu MAGNUM. Załącznik nr 14-5. 
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6. Wykonane Etapy prac badawczo rozwojowych oraz badań 

przemysłowych dla Dachówki nr 6 wzór PREMION: 
 

6.1. Wykonano model 3D powłoki zewnętrznej dachówki ceramicznej dla 

ustalenia kształtu, gabarytów, elementów wytrzymałościowych celem 

ustalenia wizji konstrukcyjnej dachówki aluminiowej. Waga dachówki 

ceramicznej kominkowej 5,6 kg. 

 

6.2. Wykonano dokumentację konstrukcyjną 3D dachówki aluminiowej 

uwzględniając wyniki skanu dachówki ceramicznej. 

Założenia:  

6.2.1. Grubość ścianki 2,5 - 3 mm. 

6.2.2. Zaprojektowanie mocowań dachówki aluminiowej do łaty.  

6.2.3. Otwory mocujące dachówki do łat na wkręty. 

6.2.4. Punkty podparcia dachówki aluminiowej w zamkach 

odpowiadające dachówce ceramicznej.  

 

6.3. Wykonano poprawki dokumentacji konstrukcyjnej 3D dachówki 

aluminiowej dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako 

odlewu aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi 

detalu w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu.  

Założenia: 

6.3.1. Grubość ścianki 2,5 - 3mm ze względu na możliwości techniczne 

zalania ścianki. Współczynnik wytrzymałościowy ścianki 2,5 – 3 

mm przewyższający 20 krotnie wytrzymałość nacisku  dachówki 

ceramicznej konstrukcja przesztywniona dodatkowo profilem rury 

odlanej uniemożliwiająca zniszczenie mechaniczne bez użycia 

dynamicznej siły. (w stosunku do konstrukcji ceramicznej – 

praktycznie niezniszczalny). 

Waga teoretyczna dachówki aluminiowej wentylacyjnej 2,13 kg. 

Waga całego zespołu 2,93 kg.   

6.3.2. Podpory mocujące na łacie grubości 5 – 6 mm. 

6.3.3. Otwory mocujące standardowe jak w dachówce ceramicznej tak 

aby detale mocować takimi samymi wkrętami do łaty 

nie komplikując montażu wymuszaniem stosowania mniejszych 

wkrętów (waga standardowej dachówki ceramicznej 3,5 kg)    

 

Załącznik nr 1-6 - Model 3D  

Załącznik nr 2-6 - Warunki Techniczne Odbioru odlewów  

 

6.4. Dobrano układ zalewowy, nadlewy i odpowietrzniki tak aby spełnić 

wymogi dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako odlewu 

aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi detalu 

w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu. 

Założenia: 



47 
 

6.4.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

6.4.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

 

6.5. Wykonano model 3D wnęki konstrukcyjnej stałej i ruchomej połówki 

formy wtryskowej dachówki uwzględniając uwarunkowania odlewnicze 

jak skurcz, pochylenia oraz umiejscowienie wypychaczy umożliwiające 

wypchnięcie odlewu z formy bez uszkodzeń po jej zalaniu metalem. 

Założenia: 

6.5.1. Skurcz na poziomie 1%. 

6.5.2. Nachylenia w formie 1,5 - 2°. 

6.5.3. Wypychacze na płycie wypychaczy usadowione symetrycznie 

oprócz wypychaczy  tulejowych na otworach pod wkręty mocujące 

do łaty. 

 

6.6. Wykonano modele 3D stałej i ruchomej połówki formy ciśnieniowej 

dachówki z uwzględnieniem zamków odlewniczych, prowadzeń, otworów 

wypychaczy oraz możliwości łatwego montażu i demontażu tych połówek 

obudowy formy z maszyny odlewniczej ciśnieniowej. 

Założenia: 

6.6.1. Linia podziału formy przebiegająca poniżej linii widoczności detalu 

po złożeniu detali na dachu ceramicznym, tak aby maksymalnie 

uprościć proces obróbki wstępnej po odlaniu i go zminimalizować 

tak aby maksymalnie obniżyć koszty oczyszczania detali po 

odlaniu poza obłamaniem nadlewów, odpowietrzników i układu 

wlewowego. 

6.6.2. Wszystkie wkładki mocowane śrubami imbusowymi w obudowie. 

6.6.3. Obudowy mocowane na laszach krzywkowych do płyt maszyny.  

   

6.7. Wykonanie wyliczeń teoretycznych dotyczących faz wtrysku - 

wypełniania wnęki formy ciśnieniowej (prace badawczo-rozwojowe) - 

parametry procesu: 

6.7.1. Określenie temperatury metalu. 

6.7.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. (VT; VT
kr;B ) 

6.7.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTt;C) 

6.7.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na III Fazę ciśnienia dobicia. 

6.7.5. Punkt przejścia z Fazy II w III Fazę i określenie ciśnienia 

doprasowania (D,Pd). 

Załącznik nr 3-6 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego czasu 

wypełnienia wnęki  

Załącznik nr 4-6 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla maksymalnego 

czasu wypełnienia wnęki  
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6.8.  Wykonano poprawki modelu 3D dla stałej i ruchomej połówki formy 

ciśnieniowej dachówki z uwzględnieniem części wymiennych jak 

wywietrzniki do ewakuacji powietrza z formy przed falą metalu, miejsc 

narażonych na szczególne działanie gorącego metalu i przez 

to "wypłukiwanie" wkładek formy. 

Założenia: 

6.8.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

6.8.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając tylko pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

6.8.3. Całość kumulacji temperatury powinna się usadowić w części 

komory wlewowej. 

6.8.4. Główny impet temperatury powinien zostać przyjęty na stopkę 

podwlewową, która powinna być zrealizowana z materiału 

odpornego na stres temperaturowy bądź jako część wymienna lub  

chłodzona stale wodą. Proponowany materiał Qro90 lub WCL 

1.2343. 

 

6.9. Wykonano model 3D całości zespołu formy ciśnieniowej wraz z tuleją 

zalewową. 

 

6.10. Materiał na formę ciśnieniową WCL 1.2343 z posiadanych stanów 

magazynowych. 

 

6.11. Formę ciśnieniową wykonano z materiału WCL 1.2343 na maszynach 

NorteVHS3; Macho MH1000, TZC, TUR.   

 

Załącznik nr 5-6 - Protokół z weryfikacji oprzyrządowania  

Załącznik nr 6-6 - OT  

 

6.12. Obudowy wkładek formy wykonano z materiału 18G2A Załącznik nr C. 

 

6.13. Wykonano 94 symulacje wypełniania wnęki formy ciśnieniowej 

w programie PROCAST dla parametrów z przedziału jak w załącznikach 

nr 3-6 do 4-6 i określono potencjalnie optymalne parametry procesu: 

6.13.1. Temperatura metalu: 695°C. 

6.13.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I.(VTpc; VT
kr;B ) 

6.13.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTpc;C ) 

6.13.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na fazę ciśnienia dobicia. 

6.13.5. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienia 

dobicia. (D,Pd). 

6.13.6. Określenie współczynnika absorpcji ciepła dla formy w jej 

kształcie i objętości. 
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6.13.7. Określenie współczynnika ewakuacji ciepła poprzez układ 

chłodzenia formy i powierzchnię formy. 

6.13.8. Określenie węzłów cieplnych i ich umiejscowienie. 

6.13.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie. 

6.13.10. Określono miejsca krytyczne formy narażonych na szczególny 

zmęczenie cieplne i stres temperaturowy  

Załącznik nr 7-6 - Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast  

 

6.14. Przeprowadzono próby pracy na stanowisku Badawczym BUHLER 

SCD 42 z formą ciśnieniową dla parametrów procesu określonych w pkt 

6.13.1-6.13.10 a opisanych  w załączniku 7-6 wynikających dla 

optymalnych wyników symulacji w programie symulacyjnym PROCAST.  

6.15. Wprowadzono korekty procesu na podstawie prób dla pracy ciągłej na 

stanowisku B SCD42 i określono parametry pracy jak poniżej:  

6.15.1. Określenie temperatury metalu w piecu dozującym WO650S. 

6.15.2. Wynikająca z pkt 6.13.1 temperatura metalu po zalaniu 

w komorę zalewającą 

6.15.3. Temperatura pracy komory w cyklu stałym. 

6.15.4. Temperatura pracy tłoka w cyklu stałym. 

6.15.5. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. .(VTb; VT
kr;B ) 

6.15.6. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTb;C ) 

6.15.7. Punkt wyhamowania tłoka. 

6.15.8. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienie 

dobicia. (D,Pd). 

6.15.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie i określenie 

czasu otwarcia formy. 

6.15.10. Określenie czasu wysuwu płyty wypychaczy i zepchnięcia 

odlewu z wnęki formy. 

6.15.11. Określenie czasu niezbędnego do wychłodzenia formy 

do temperatury roboczej umożliwiającej zamknięcie formy i jej 

ponowne zalanie.  

6.15.12. Określenie miejsc krytycznych formy narażonych 

na szczególne zmęczenie cieplne i stres temperaturowy. 

Załącznik nr 8-6 - Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową procesu 

Załącznik nr 9-6 - Dane w zestawieniu porównawczym 

dla załączników 3,4,7,8 

 

6.16. Wykonano Kartę kosztu normatywnego gdzie określono całość 

technologii  wykonania    czasów    i    parametrów   procesu 

Załącznik nr 10-6. Na tej podstawie dokonano wyceny kosztowej 

produktu. 
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6.17. Dokonano pomiarów wymiarowych dachówki wentylacyjnej 

i wykonano Orzeczenie pomiarowe  Załącznik nr 11-6. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

6.18. Dokonano badań spektralnych próbek przylanych i wykonano 

Świadectwo badań Odbiorczych Załącznik nr 12-6. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

6.19. Na podstawie Załączników 11-6, 12-6 wykonano Protokół z weryfikacji 

wyrobu Załącznik nr 13-6. Na tej podstawie dopuszczono wyrób do 

dalszych badań. 

