
 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Usługa przebudowy układu napędowego walcarki skośnej CNC 

W skład przebudowy układu napędowego walcarki skośnej sterowanej numerycznie wchodzą takie 

czynności jak: 

1. Wymiana siłowników elektrośrubowych ruchu promieniowego narzędzi na siłowniki hydrauliczne 

o sile nacisku co najmniej 100 kN i skoku co najmniej 100 mm. 

2. Wymiana siłownika elektrośrubowego ruchu postępowego uchwytu na siłownik hydrauliczny o 

sile ciągnącej co najmniej 50 kN i skoku co najmniej 1000 mm. 

3. Dodanie dodatkowego siłownika hydraulicznego od strony napędów o sile pchającej co najmniej 

50 kN i skoku co najmniej 250 mm. 

4. Zastąpienie uchwytu mechanicznego uchwytem zaciskanym hydraulicznie (konstrukcja i budowa 

uchwytu po stronie Zamawiającego), po stronie Wykonawcy budowa układu hydraulicznego do 

zasilania tego uchwytu. 

5. Budowa zasilacza hydraulicznego do zasilania cieczą siłowników hydraulicznych. 

6. Budowa układu sterowania pracą siłowników hydraulicznych. 

Układ zasilania i sterowania pracą siłowników hydraulicznych powinien zapewnić sterowanie 

przemieszczeniem narzędzi oraz zapewnić precyzyjne zsynchronizowanie ruchu siłowników, tak, aby 

można było uzyskać dokładność wzajemnego przemieszczenia narzędzi i uchwytu w zakresie 0,05 do 0,1 

mm. Ponadto układ sterowania powinien umożliwić sterowanie przemieszczeniem tłoczysk online na 

podstawie zadanego programu, który stanowi np. zarys obwiedni walcowanego elementu.  

Zakres prędkości ruchów roboczych tłoczysk siłowników przemieszczenia promieniowego (skok co 

najmniej 100 mm - rzeczywisty skok podczas pracy około 35 mm) - co najmniej od 0 mm/s - 20 mm/s. 

Zakres prędkości tłoczyska siłownika hydraulicznego ruchu postępowego uchwytu (rzeczywisty skok co 

najmniej od 0 - 1000 mm) - co najmniej od 0 mm/s - 50 mm/s. 

Zakres prędkości tłoczyska siłownika hydraulicznego ruchu postępowego - pchającego (rzeczywisty skok 

co najmniej 0 - 250 mm) - co najmniej od 0 mm/s - 50 mm/s. 

Zasilanie uchwytu powinno być realizowane w układzie 0-1 (szczęki uchwytu otwarte  - szczęki uchwytu 

zaciśnięte na materiale ze stała siłą). Sterowanie siłownikiem szczęk uchwytu powinno być realizowane z 

poziomu pulpitu sterowniczego. Uchwyt wraz z siłownikiem w czasie pracy będzie wykonywał ruch 

obrotowy z prędkością do 300 obr/min,  dlatego tez doprowadzenie cieczy do siłownika powinno 

umożliwić swobodny obrót całego zespołu. Szacowany skok tłoka siłownika uchwytu będzie wynosił co 

najmniej 30 mm (ciśnienie do 20 MPa), prędkość przesuwu tłoczyska do 10 mm/s. 

Układ hydrauliczny powinien zapewnić możliwość pomiaru ciśnień na jednym z siłowników przesuwu 

promieniowego narzędzi (skok co najmniej 100 mm), na siłowniku przesuwu osiowego uchwytu (skok co 

najmniej 1000 mm) oraz na dodatkowym siłowniku wpychającym materiał (skok co najmniej 250 mm). 

Muszą zostać wyposażone w przetworniki ciśnienia o wyjściu 0 - 10 V DC. 

Układ sterowania powinien być wyposażony w panel operatorski, umożliwiający wprowadzanie danych do 

sterowania ruchem tłoczysk siłowników. Wprowadzanie danych może odbywać się w postaci tabeli (przez 

podanie współrzędnych oraz prędkości tłoczysk) lub obwiedni zarysu walcowanego wyrobu i prędkości. 

Przykładowy rozkład prędkości, jaki powinien umożliwić układ sterowania pokazano na szkicu oraz w 

tabeli. 



 
Schemat walcarki oraz jej fotografię (przed modernizacją - z napędami elektrośrubowymi) pokazano na 

kolejnych rysunkach. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Model 3D walcarki skośnej sterowanej numeryczne 1 - rama, 2 - zespół napędowy ruchu obrotowego,  

3 - klatka robocza z siłownikami ruchu promieniowego, 4 - zespół przesuwu osiowego z siłownikiem przesuwu 

osiowego, 5 - zespół podtrzymujący wsad, 6  - zespół przeniesienia napędu, 7 - zespół uchwytu wsadu,     

8 - zespól podtrzymania odkuwki 



 

 

Rys. 2. Fotografia walcarki - stan istniejący z siłownikami elektrośrubowymi  

 

 

Tabela prędkości dla siłowników promieniowych i osiowych. 

Vr - prędkość siłowników promieniowych 

Vz1 - prędkość siłownika osiowego, ciągnącego (skok 1000 mm) 

Vz2 - prędkość siłownika osiowego, wpychającego (skok 250 mm) 

t, s Vr, mm/s Vz1, mm/s Vz2, mm/s 

0 0 0 10 

6 0 0 10 

6,01 5,8 0 10 

10 5,8 0 10 

10,01 0 15  

13,33 0 15  

13,34 -4 4  

15,34 -4 4  

15,35 -2,2 25  

22,54 -2,2 25  

22,55 2,2 25  

29,74 2,2 25  

29,75 4 4  



 
31,74 4 4  

31,75 0 15  

35,07 0 15  

35,08 -5,8 10  

39,07 -5,8 10  

39,08 0 10  

45,08 0 10  

 

 



 

 

W przypadku walcowania długich stopni o stałej średnicy powinna być możliwość zmiany prędkości 

siłownika ciągnącego Vz1 narastająco lub malejąco (siłownik wpychający może mieć stałą prędkość). 

Gwarancja na wszystkie elementy układu będącego przedmiotem postępowania, co najmniej 24 miesiące 

od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. 

Wymagane wystawienie 2 faktur na przebudowę układu napędowego: 



 
- wykonanie zasilacza hydraulicznego oraz zestawu siłowników hydraulicznych, 

- wykonanie szafy sterowniczej oraz oprogramowania. 

 

Warunki odbioru: 

Zamówienie dostarczone będzie przez dostawcę na adres: 

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii,  

ul. Nadbystrzycka 36C,  

20-618 Lublin,  

sala laboratoryjna nr 108 

Dostawca dokona uruchomienia układu napędowego w siedzibie użytkownika, podczas którego zostanie 

sprawdzona prawidłowość działania. 

 

Kryterium oceny: 

1. Cena (waga 60%) 

2. Termin realizacji zamówienia (waga 40%) 

Wykonawca otrzyma 0 pkt jeśli wykona przedmiot zamówienia do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

Wykonawca otrzyma 20 pkt jeśli wykona przedmiot zamówienia do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Wykonawca otrzyma 40 pkt jeśli wykona przedmiot zamówienia do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

 