 

6.20. Podsumowanie Prac Badawczych dla formy dachówki PREMION. 

Osiągnięto cel - wykonanie odlewu o ściance 2,5 – 3 mm konstrukcyjnie 

i wytrzymałościowo zgodny z założeniami projektowymi. 

 

6.21. Uzyskano – Zarejestrowano wspólnotowy wzór przemysłowy 

dla wyrobu PREMION. Załącznik nr 14-6. 
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7. Wykonane Etapy prac badawczo rozwojowych oraz badań 

przemysłowych dla Dachówki nr 7 wzór FUTURA: 
 

7.1. Wykonano model 3D powłoki zewnętrznej dachówki ceramicznej dla 

ustalenia kształtu, gabarytów, elementów wytrzymałościowych celem 

ustalenia wizji konstrukcyjnej dachówki aluminiowej. Waga dachówki 

ceramicznej kominkowej 5,4 kg. 

 

7.2. Wykonano dokumentację konstrukcyjną 3D dachówki aluminiowej 

uwzględniając wyniki skanu dachówki ceramicznej. 

Założenia:  

7.2.1. Grubość ścianki 2,5 - 3 mm. 

7.2.2. Zaprojektowanie mocowań dachówki aluminiowej do łaty.  

7.2.3. Otwory mocujące dachówki do łat na wkręty. 

7.2.4. Punkty podparcia dachówki aluminiowej w zamkach 

odpowiadające dachówce ceramicznej.  

 

7.3. Wykonano poprawki dokumentacji konstrukcyjnej 3D dachówki 

aluminiowej dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako 

odlewu aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi 

detalu w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu.  

Założenia: 

7.3.1. Grubość ścianki 2,5 - 3mm ze względu na możliwości techniczne 

zalania ścianki. Współczynnik wytrzymałościowy ścianki 2,5 – 3 

mm przewyższający 20 krotnie wytrzymałość nacisku  dachówki 

ceramicznej konstrukcja przesztywniona dodatkowo profilem rury 

odlanej uniemożliwiająca zniszczenie mechaniczne bez użycia 

dynamicznej siły. (w stosunku do konstrukcji ceramicznej – 

praktycznie niezniszczalny). 

Waga teoretyczna dachówki aluminiowej wentylacyjnej 2,62 kg. 

Waga całego zespołu 3,22 kg.   

7.3.2. Podpory mocujące na łacie grubości 5 – 6 mm. 

7.3.3. Otwory mocujące standardowe jak w dachówce ceramicznej tak 

aby detale mocować takimi samymi wkrętami do łaty 

nie komplikując montażu wymuszaniem stosowania mniejszych 

wkrętów (waga standardowej dachówki ceramicznej 3,3 kg)    

 

Załącznik nr 1-7 - Model 3D  

Załącznik nr 2-7 - Warunki Techniczne Odbioru odlewów  

 

 

7.4. Dobrano układ zalewowy, nadlewy i odpowietrzniki tak aby spełnić 

wymogi dla technologicznej możliwości wykonania detalu jako odlewu 
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aluminiowego oraz założeń maksymalnej minimalizacji wagi detalu 

w stosunku do spełnienia pełnej funkcjonalności jako detalu. 

Założenia: 

7.4.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

7.4.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

 

7.5. Wykonano model 3D wnęki konstrukcyjnej stałej i ruchomej połówki 

formy wtryskowej dachówki uwzględniając uwarunkowania odlewnicze 

jak skurcz, pochylenia oraz umiejscowienie wypychaczy umożliwiające 

wypchnięcie odlewu z formy bez uszkodzeń po jej zalaniu metalem. 

Założenia: 

7.5.1. Skurcz na poziomie 1%. 

7.5.2. Nachylenia w formie 1,5 - 2°. 

7.5.3. Wypychacze na płycie wypychaczy usadowione symetrycznie 

oprócz wypychaczy  tulejowych na otworach pod wkręty mocujące 

do łaty. 

 

7.6. Wykonano modele 3D stałej i ruchomej połówki formy ciśnieniowej 

dachówki z uwzględnieniem zamków odlewniczych, prowadzeń, otworów 

wypychaczy oraz możliwości łatwego montażu i demontażu tych połówek 

obudowy formy z maszyny odlewniczej ciśnieniowej. 

Założenia: 

7.6.1. Linia podziału formy przebiegająca poniżej linii widoczności detalu 

po złożeniu detali na dachu ceramicznym, tak aby maksymalnie 

uprościć proces obróbki wstępnej po odlaniu i go zminimalizować 

tak aby maksymalnie obniżyć koszty oczyszczania detali po 

odlaniu poza obłamaniem nadlewów, odpowietrzników i układu 

wlewowego. 

7.6.2. Wszystkie wkładki mocowane śrubami imbusowymi w obudowie. 

7.6.3. Obudowy mocowane na laszach krzywkowych do płyt maszyny.  

   

7.7. Wykonanie wyliczeń teoretycznych dotyczących faz wtrysku - 

wypełniania wnęki formy ciśnieniowej (prace badawczo-rozwojowe) - 

parametry procesu: 

7.7.1. Określenie temperatury metalu. 

7.7.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. (VT; VT
kr;B ) 

7.7.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTt;C) 

7.7.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na III Fazę ciśnienia dobicia. 

7.7.5. Punkt przejścia z Fazy II w III Fazę i określenie ciśnienia 

doprasowania (D,Pd). 
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Załącznik nr 3-7 - Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego czasu 

wypełnienia wnęki  

Załącznik nr 4-7 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla maksymalnego 

czasu wypełnienia wnęki  

 

7.8.  Wykonano poprawki modelu 3D dla stałej i ruchomej połówki formy 

ciśnieniowej dachówki z uwzględnieniem części wymiennych jak 

wywietrzniki do ewakuacji powietrza z formy przed falą metalu, miejsc 

narażonych na szczególne działanie gorącego metalu i przez 

to "wypłukiwanie" wkładek formy. 

Założenia: 

7.8.1. Układ wlewowy usytuowany od strony ściany zamka dachówki tak 

aby ewentualne problemy związane z kawitacją metalu 

wchodzącego do formy zminimalizować kompensacją szczeliny 

dolotowej. 

7.8.2. Układ odpowietrzający usytuowany tylko na powierzchni górnej 

detalu wymuszając tylko pionowy kierunek dobicia detalu w formie. 

7.8.3. Całość kumulacji temperatury powinna się usadowić w części 

komory wlewowej. 

7.8.4. Główny impet temperatury powinien zostać przyjęty na stopkę 

podwlewową, która powinna być zrealizowana z materiału 

odpornego na stres temperaturowy bądź jako część wymienna lub  

chłodzona stale wodą. Proponowany materiał Qro90 lub WCL 

1.2343. 

 

7.9. Wykonano model 3D całości zespołu formy ciśnieniowej wraz z tuleją 

zalewową. 

 

7.10. Materiał na formę ciśnieniową WCL 1.2343 z posiadanych stanów 

magazynowych. 

 

7.11. Formę ciśnieniową wykonano z materiału WCL 1.2343 na maszynach 

NorteVHS3; Macho MH1000, TZC, TUR.   

 

Załącznik nr 5-7 - Protokół z weryfikacji oprzyrządowania  

Załącznik nr 6-7 - OT  

 

7.12. Obudowy wkładek formy wykonano z materiału 18G2A Załącznik nr C. 

 

7.13. Wykonano 78 symulacje wypełniania wnęki formy ciśnieniowej 

w programie PROCAST dla parametrów z przedziału jak w załącznikach 

nr 3-7 do 4-7 i określono potencjalnie optymalne parametry procesu: 

7.13.1. Temperatura metalu: 680°C. 

7.13.2. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I.(VTpc; VT
kr;B ) 

7.13.3. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTpc;C ) 
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7.13.4. Punkt wyhamowania tłoka i określenie prędkości w punkcie 

przejścia na fazę ciśnienia dobicia. 

7.13.5. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienia 

dobicia. (D,Pd). 

7.13.6. Określenie współczynnika absorpcji ciepła dla formy w jej 

kształcie i objętości. 

7.13.7. Określenie współczynnika ewakuacji ciepła poprzez układ 

chłodzenia formy i powierzchnię formy. 

7.13.8. Określenie węzłów cieplnych i ich umiejscowienie. 

7.13.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie. 

7.13.10. Określono miejsca krytyczne formy narażonych na szczególny 

zmęczenie cieplne i stres temperaturowy  

Załącznik nr 7-7 - Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast  

 

7.14. Przeprowadzono próby pracy na stanowisku Badawczym BUHLER 

SCD 42 z formą ciśnieniową dla parametrów procesu określonych w pkt 

-7.13.1-7.13.10 a opisanych  w załączniku 7-7 wynikających dla 

optymalnych wyników symulacji w programie symulacyjnym PROCAST.  

7.15. Wprowadzono korekty procesu na podstawie prób dla pracy ciągłej na 

stanowisku B SCD42 i określono parametry pracy jak poniżej:  

7.15.1. Określenie temperatury metalu w piecu dozującym WO650S. 

7.15.2. Wynikająca z pkt 7.13.1 temperatura metalu po zalaniu 

w komorę zalewającą 

7.15.3. Temperatura pracy komory w cyklu stałym. 

7.15.4. Temperatura pracy tłoka w cyklu stałym. 

7.15.5. Prędkość Fazy I i długość drogi tłoka w Fazie I. .(VTb; VT
kr;B ) 

7.15.6. Prędkość Fazy II i długość drogi tłoka w Fazie II. (VTb;C ) 

7.15.7. Punkt wyhamowania tłoka. 

7.15.8. Punkt przejścia z fazy prędkościowej i określenie ciśnienie 

dobicia. (D,Pd). 

7.15.9. Czas konsolidacji odlewu do fazy stałej w formie i określenie 

czasu otwarcia formy. 

7.15.10. Określenie czasu wysuwu płyty wypychaczy i zepchnięcia 

odlewu z wnęki formy. 

7.15.11. Określenie czasu niezbędnego do wychłodzenia formy 

do temperatury roboczej umożliwiającej zamknięcie formy i jej 

ponowne zalanie.  

7.15.12. Określenie miejsc krytycznych formy narażonych 

na szczególne zmęczenie cieplne i stres temperaturowy. 

Załącznik nr 8-7 - Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową procesu 
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Załącznik nr 9-7 - Dane w zestawieniu porównawczym 

dla załączników 3,4,7,8 

 

7.16. Wykonano Kartę kosztu normatywnego gdzie określono całość 

technologii  wykonania    czasów    i    parametrów   procesu 

Załącznik nr 10-7. Na tej podstawie dokonano wyceny kosztowej 

produktu. 

 

7.17. Dokonano pomiarów wymiarowych dachówki wentylacyjnej 

i wykonano Orzeczenie pomiarowe  Załącznik nr 11-7. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

7.18. Dokonano badań spektralnych próbek przylanych i wykonano 

Świadectwo badań Odbiorczych Załącznik nr 12-7. Na tej podstawie 

dopuszczono wyrób do dalszych badań. 

 

7.19. Na podstawie Załączników 11-7, 12-7 wykonano Protokół z weryfikacji 

wyrobu Załącznik nr 13-7. Na tej podstawie dopuszczono wyrób 

do dalszych badań. 

 

7.20. Podsumowanie Prac Badawczych dla formy dachówki FUTURA. 

Osiągnięto cel - wykonanie odlewu o ściance 2,5 – 3 mm konstrukcyjnie 

i wytrzymałościowo zgodny z założeniami projektowymi. 

 

7.21. Uzyskano – Zarejestrowano wspólnotowy wzór przemysłowy 

dla wyrobu FUTURA. Załącznik nr 14-7. 
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G. Wyniki przeprowadzonych prac badawczych i rozwojowych 

oraz badań przemysłowych. Uzasadnienie osiągnięcia założeń 

zawartych w projekcie. 

 Wyniki prac badawczych i rozwojowych jak również badań przemysłowych  

załączone są w załącznikach do niniejszego opracowania. 

Cel projektu osiągnięto - wykonanie 7 detali jako odlew aluminiowy wolny od 

wad i powierzchniowo spójny bez wad wizualnych jak w protokołach, detale przeszły 

próby malowania proszkowego. Detale spełniły wszystkie założenia  projektowe, a 

wykonane badania potwierdziły spełnienie wymogów stawianych dla produktów na 

etapie idei konstrukcyjnej. 

Zestawienie wskaźników oraz ich wykonanie przedstawia załącznik D.  

Główne wskaźniki stawiane przed wyrobami w założeniach projektu zostały 

osiągnięte:  

1. Wykonanie 7 detali jako odlew aluminiowy wolny od wad i powierzchniowo 

spójny bez wad wizualnych. 

2. Redukcja wagi detali w stosunku do pierwowzoru ceramicznego do poziomu 

42%-52% wagi.  

3. Odporność na uszkodzenia mechaniczne produktu w stosunku 

do pierwowzoru ceramicznego. 

4. Wykonanie produktu mogącego podlegać w 100% recyklingowi. 

5. Zgłoszono i otrzymano certyfikat EUPOI – europejskiego wzoru 

przemysłowego dla 7 detali.  

Załączniki: E; 14-1; 14-2; 14-3; 14-4; 14-5; 14-6;14-7 
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H. Ocena wyniku badań przemysłowych i prac badawczo 

rozwojowych.   

W wyniku projektu udało się stworzyć wyroby i osiągnąć gotowość produkcyjną dla: 

1. Wyrobów atrakcyjnych wizualnie,  

2. Produktów w 100% powtarzalne wymiarowo z dokładnością do 0,1 mm. 

3. Detale spełniające wymogi, a nawet przewyższające we wszystkich 

parametrach użytkowych swoje ceramiczne pierwowzory. 

4. Produkty ważące 42-52% wagi swoich ceramicznych pierwowzorów. 

5. Produkty 100% przyjazne środowisku nie tylko w technologii ich wytwarzania 

ale również ekologicznie neutralne oraz w 100% nadające się do recyklingu.  

Prace zespołu wykazały, że możliwe jest do osiągnięcia wykonanie w technologii 

odlewu aluminiowego bardzo skomplikowanych form przestrzennych odlewów, 

oraz, że dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii projektowania, 

modelowania, wspomagania projektowania procesów obróbczych i produkcyjnych, 

wspomaganiu w dziedzinie symulacji komputerowej, a także inżynierii odwrotnej 

oraz maszyn odlewniczych sterujących procesem w czasie rzeczywistym, stanowią 

one alternatywę dla przemysłowej produkcji detali w dziedzinach w których 

materiały te nie znajdowały zastosowania w związku z ekonomicznym brakiem 

możliwości konkurencyjności cenowej wytwarzania. 
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I. Wnioski płynące z realizacji projektu  

   

Zastosowanie technologii symulacji zalewania wnęk formy dała zespołowi 

możliwość przetestowania wypełnienia wnęki przed wyprodukowaniem form i pracy 

na maszynie, usunięcie niedociągnięć konstrukcyjnych form ciśnieniowych w trakcie 

ich projektownia, wyeliminować problem okluzji już na poziomie projektowania 

formy, a możliwości programu symulacyjnego pozwalającego na sekwencyjne 

rozpatrywanie możliwości oraz  kontynuację symulacji od dowolnego punktu ze 

zmienionymi parametrami dają możliwości oszczędności czasu nie tylko na 

poziomie procesu projektowego, ale również i prac przedwdrożeniowych, prac 

wdrożeniowych do produkcji, jak i dla możliwości poprawy pracy i „kultury” pracy 

maszyny odlewniczej w trakcie procesu produkcyjnego.     

Dzięki zastosowanym nowoczesnym technologiom możliwe stało się również 

skrócenie uruchomienia produkcyjnego formy ciśnieniowej w czasie z 24-30 tygodni 

do 10-12 tygodni. Należy tu nadmienić, że wszystkie wykonane w projekcie detale i 

formy są KSZTAŁTOWO BARDZO SKOMPLIKOWANE PRZESTRZENNIE. 

Skrócenie czasu uruchomienia produkcyjnego form odlewniczych stało się 

możliwe dzięki programowi do symulacji procesu zalewania i wyeliminowaniu 

żmudnych inżynierskich kalkulacji wyliczeniowych dotyczących prędkości tłoka i 

wpływu prędkości na zamknięcie okluzji a także tworzenie kawitacji i zawirowań 

metalu w formie wnęki skomplikowanej przestrzennie.  

FMB „BUMAR” Sp. z o. o. w oparciu o nowoczesne technologie wsparcia 

projektowania – modelowanie 3D, symulacje procesów technologicznych  

środowisku MasterCAM i ProCAST oferuje nie tylko wykonanie odlewów, ale 

również możliwość ich takiego dopasowania do wymagań klienta, aby nawet 

projekty kiedyś niemożliwe do zrealizowania jako odlewy aluminiowe dzisiaj w 

połączeniu odlewnictwa z możliwościami obróbki 5-cio osiowej na maszynach CNC 

są możliwe do zrealizowania i wdrożenia do produkcji. 

 

Prace wykazały, że proces sterowania prędkością tłoka musi być 

nadzorowany przez sterowanie maszyny, które jest w stanie jednocześnie 

realizować zadane wartości w czasie rzeczywistym, ale również dawać możliwość 

analizy rzeczywistych prędkości tłoka w czasie procesu. Jak również dawać 

możliwość analizy danych.  

 

 

W związku z powyższymi, przewidywany plan inwestycyjny 

FMB „BUMAR” Sp. z o. o. w następnych latach powinien zawierać: 

1. Zakup Skanera 3D. 

2. Zakup oprogramowania do skanera 3D umożliwiający wykorzystanie go 

jako urządzenia pomiarowego. 
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3. Stworzenie celi automatycznej sterowanej komputerem w oparciu 

o maszynę OL600 przewidujące: 

3.1. Wymianę sterowania Maszyny OL 600 na sterowanie Simens 

Simatic S7 umożliwiające sterowanie procesem prędkości tłoka w 

fazach I i II w sposób płynny w czasie.  

3.2. Wymianę zaworów na proporcjonalne umożliwiające szybką 

nadzorowaną korekcję prędkości tłoka w fazie I i II 

3.3. Zakup pieca dozującego 

3.4. Zakup robota spryskującego 

3.5. Zakup robota wyjmującego 

3.6. Automatyzację prasy okrawającej i włączeniu jej w ciąg 

technologiczny celi OL600   

 

Inwestycje z pkt 1 i 2 skutkować będą:  

1. Przyspieszeniem  procesu projektowo-produkcyjno-pomiarowego przy 

wykorzystaniu technologii skanowania 3D, 

2. Wykorzystanie skanera w tego typu projektach dało by możliwości 

oszczędności czasu na poziomie jeszcze ok 15% nakładu czasu pracy 

inżynierów pracujących przy projekcie, 

3. Przyspieszenie prac na etapie modelownia powierzchniowego przy 

posiadaniu wzorców – pierwowzorów,  

4. Przyspieszenie prac na etapie prac pomiarowych wnęk formy, 

5. Przyspieszenie prac na etapie prac pomiarowych odlewów gotowych, 

6. Badanie zużycia form metodą porównawczą skanów 3D do ich modeli 

wyjściowych. 

 

 

Inwestycje z pkt 3 skutkować będą:  

1. Rozszerzeniem możliwości wytwórczych odlewów wysoko jakościowych 

do wagi 15 kg płynnego metalu, 

2. Podniesieniu wydajności stanowiska odlewniczego o 35% ze względu na 

pracę ciągłą z użyciem robotów, 

3. Automatyczne usuwanie układów wlewowych i przelewów na prasie. 

4. Podwyższenie kontroli jakościowej ze względu na przeniesienie środka 

ciężkości pracy fizycznej z pracownika na roboty, a wykorzystanie czasu 

pracownika jako kontrolera jakości produkcji wykonanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

UWAGA: 
 

Załączniki stanowią własność intelektualną i prawną 

FMB „BUMAR” Sp. z o. o. i mogą być udostępniane tylko po 

podpisaniu zobowiązania tajemnicy handlowej i tylko osobom lub 

podmiotom dla których zarząd spółki wyrazi imiennie zgodę. 

Przekazywanie osobom trzecim bez zgody 

FMB „BUMAR” Sp. z o. o. zostanie automatycznie uznane za 

działanie w złej wierze i na szkodę FMB „BUMAR” Sp. z o. o. oraz 

będzie się wiązać z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej do 

wysokości kosztów poniesionych oraz odszkodowania.  

 

Spis załączników: 

1. Załącznik nr 1-1 Model 3D Dachówki RUSTICO-RAPIDO 

2. Załącznik nr 2-1 Warunki Techniczne Odbioru Odlewów dla 

Dachówki RUSTICO-RAPIDO 

3. Załącznik nr 3-1 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy  dla Dachówki RUSTICO-RAPIDO 

4. Załącznik nr 4-1 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy dla Dachówki RUSTICO-RAPIDO   

5. Załącznik nr 5-1 Protokół z weryfikacji oprzyrządowania – wkładki  

formy ciśnieniowej dla Dachówki RUSTICO-RAPIDO 

6. Załącznik nr 6-1 OT wkładki formy ciśnieniowej dla Dachówki 

RUSTICO-RAPIDO 

7. Załącznik nr 7-1  Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast dla Dachówki RUSTICO-RAPIDO 

8. Załącznik nr 8-1 Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową 

procesu formy ciśnieniowej dla Dachówki RUSTICO-RAPIDO 

9. Załącznik nr 9-1 Dane w zestawieniu porównawczym dla 

załączników 3,4,7,8 dla Dachówki RUSTICO-RAPIDO 

10. Załącznik nr 10-1 Karta kosztu normatywnego dla Dachówki 

RUSTICO-RAPIDO 

11. Załącznik nr 11-1 Orzeczenie pomiarowe dla Dachówki RUSTICO-

RAPIDO 

12. Załącznik nr 12-1 Świadectwo badań Odbiorczych dla Dachówki 

RUSTICO-RAPIDO 

13. Załącznik nr 13-1 Protokół z weryfikacji wyrobu dla Dachówki 

RUSTICO-RAPIDO 

14. Załącznik nr 14-1 Europejski wzór przemysłowy dla Dachówki 

RUSTICO-RAPIDO 

15. Załącznik nr 1-2 Model 3D Dachówki BALANCE 

16. Załącznik nr 2-2 Warunki Techniczne Odbioru Odlewów dla 

Dachówki BALANCE 
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17. Załącznik nr 3-2 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy  dla Dachówki BALANCE 

18. Załącznik nr 4-2 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy dla Dachówki BALANCE   

19. Załącznik nr 5-2 Protokół z weryfikacji oprzyrządowania – wkładki  

formy ciśnieniowej dla Dachówki BALANCE. 

20. Załącznik nr 6-2 OT wkładki formy ciśnieniowej dla Dachówki 

BALANCE 

21. Załącznik nr 7-2  Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast dla Dachówki BALANCE 

22. Załącznik nr 8-2 Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową 

procesu formy ciśnieniowej dla Dachówki BALANCE 

23. Załącznik nr 9-2 Dane w zestawieniu porównawczym dla 

załączników 3,4,7,8 dla Dachówki BALANCE 

24. Załącznik nr 10-2 Karta kosztu normatywnego dla Dachówki 

BALANCE 

25. Załącznik nr 11-2 Orzeczenie pomiarowe dla Dachówki BALANCE 

26. Załącznik nr 12-2 Świadectwo badań Odbiorczych dla Dachówki 

BALANCE 

27. Załącznik nr 13-2 Protokół z weryfikacji wyrobu dla Dachówki 

BALANCE 

28. Załącznik nr 14-2 Europejski wzór przemysłowy dla Dachówki 

BALANCE  

29. Załącznik nr 1-3 Model 3D Dachówki DOMINO 

30. Załącznik nr 2-3 Warunki Techniczne Odbioru Odlewów dla 

Dachówki DOMINO 

31. Załącznik nr 3-3 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy  dla Dachówki DOMINO 

32. Załącznik nr 4-3 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy dla Dachówki DOMINO   

33. Załącznik nr 5-3 Protokół z weryfikacji oprzyrządowania – wkładki  

formy ciśnieniowej dla Dachówki DOMINO. 

34. Załącznik nr 6-3 OT wkładki formy ciśnieniowej dla Dachówki 

DOMINO 

35. Załącznik nr 7-3  Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast dla Dachówki DOMINO 

36. Załącznik nr 8-3 Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową 

procesu formy ciśnieniowej dla Dachówki DOMINO 

37. Załącznik nr 9-3 Dane w zestawieniu porównawczym dla 

załączników 3,4,7,8 dla Dachówki DOMINO 

38. Załącznik nr 10-3 Karta kosztu normatywnego dla Dachówki 

DOMINO 

39. Załącznik nr 11-3 Orzeczenie pomiarowe dla Dachówki DOMINO 
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40. Załącznik nr 12-3 Świadectwo badań Odbiorczych dla Dachówki 

DOMINO 

41. Załącznik nr 13-3 Protokół z weryfikacji wyrobu dla Dachówki 

DOMINO 

42. Załącznik nr 14-3 Europejski wzór przemysłowy dla Dachówki 

DOMINO  

43. Załącznik nr 1-4 Model 3D Dachówki HARMONIE 

44. Załącznik nr 2-4 Warunki Techniczne Odbioru Odlewów dla 

Dachówki HARMONIE 

45. Załącznik nr 3-4 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy  dla Dachówki HARMONIE 

46. Załącznik nr 4-4 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy dla Dachówki HARMONIE   

47. Załącznik nr 5-4 Protokół z weryfikacji oprzyrządowania – wkładki  

formy ciśnieniowej dla Dachówki HARMONIE. 

48. Załącznik nr 6-4 OT wkładki formy ciśnieniowej dla Dachówki 

HARMONIE 

49. Załącznik nr 7-4  Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast dla Dachówki HARMONIE 

50. Załącznik nr 8-4 Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową 

procesu formy ciśnieniowej dla Dachówki HARMONIE 

51. Załącznik nr 9-4 Dane w zestawieniu porównawczym dla 

załączników 3,4,7,8 dla Dachówki HARMONIE 

52. Załącznik nr 10-4 Karta kosztu normatywnego dla Dachówki 

HARMONIE 

53. Załącznik nr 11-4 Orzeczenie pomiarowe dla Dachówki 

HARMONIE 

54. Załącznik nr 12-4 Świadectwo badań Odbiorczych dla Dachówki 

HARMONIE 

55. Załącznik nr 13-4 Protokół z weryfikacji wyrobu dla Dachówki 

HARMONIE 

56. Załącznik nr 14-4 Europejski wzór przemysłowy dla Dachówki 

HARMONIE  

57. Załącznik nr 1-5 Model 3D Dachówki MAGNUM 

58. Załącznik nr 2-5 Warunki Techniczne Odbioru Odlewów dla 

Dachówki MAGNUM 

59. Załącznik nr 3-5 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy  dla Dachówki MAGNUM 

60. Załącznik nr 4-5 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy dla Dachówki MAGNUM   

61. Załącznik nr 5-5 Protokół z weryfikacji oprzyrządowania – wkładki  

formy ciśnieniowej dla Dachówki MAGNUM. 

62. Załącznik nr 6-5 OT wkładki formy ciśnieniowej dla Dachówki 

MAGNUM 
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63. Załącznik nr 7-5  Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast dla Dachówki MAGNUM 

64. Załącznik nr 8-5 Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową 

procesu formy ciśnieniowej dla Dachówki MAGNUM 

65. Załącznik nr 9-5 Dane w zestawieniu porównawczym dla 

załączników 3,4,7,8 dla Dachówki MAGNUM 

66. Załącznik nr 10-5 Karta kosztu normatywnego dla Dachówki 

MAGNUM 

67. Załącznik nr 11-5Orzeczenie pomiarowe dla Dachówki MAGNUM 

68. Załącznik nr 12-5 Świadectwo badań Odbiorczych dla Dachówki 

MAGNUM 

69. Załącznik nr 13-5 Protokół z weryfikacji wyrobu dla Dachówki 

MAGNUM 

70. Załącznik nr 14-5 Europejski wzór przemysłowy dla Dachówki 

MAGNUM  

71. Załącznik nr 1-6 Model 3D Dachówki PREMION 

72. Załącznik nr 2-6 Warunki Techniczne Odbioru Odlewów dla 

Dachówki PREMION 

73. Załącznik nr 3-6 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy  dla Dachówki PREMION 

74. Załącznik nr 4-6 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy dla Dachówki PREMION   

75. Załącznik nr 5-6 Protokół z weryfikacji oprzyrządowania – wkładki  

formy ciśnieniowej dla Dachówki PREMION. 

76. Załącznik nr 6-6 OT wkładki formy ciśnieniowej dla Dachówki 

PREMION 

77. Załącznik nr 7-6  Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast dla Dachówki PREMION 

78. Załącznik nr 8-6 Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową 

procesu formy ciśnieniowej dla Dachówki PREMION 

79. Załącznik nr 9-6 Dane w zestawieniu porównawczym dla 

załączników 3,4,7,8 dla Dachówki PREMION 

80. Załącznik nr 10-6 Karta kosztu normatywnego dla Dachówki 

PREMION 

81. Załącznik nr 11-6 Orzeczenie pomiarowe dla Dachówki PREMION 

82. Załącznik nr 12-6 Świadectwo badań Odbiorczych dla Dachówki 

PREMION 

83. Załącznik nr 13-6 Protokół z weryfikacji wyrobu dla Dachówki 

PREMION 

84. Załącznik nr 14-6 Europejski wzór przemysłowy dla Dachówki 

PREMION  

85. Załącznik nr 1-7 Model 3D Dachówki FUTURA 
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86. Załącznik nr 2-7 Warunki Techniczne Odbioru Odlewów dla 

Dachówki FUTURA 

87. Załącznik nr 3-7 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy  dla Dachówki FUTURA 

88. Załącznik nr 4-7 Teoretyczne dane wyliczeniowe dla minimalnego 

czasu wypełnienia wnęki formy dla Dachówki FUTURA   

89. Załącznik nr 5-7 Protokół z weryfikacji oprzyrządowania – wkładki  

formy ciśnieniowej dla Dachówki FUTURA. 

90. Załącznik nr 6-7 OT wkładki formy ciśnieniowej dla Dachówki 

FUTURA 

91. Załącznik nr 7-7  Dane po przeprowadzeniu symulacji w programie 

ProCast dla Dachówki FUTURA 

92. Załącznik nr 8-7 Dane po przeprowadzeniu prób odlewniczych na 

stanowisku Badawczym BUHLER SCD 42 i produkcji w trybie 

automatycznym tak aby osiągnąć stabilność temperaturową 

procesu formy ciśnieniowej dla Dachówki FUTURA 

93. Załącznik nr 9-7 Dane w zestawieniu porównawczym dla 

załączników 3,4,7,8 dla Dachówki FUTURA 

94. Załącznik nr 10-7 Karta kosztu normatywnego dla Dachówki 

FUTURA 

95. Załącznik nr 11-7 Orzeczenie pomiarowe dla Dachówki FUTURA 

96. Załącznik nr 12-7 Świadectwo badań Odbiorczych dla Dachówki 

FUTURA 

97. Załącznik nr 13-7 Protokół z weryfikacji wyrobu dla Dachówki 

FUTURA 

98. Załącznik nr 14-7 Europejski wzór przemysłowy dla Dachówki 

FUTURA  

99. Załącznik A Procedura tworzenia projektów badawczych, 

procedura projektowania i wytwarzania form dla odlewów 

aluminiowych. 

100. Załącznik B Sprawozdanie z wykonanych prac badawczych 

dotyczących wykonania powłoki lakierniczej wykonanej farbą 

proszkową IGP-DURA® face5807 

101. Załącznik C Zdjęcia Obudów Form 

102. Załącznik D Wniosek Rejestracyjny EUIPO wzorów przemysłowych  

103. Załącznik E Zestawienie wskaźników oraz ich wykonanie  
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Director
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URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS.
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ŚWIADECTWO REJESTRACJI

Niniejsze Świadectwo Rejestracji zostało wystawione
dla przedstawionego poniżej Zarejestrowanego Wzoru
Wspólnotowego. Wszystkie dane dotyczące tego wzoru

zapisane są w Rejestrze Wzorów Wspólnotowych.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the
Registered Community Design identified below. The
corresponding entries have been recorded in the
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Zarejestrowano / Registered 25/11/2019
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Dyrektor wykonawczy / The Executive
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URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS.
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ŚWIADECTWO REJESTRACJI

Niniejsze Świadectwo Rejestracji zostało wystawione
dla przedstawionego poniżej Zarejestrowanego Wzoru
Wspólnotowego. Wszystkie dane dotyczące tego wzoru

zapisane są w Rejestrze Wzorów Wspólnotowych.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

CERTIFICATE OF REGISTRATION
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Director
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URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS.
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ŚWIADECTWO REJESTRACJI

Niniejsze Świadectwo Rejestracji zostało wystawione
dla przedstawionego poniżej Zarejestrowanego Wzoru
Wspólnotowego. Wszystkie dane dotyczące tego wzoru

zapisane są w Rejestrze Wzorów Wspólnotowych.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the
Registered Community Design identified below. The
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URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS.
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ŚWIADECTWO REJESTRACJI

Niniejsze Świadectwo Rejestracji zostało wystawione
dla przedstawionego poniżej Zarejestrowanego Wzoru
Wspólnotowego. Wszystkie dane dotyczące tego wzoru

zapisane są w Rejestrze Wzorów Wspólnotowych.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the
Registered Community Design identified below. The
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URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS.
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ŚWIADECTWO REJESTRACJI

Niniejsze Świadectwo Rejestracji zostało wystawione
dla przedstawionego poniżej Zarejestrowanego Wzoru
Wspólnotowego. Wszystkie dane dotyczące tego wzoru

zapisane są w Rejestrze Wzorów Wspólnotowych.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the
Registered Community Design identified below. The
corresponding entries have been recorded in the
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Zarejestrowano / Registered 25/11/2019
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Dyrektor wykonawczy / The Executive
Director

Christian Archambeau
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Sprawozdanie z wykonanych prac badawczych 

dotyczących wykonania powłoki lakierniczej wykonanej 

farbą proszkową IGP-DURA® face5807 

Realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy 

Europejskich przez Fabrykę Maszyn Budowlanych „BUMAR” Sp. z o. o. 

w związku z wykonywaniem zadań w ramach projektu pt. „Opracowanie i 

wdrożenie w FMB BUMAR Sp. z o.o. wysoce zaawansowanej technologii 

odlewów ciśnieniowych, aluminiowych, skomplikowanych przestrzennie 

celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu” 

Nr RPZP.01.01.00-32-0009/17 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, 

Nowoczesne Technologie 

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem 

do wdrożenia w działalności gospodarczej 

Celem projektu jest opracowanie oraz wytworzenie 7 wzorów przemysłowych, 

czyli 7 rodzajów dachówki aluminiowej. 

 

Wydzielony zespół badawczy działu B+R - FMB „BUMAR” Sp. z o. o. w składzie: 
• inż. Bartoszewicz Henryk  
• inż. dr Kostrzewa Waldemar 
• inż. Łukiewski Krzysztof 
• Bartoszewicz Piotr 

1. Cel przeprowadzenia badań 

Badanie ma na celu sprawdzenie przylegania powłoki lakierniczej do detali 

wykonanych w trakcie projektu jako odlewy ciśnieniowe. Próby zostaną 

przeprowadzone wg Qualicoat pkt 2.4.1 metodą nacięć krzyżowych na sucho. 

 

http://www.bumar.biz.pl/pl/
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2. Wprowadzenie 

Lakierowanie proszkowe to najefektywniejsza, a także jedna z najnowocześniejszych 

metod pokrywania metali. W przeciwieństwie do farb ciekłych lakiery proszkowe dają 

powłoki gładkie, bez spękań, zacieków, marszczeń czy pęcherzyków. Stosowane są 

do malowania ochronnego (zabezpieczania przed korozją), a także dekoracyjnego. 

Charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi oraz wysoką 

odpornością na oddziaływania czynników chemicznych zawartych w atmosferze. 

Malowanie proszkowe polega na nakładaniu na Detal farby w postaci proszku metodą 

natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Naładowane w pistolecie 

cząsteczki farby osadzają się na uziemionym przedmiocie. Detal  następnie 

umieszcza się w piecu, gdzie w temperaturze ok. 200°C następuje stopienie i 

utwardzenie powłoki. Czas utwardzania w piecu wynosi – w zależności od 

temperatury – ok. 20 minut, a grubość uzyskanej warstwy oscyluje między 60 a 120 

mikronów (co odpowiada kilkuwarstwowemu pokryciu tradycyjnymi materiałami 

rozpuszczalnikowymi). Tak otrzymana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, 

chemikalia, wysoką temperaturę (ok. 100°C) i uszkodzenia mechaniczne. 

3. Sprawy istotne dla projektu 

Powierzchnia odlewu przed nałożeniem powłoki lakierniczej jest niezwykle istotna, 

stan czystości powierzchni ma wpływ, a można się pokusić o stwierdzenie, że 

zasadnicze znaczenie dla jakości, trwałości oraz przylegania powłoki.  

Stan powierzchni odgrywa zasadnicze znaczenie i ma wpływ na dalszą obróbkę. 

Nawet najlepsze farby proszkowe nie zdadzą egzaminu bez właściwego 

przygotowania podłoża. Przygotowanie to obejmuje szereg zabiegów technicznych.   

 

Przygotowanie powierzchni odlewu pod powłoki proszkowe ma na celu przede 

wszystkim usunięcie wszelkich zanieczyszczeń. Wynika to z elektrostatycznej 

metody nakładania farby proszkowej, w której każde zanieczyszczenie powierzchni 

– stałe, półstałe lub płynne – zmienia grubość warstwy proszku stosownie do jego 

przewodności elektrycznej. Pierwszym etapem przygotowania powierzchni jest 

mycie. W zależności od rodzaju zabrudzeń stosuje się mycie wodą, alkaliczne, 

emulsjami lub rozpuszczalnikami. Kolejny etap to nadanie odpowiedniej 

chropowatości. Właściwa chropowatość zwiększa powierzchnię styku powłoki z 

podłożem, a tym samym ułatwia mechaniczne przyczepienie się farby do metalu. 

Można ją osiągnąć za pomocą różnych metod, w tym oczyszczania ścierniwem lub 

nakładania powłok konwersyjnych czy gruntów reaktywnych. 

W przypadku odlewów wszelkiego rodzaju w warstwie wierzchniej są często więzione 

gazy, które w podwyższonej temperaturze są uwalniane, mogą one być przyczyną 

powstawania pęcherzyków lub nawet nieciągłości powłoki lakierniczej.  
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W przypadku przez nas badanych dachówek aluminiowych możliwe są następujące 

sposoby przygotowania powierzchni odlewów – podłoża pod farbę proszkową: 

 

I. Chemiczne przygotowanie powierzchni - Chromianowanie: 

1. Odpylanie, 

2. Odtłuszczanie, 

3. Spłukanie, 

4. Chromianowanie, 

5. Spłukanie, 

6. Suszenie, 

II. Chemiczne przygotowanie powierzchni - Fosforanowanie: 

1. Odpylanie, 

2. Odtłuszczanie, 

3. Spłukanie, 

4. Fosforanowanie, 

5. Spłukanie, 

6. Suszenie, 

III. Mechaniczne przygotowanie powierzchni za pomocą obróbki 

strumieniowo-ściernej 

1. Obróbka strumieniowo – ścierna, 

2. Odpylanie, 

3. Odtłuszczanie, 

4. Spłukanie, 

5. Suszenie, 

4. Opis przeprowadzonych badań 

Przygotowano dziewięć próbnych odlewów do przeprowadzenia badań 

przygotowania powierzchni i nanoszenia na tak przygotowaną powierzchnię powłoki 

lakierniczej. 

I. Chemiczne przygotowanie powierzchni - Chromianowanie: 

Trzy próbne odlewy poddano następującym operacjom: 

1. Detale powieszono na specjalnie przygotowanych zawiesiach wprowadzanych 

do otworów montażowych znajdujących się w detalach, następnie na belce 

montowanej do automatycznej linii  tak aby uniknąć podczas operacji możliwości 

kontaktu fizycznego jakimikolwiek przedmiotami lub dotykiem osób. 
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2. Odpylanie metodą odmuchową – wykonane sprężonym powietrzem. 

3. Odtłuszczenie metodą zanurzeniową w kąpieli z roztworem wodnym 30:1 (3,3%-

procentowym) preparatu KILAV w temperaturze 25°C, czas trwania procesu 

20 minut 

4. Spłukanie metodą zanurzeniową w kąpieli wodnej, w temperaturze 25°C,  czas 

trwania procesu 5 minut. 

5. Chromianowanie - chemiczne przygotowanie powierzchni metodą zanurzeniową 

w kąpieli z roztworem wodnym 20:1 (5%-procentowym) preparatu Alfipas 731 z 

dodatkiem chromu 3+, w temperaturze 25°C, czas trwania procesu 20 minut 

6. Spłukanie metodą zanurzeniową w kąpieli wodnej w temperaturze 25°C,  czas 

trwania procesu 5 minut. 

7. Suszenie w piecu promiennikowym– wygrzewanie detali w piecu w temperaturze 

190°C czas trwania procesu 5 minut. 

8. Nałożenie powłoki lakierniczej. 

9. Wygrzewanie w piecu promiennikowym w temperaturze 190°C czas trwania 

procesu 45 minut. 

10. Pomiar grubości powłoki lakierniczej. 

II. Chemiczne przygotowanie powierzchni - Fosforanowanie: 

Trzy próbne odlewy poddano następującym operacjom: 

1. Detale powieszono na specjalnie przygotowanych zawiesiach wprowadzanych 

do otworów montażowych znajdujących się w detalach, nastepnie na belce 

montowanej do automatycznej linii  tak aby uniknąć podczas operacji 

możliwości kontaktu fizycznego jakimikolwiek przedmiotami lub dotykiem osób. 

2. Odpylanie metodą odmuchową – wykonane sprężonym powietrzem. 

3. Odtłuszczenie metodą zanurzeniową w kąpieli z roztworem wodnym 30:1 (3,3%-

procentowym) preparatu KILAV w temperaturze 25°C, czas trwania procesu 

20 minut 

4. Spłukanie metodą zanurzeniową w kąpieli wodnej, w temperaturze 25°C,  czas 

trwania procesu 5 minut. 

5. Chromianowanie - chemiczne przygotowanie powierzchni metodą zanurzeniową 

w kąpieli z roztworem wodnym 20:1 (5%-procentowym) preparatu 

Ferropas 7815, w temperaturze 25°C, czas trwania procesu 20 minut 

6. Spłukanie metodą zanurzeniową w kąpieli wodnej w temperaturze 25°C,  czas 

trwania procesu 5 minut. 

7. Suszenie w piecu promiennikowym– wygrzewanie detali w piecu w 

temperaturze 190°C czas trwania procesu 5 minut. 

8. Nałożenie powłoki lakierniczej. 

9. Wygrzewanie w piecu promiennikowym w temperaturze 190°C czas trwania 

procesu 45 minut. 

10. Pomiar grubości powłoki lakierniczej. 
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III. Mechaniczne przygotowanie powierzchni za pomocą obróbki strumieniowo-

ściernej 

Trzy próbne odlewy poddano następującej operacji w FMB BUMAR: 

1. Detale powieszono na specjalnie przygotowanych zawiesiach wprowadzanych 

do otworów montażowych znajdujących się w detalach, tak aby uniknąć 

podczas operacji możliwości kontaktu fizycznego jakimikolwiek przedmiotami 

lub dotykiem osób. 

2. Detale poddano mechanicznemu przygotowaniu powierzchni – 

obróbka strumieniowo-ścierna - śrutowanie powierzchni – medium śrut 

chromowy ostrokrawędziowy (Cr: 27-30%) o twardości ok. 59 HRC. 

3. Tak przygotowane detale spakowano pojedynczo w pojemniki plastikowe, 

pojemniki dostarczono do malarni. 

4. Detale powieszono na zawiesiach umieszczono na belce montowanej do 

automatycznej linii tak aby uniknąć podczas operacji możliwości kontaktu 

fizycznego jakimikolwiek przedmiotami lub dotykiem osób. 

5. Odpylanie metodą odmuchową – wykonane sprężonym powietrzem. 

6. Odtłuszczenie metodą zanurzeniową w kąpieli z roztworem wodnym 30:1 (3,3%-

procentowym) preparatu KILAV w temperaturze 25°C, czas trwania procesu 

20 minut 

7. Spłukanie metodą zanurzeniową w kąpieli wodnej, w temperaturze 25°C,  czas 

trwania procesu 5 minut. 

8. Suszenie w piecu promiennikowym– wygrzewanie detali w piecu w 

temperaturze 190°C czas trwania procesu 5 minut. 

9. Nałożenie powłoki lakierniczej. 

10. Wygrzewanie w piecu promiennikowym w temperaturze 190°C czas trwania 

procesu 45 minut. 

11. Pomiar grubości powłoki lakierniczej. 

5. Wyniki z przeprowadzonych badań przemysłowych 

I. Chemiczne przygotowanie powierzchni - Chromianowanie: 

1. Pomiar grubości powłoki lakierniczej dla badanych detali 62-83µm. Pomiar 

wykonano urządzeniem MGR-13-S-AL.  

2. Przyczepność farby badane dla metody nacięć krzyżowych na sucho wg 

Qualicoat pkt 2.4.1 

Próba 1 wynik 1 dopuszczalny  

Próba 2 wynik 0 pozytywny 

Próba 3 wynik 0 pozytywny 
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3. Wizualnie na powierzchni pomalowanych odlewów widać częściowo nie 

usunięte zabrudzenia pod powierzchnią farby ogółem na trzech próbkach 5. 

4. Wizualnie na powierzchni pomalowanych odlewów widać od 1-2 

pęcherzyków powietrza na każdej z próbek ogółem na trzech próbkach 4. 

II. Chemiczne przygotowanie powierzchni - Fosforanowanie: 

1. Pomiar grubości powłoki lakierniczej dla badanych detali 65-78µm. Pomiar 

wykonano urządzeniem MGR-13-S-AL. 

2. Przyczepność farby badane dla metody nacięć krzyżowych na sucho wg 

Qualicoat pkt 2.4.1 

Próba 1 wynik 2 niezadowalający  

Próba 2 wynik 3 negatywny 

Próba 3 wynik 1 dopuszczalny  

3. Wizualnie na powierzchni pomalowanych odlewów widać częściowo nie 

usunięte zabrudzenia pod powierzchnią farby ogółem na trzech próbkach 7. 

4. Wizualnie na powierzchni pomalowanych odlewów widać od 1-4 

pęcherzyków powietrza na każdej z próbek ogółem na trzech próbkach 7.  

 

III. Mechaniczne przygotowanie powierzchni za pomocą obróbki 

strumieniowo-ściernej 

1. Pomiar grubości powłoki lakierniczej dla badanych detali 68-78µm. Pomiar 

wykonano urządzeniem MGR-13-S-AL. 

2. Przyczepność farby badana dla metody nacięć krzyżowych na sucho wg 

Qualicoat pkt 2.4.1 

Próba 1 wynik 0 pozytywny 

Próba 2 wynik 0 pozytywny  

Próba 3 wynik 0 pozytywny 

3. Powierzchnia wizualnie jednolita brak śladów zabrudzeń wtrąceń pod 

powierzchnią farby. 

4. Brak jakichkolwiek nieciągłości powłoki lakierniczej. 

 

6. Ocena wyników Badań 

Kryterium Oceny powłok lakierniczych na detalach dachówki aluminiowej: 

1. Przyczepność farby do podłoża 50% 

2. Widoczne wizualne odstępstwa od jednolitości powłoki 50%  

 

I. Chemiczne przygotowanie powierzchni - Chromianowanie: 
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1. Przyczepność farby dała wynik w przewadze pozytywny jednak nie zapewnia 

100% powtarzalności przylegania powłoki. Średnia oceny 0,33/próbkę – 

wynik dopuszczający.  

2. Wizualne defekty powierzchni. Średnia oceny 1,66/ próbkę – wynik 

dopuszczający. 

 

II. Chemiczne przygotowanie powierzchni - Fosforanowanie:  

1. Przyczepność farby dała wynik w przewadze niezadowalający. Średnia 

oceny 2,00/próbkę – wynik niezadowalający 

2. Wizualne defekty powierzchni. Średnia oceny 4,66/ próbkę. – wynik 

niezadowalający. 

 

III. Mechaniczne przygotowanie powierzchni za pomocą obróbki 

strumieniowo-ściernej 

1. Przyczepność farby dała wynik w przewadze zadowalający. Średnia oceny 

0,00/próbkę – wynik dopuszczający. 

2. Wizualne defekty powierzchni. Średnia oceny 0,00/ próbkę. – wynik 

dopuszczający. 

 

7. Wnioski płynące z realizacji Badań. Wpływ wyników na dalsze 

prace badawcze.  

I. Wnioski dotyczące wyboru metody przygotowania powierzchni do malowania 

proszkowego. Na podstawie przeprowadzonych badań przygotowania 

powierzchni dla reprezentantów możliwe jest rozpatrywanie malowania 

odlewów dla metody: 

A. Z chemicznym przygotowaniem powierzchni – Chromianowanie.  

B. Z mechanicznym przygotowaniem powierzchni za pomocą obróbki 

strumieniowo-ściernej. 

Niemniej jednak mechaniczne przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę 

strumieniowo ścierną wyeliminowało powstawanie na powierzchniach malowanych 

wizualne defekty, a wyeliminowanie z procesu technologicznego Chromianów 

i Fosforanów wydaje się metodą najbardziej przyjazną dla środowiska.  

Metoda ta również ogranicza ilość operacji dla linii ciągłego malowania jak również 

użycie mniejszej ilości środków chemicznych co przy produkcji seryjnej ma duże 

znaczenie ekonomiczno-kosztowe.  
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II. Wnioski dotyczące dalszych etapów prac badawczych.  

Przyleganie farby proszkowej do powierzchni ma decydujące znaczenie dla 

przewidywanej próby trwałości powłoki i oddziaływania środków środowiskowych i 

czynników zewnętrznych na walory estetyczno-wizualne niezbędne dla produktu. 

Badania przylegania powłoki przeprowadzone wg Qualicoat pkt 2.4.1 dały wyniki 

negatywne: 

A. 0,33% - dla przygotowania powierzchni – Chromianowanie 

B. 0,00% - dla mechanicznego przygotowania powierzchni  

Wyniki wykazują najniższy 99.67%, a w przewidywanej do przyjęcia przy produkcji 

seryjnej technologii wykonania 100% przylegania powłoki. 

Producent farby proszkowej IGP Pulwertechnik AG przedłożył certyfikat 

QUALICOAT wg specyfikacji 16 wydanym dla produktu (farby proszkowej): IGP-

DURA® face5807 z którego wynika, że produkt ten przeszedł całość testów dla 

Klasy I., co oznacza, że dla próby 2.10 – Odporność na działanie kwaśnej mgły solnej 

(AASS) próbki producenta przeszły 1000h test ( w komorze solnej).  

Po zapoznaniu się z wynikami badań malowanych powierzchni detali 

przeprowadzonych, oraz w związku z przedstawieniem przez producenta farby 

proszkowej IGP Pulwertechnik AG certyfikatu QUALICOAT wg specyfikacji 16 

wydanym dla produktu (farby proszkowej): IGP-DURA® face5807, zespół badawczy 

uznał za kosztowo nieuzasadnione przeprowadzanie próby komory solnej na 

odlewach próbnych, a wyniki prób będą identyczne jak dla próbek producenta. 

8. Podsumowanie wyników Badań. 

Na podstawie wyników i oceny zespół badawczy zgodnie stwierdził, że detale 

przeszły pozytywnie badania, a procesy przygotowania powierzchni zabezpieczą 

w sposób wystarczający możliwość technologiczną wykonania produktów w 

zakładanej przez projekt jakości powierzchni. 

 

 

 



-

 
Pokwitowanie

 
Alicante, 25/11/2019 
 
 
SŁAWOMIR BUDZIK  
LOGOPATENT Kancelaria Prawno-
patentowa 
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 72/201 
04-036 WARSZAWA 
Polska

 
Otrzymanie zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego

EUIPO ma przyjemność poinformować, że Urząd otrzymał zgłoszenie dnia 25/11/2019 i przypisał mu
powyższą sygnaturę.
 

Potwierdzenie daty zgłoszenia zostanie przesłane po sprawdzeniu zgodności zgłoszenia z wymogami
wyszczególnionymi w art. 10 rozporządzenia wykonawczego (RWWW).
 
Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o błędach w niniejszym potwierdzeniu lub załącznikach. We
wszystkich przyszłych kontaktach lub korespondencji z Urzędem związanych z tym zgłoszeniem należy
powoływać się na powyższą sygnaturę(powyższe sygnatury).
  
Wydział Działań Operacyjnych
 
Zał.: załączniki: 

Potwierdzenie zgłoszenia.

URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
 
Wydział Działań Operacyjnych

Twój nr referencyjny:  
Numery rejestracji wzorów wspólnotowych: 007295720
Numer identyfikacyjny oraz nazwa lub imię i
nazwisko zgłaszającego:

1048614
Fabryka Maszyn Budowlanych BUMAR

Sposób płatności: Przelew
Numer identyfikacyjny (numery
identyfikacyjne) płatności: 1977VV69

Nie został zakwalifikowany do trybu przyspieszonego (Fast Track) i będzie przetwarzany w
trybie zwykłym (Regular Application). https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/fast-track-rcd

Dziękujemy za złożenie zgłoszenia online
Zastanów się nad skorzystaniem z trybu Fast Track przy zgłaszaniu wzorów następnym

razem. Dzięki trybowi Fast Track możesz:

Przyspiesz rejestrację: Twój wzór może zostać zarejestrowany w ciągu
dwóch dni roboczych.

-

Ogranicz braki.-

Avenida de Europa, 4 • E-03008 Alicante • HISZPANIA Tel. + 34-96-513.91.00



- Przedstawienie wzorów z numerem identyfikacyjnym rzutu.
 

  Avenida de Europa, 4 • E-03008 Alicante • HISZPANIA        Tel. + 34-96-513.91.00



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZELEWU BANKOWEGO 

*Niektóre programy komputerowe nie akceptują ostatnich trzech cyfr XXX kodu BIC. 
W takim przypadku użytkownik podaje kod w postaci CAIXESBB lub BSCHESMM.
 
**Można użyć innego dokumentu do poinstruowania swojego banku, należy jednak zastosować taki sam opis
/ takie samo odniesienie, jak wskazano w niniejszym dokumencie.
 

URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
 
Wydział Działań Operacyjnych

Można wypełnić ten formularz, podając nazwisko (nazwę), numer rachunku oraz wybrany bank
docelowy (CaixaBank lub Banco Santander) i złożyć go w swoim banku.

Nadawca NAZWISKO (NAZWA): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _

Numer rachunku (IBAN): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Do banku *
(wybierz jeden)

CaixaBank
Alicante (Hiszpania)
CAIXESBBXXX
ES03 2100 2353 0107 0000 0888

Banco Santander
Alicante (Hiszpania)
BSCHESMMXXX
ES08 0049 6659 0121 1622 4792

Kwota 1400.0 € (z wyłączeniem opłat bankowych)

Nr ref. / Nr płatności ** 1977VV69 / RCD 007295720 / Rep ID 87056 /  

  Avenida de Europa, 4 • E-03008 Alicante • HISZPANIA        Tel. + 34-96-513.91.00



 
Potwierdzenie zgłoszenia wzoru wspólnotowego

 
Twoje zgłoszenie ZWW zostało wysłane. Dziękujemy za wybranie korzystania z wzoru wspólnotowego.
 

 
W dalszej korespondencji z EUIPO proszę podawać nr zgłoszenia ZWW.
 

Data przyjęcia (DD/MM/RRRR)
25/11/2019

Liczba stron (łącznie z niniejszą)
19 30

13
55

9

Nr zgłoszenia ZWW: 007295720

Data złożenia: 25/11/2019

Czas złożenia: 20:27

Liczba wzorów: 7

Liczba rzutów: 47

Liczba załączonych plików: 0

Sposób płatności: Przelew

URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO)

Zgłoszenie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
1 z 19



* Języki  
Pierwszy język: polski

Drugi język: angielski

Chcę otrzymywać całą korespondencję w drugim języku:  

Twój nr referencyjny:
 

*Wnioskodawca
(Wnioskodawcy)  

Numer zgłaszającego   1 Numer identyfikacyjny
EUIPO zgłaszającego 1048614

Rodzaj: Podmiot prawny
Nazwa podmiotu prawnego: Fabryka Maszyn Budowlanych BUMAR
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Fabryczna 6
Miasto: Choszczno
Kod pocztowy: 73-200
Kraj: PL

Adres pocztowy:

Fabryka Maszyn Budowlanych BUMAR
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Fabryczna 6
73-200 Choszczno
Polska

Numer telefonu:  
Numer faksu:  
E-mail:  
Witryna internetowa:  

* Przedstawiciel
(Przedstawiciele)  

Numer pełnomocnika   1 Numer identyfikacyjny
pełnomocnika EUIPO\: 87056

Rodzaj: EUIPO osoba wykonująca wolny zawód
Nazwisko: BUDZIK
Imię: SŁAWOMIR
Adres: AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 72/201
Miasto: WARSZAWA
Kod pocztowy: 04-036
Kraj: PL

Adres pocztowy:

SŁAWOMIR BUDZIK
LOGOPATENT Kancelaria Prawno-patentowa
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 72/201
04-036 WARSZAWA
Polska

Numer telefonu:  
Numer faksu:  
E-mail:  
Witryna internetowa:  

Wzór (Wzory)  

 Nr wzoru 1

Odroczenie: Nie
Publikowanie wzoru po okresie
odroczenia: Nie

Opis:  
Klasyfikacja lokarneńska
Wskazanie produktu Klasyfikacja lokarneńska  
Dachówka z otworem wentylacyjnym 25 2

Liczba rzutów na wzór 1
Załącznik Rzut Załączony dokument:
balance_1.jpg 1 załącznik_1.1
balance_2.jpg 2 załącznik_1.2

URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO)

Zgłoszenie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
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balance_3.jpg 3 załącznik_1.3
balance_4.jpg 4 załącznik_1.4
balance_5.jpg 5 załącznik_1.5
balance_6.jpg 6 załącznik_1.6
balance_7.jpg 7 załącznik_1.7

 Nr wzoru 2

Odroczenie: Nie
Publikowanie wzoru po okresie
odroczenia: Nie

Opis:  
Klasyfikacja lokarneńska
Wskazanie produktu Klasyfikacja lokarneńska  
Dachówka z otworem wentylacyjnym 25 2

Liczba rzutów na wzór 2
Załącznik Rzut Załączony dokument:
domino_1.jpg 1 załącznik_2.1
domino_2.jpg 2 załącznik_2.2
domino_3.jpg 3 załącznik_2.3
domino_4.jpg 4 załącznik_2.4
domino_5.jpg 5 załącznik_2.5
domino_6.jpg 6 załącznik_2.6

 Nr wzoru 3

Odroczenie: Nie
Publikowanie wzoru po okresie
odroczenia: Nie

Opis:  
Klasyfikacja lokarneńska
Wskazanie produktu Klasyfikacja lokarneńska  
Dachówka z otworem wentylacyjnym 25 2

Liczba rzutów na wzór 3
Załącznik Rzut Załączony dokument:
FUTURA_1.jpg 1 załącznik_3.1
FUTURA_2.jpg 2 załącznik_3.2
FUTURA_3.jpg 3 załącznik_3.3
FUTURA_4.jpg 4 załącznik_3.4
FUTURA_5.jpg 5 załącznik_3.5
FUTURA_6.jpg 6 załącznik_3.6
FUTURA_7.jpg 7 załącznik_3.7

 Nr wzoru 4

Odroczenie: Nie
Publikowanie wzoru po okresie
odroczenia: Nie

Opis:  
Klasyfikacja lokarneńska
Wskazanie produktu Klasyfikacja lokarneńska  
Dachówka z otworem wentylacyjnym 25 2

Liczba rzutów na wzór 4
Załącznik Rzut Załączony dokument:
harmonie_1.jpg 1 załącznik_4.1
harmonie_2.jpg 2 załącznik_4.2
harmonie_3.jpg 3 załącznik_4.3
harmonie_4.jpg 4 załącznik_4.4
harmonie_5.jpg 5 załącznik_4.5
harmonie_6.jpg 6 załącznik_4.6
harmonie_7.jpg 7 załącznik_4.7

 Nr wzoru 5
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Odroczenie: Nie
Publikowanie wzoru po okresie
odroczenia: Nie

Opis:  
Klasyfikacja lokarneńska
Wskazanie produktu Klasyfikacja lokarneńska  
Dachówka z otworem wentylacyjnym 25 2

Liczba rzutów na wzór 5
Załącznik Rzut Załączony dokument:
magnum_1.jpg 1 załącznik_5.1
magnum_2.jpg 2 załącznik_5.2
magnum_3.jpg 3 załącznik_5.3
magnum_4.jpg 4 załącznik_5.4
magnum_5.jpg 5 załącznik_5.5
magnum_6.jpg 6 załącznik_5.6

 Nr wzoru 6

Odroczenie: Nie
Publikowanie wzoru po okresie
odroczenia: Nie

Opis:  
Klasyfikacja lokarneńska
Wskazanie produktu Klasyfikacja lokarneńska  
Dachówka z otworem wentylacyjnym 25 2

Liczba rzutów na wzór 6
Załącznik Rzut Załączony dokument:
premion_1.jpg 1 załącznik_6.1
premion_2.jpg 2 załącznik_6.2
premion_3.jpg 3 załącznik_6.3
premion_4.jpg 4 załącznik_6.4
premion_5.jpg 5 załącznik_6.5
premion_6.jpg 6 załącznik_6.6
premion_7.jpg 7 załącznik_6.7

 Nr wzoru 7

Odroczenie: Nie
Publikowanie wzoru po okresie
odroczenia: Nie

Opis:  
Klasyfikacja lokarneńska
Wskazanie produktu Klasyfikacja lokarneńska  
Dachówka z otworem wentylacyjnym 25 2

Liczba rzutów na wzór 7
Załącznik Rzut Załączony dokument:
rustico-rapido_1.jpg 1 załącznik_7.1
rustico-rapido_2.jpg 2 załącznik_7.2
rustico-rapido_3.jpg 3 załącznik_7.3
rustico-rapido_4.jpg 4 załącznik_7.4
rustico-rapido_5.jpg 5 załącznik_7.5
rustico-rapido_6.jpg 6 załącznik_7.6
rustico-rapido_7.jpg 7 załącznik_7.7

Informacje o
pierwszeństwie

Państwo pierwszego zgłoszenia: Nr wzoru Numer
przedłożenia: Data Załączony dokument:

Pierwszeństwo z wystawienia

Nazwa i data wystawy: Nr wzoru Data pierwszego
zgłoszenia: Załączony dokument:

URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO)

Zgłoszenie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych
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Informacje o
projektancie
(projektantach)

Numer identyfikacyjny obecnego
projektanta Projektant (Projektanci) Nr wzoru

Opłaty
Sposób płatności: Przelew

Opłata rejestracyjna (1-szy wzór) (230.0 € x 1) 230,00 €

Opłata rejestracyjna (od 2. do 10. wzoru) (115.0 € x 6) 690,00 €

Opłata za publikację (pierwszy wzór) (120.0 € x 1) 120,00 €

Opłata za publikację (od 2. do 10. wzoru) (60.0 € x 6) 360,00 €

Całkowita suma 1400,00 €

Przelew
Bank Adres Kod BIC* IBAN

Alicante (Hiszpania) CAIXESBBXXX ES03 2100 2353 0107 0000 0888

Alicante (Hiszpania) BSCHESMMXXX ES08 0049 6659 0121 1622 4792

Podpis
Imię i nazwisko: Funkcja sygnatariusza: Stanowisko:
Sławomir Budzik Pełnomocnik  

URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO)

Zgłoszenie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych
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ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0001

Rzuty podlegające ochronie (7):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

1.1 1.2

1.3 1.4

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
6 z 19
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ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0001

Rzuty podlegające ochronie (7):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

1.5 1.6

1.7

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
7 z 19



ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0002

Rzuty podlegające ochronie (6):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

2.1 2.2

2.3 2.4

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
8 z 19



ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0002

Rzuty podlegające ochronie (6):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

2.5 2.6

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
9 z 19



ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0003

Rzuty podlegające ochronie (7):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

3.1 3.2

3.3 3.4

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
10 z 19



ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0003

Rzuty podlegające ochronie (7):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

3.5 3.6

3.7

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
11 z 19



ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0004

Rzuty podlegające ochronie (7):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

4.1 4.2

4.3 4.4

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
12 z 19



ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0004

Rzuty podlegające ochronie (7):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

4.5 4.6

4.7

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
13 z 19



ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0005

Rzuty podlegające ochronie (6):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

5.1 5.2

5.3 5.4

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
14 z 19



ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0005

Rzuty podlegające ochronie (6):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

5.5 5.6

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
15 z 19



ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0006

Rzuty podlegające ochronie (7):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

6.1 6.2

6.3 6.4

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
16 z 19



ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0006

Rzuty podlegające ochronie (7):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

6.5 6.6

6.7

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
17 z 19



ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0007

Rzuty podlegające ochronie (7):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

7.1 7.2

7.3 7.4

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
18 z 19



ZAŁĄCZNIK\: Wzór wspólnotowy Nº 007295720-0007

Rzuty podlegające ochronie (7):

Kolejność chronionych rzutów nie ma wpływu na ochronę wzoru. Niemniej jednak pierwszy rzut zwykle pojawia się na
liście wyników wyszukiwania. (patrz eSearch plus i DesignView).

7.5 7.6

7.7

* Obowiązkowe informacje szczegółowe Numer strony
19 z 19



Załącznik E

Zestawienie wskaźników oraz ich wykonania

Lp. Nazwa wskaźnika
Wartość 

Planowana

Wartość 

wykonana

Wartość 

planowana do 

wykonania w 

terminie 

wykazanym w 

projekcie

Uwagi

1 Model 3D dachówki 7 7 7

2 Model 3D wnęki formy. 7 7 7

3 Model 3D formy Odlewniczej. 7 7 7

4 Zakup oprogramowania ProCast 1 1 1

5
Symulacje modeli w Programie 

ProCast
140 526 140

6
Prace wdrożeniowe obudów form 

ciśnieniowych
2 3 2

7 Przygotowanie programów CNC do 14 56 14

8 Wykonanie wkładek formy 14 14 14

9 Wykonanie pozostałych części 2958 2958 2958

10 Próby na maszynie B SC D42 7 7 7

11 Próby malowania i przylegania farby 9 9 9

12
Przeprowadzenie prób w komorze 

solnej
1 0 1

Wyjaśnienia znajdują się 

w Załączniku B

13 Liczba opracowanych prototypów w 7 7 7

14 Liczba zgłoszeń wzorów 7 7 7

15

Liczba przedsiębiorstw 

współpracujących z ośrodkami 

badawczymi

1 1 1

16 Liczba jednostek naukowych 1 1 1

17

Umieszczenie przynajmniej jednego 

plakatu o minimalnym rozmiarze A3 

z informacjami na temat Projektu, w 

tym z informacjami dotyczącymi 

wsparcia finansowego, w łatwo 

widocznym i dostępnym publicznie 

miejscu takim jak wejście do 

budynku, hol, recepcja, sekretariat 

lub odpowiednio tablicy 

informacyjnej lub pamiątkowej w 

miejscu realizacji Projektu - Tablica 

pamiątkowa w sekretariacie FMB 

BUMAR Sp. z o. o. o rozmiarze A2

1 1 1

18

Zamieszczenie na stronie 

internetowej Beneficjenta, jeżeli taka 

strona istnieje, krótkiego opisu 

Projektu, obejmującego jego cele i 

rezultaty oraz podkreślającego 

wsparcie finansowe ze środków Unii 

Europejskiej, ze środków EFRR oraz 

BP - Wykonano zakładkę na stronie 

internetowej informującą o 

wykonywaniu Projektu B+R - 

www.BUMAR.BIZ

1 1 1

19

Oznaczanie dokumentacji 

dotyczącej Projektu, które będą 

publikowane lub podawane do 

wiadomości publicznej, np. 

dokumentacja przetargowa, 

ogłoszenia, publikacje Całość 

dokumentacji drukowanej i 

prezentowanej w formie Publikacji 

zawiera logotypy i informacje 

dotyczące realizowanego projektu

1 1 1

20 Upowszechnienie wyników badań 4 0 4 Oświadczenie 

21

Zmniejszenie wagi elementów w 

stosunku do ceramicznego 

pierwowzoru

7 7 7

22

Zmniejszenie wagi elementów w 

stosunku do ceramicznego 

pierwowzoru

7 7 7

23
Wykonanie produktu mogącego 

podlegać w 100% recyklingowi
7 7 7


