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Diagnostické zariadenia
monitorujúce stav obrábacích strojov
TEXT/FOTO:

Ing. Ján Dekan, Ing. Matúš Košinár

Na moderné obrábacie stroje sú v súčasnosti kladené vysoké požiadavky, ktoré sa
týkajú nielen ich konštrukcie a technologických parametrov, ale aj spoľahlivosti
a s tým súvisiacej diagnostikovateľnosti. Najnáročnejšie je nasadenie obrábacích
strojov v bezobslužnom režime s nepretržitou činnosťou.

P

ri takto využívaných strojoch je
kladený veľký dôraz na ich včasnú a správnu autodiagnostiku,
ktorá zaručí, že diagnostický systém odhalí nebezpečný trend niektorej zo
sledovaných veličín alebo priamo poruchu.
Každý dnešný obrábací stroj CNC disponuje štandardnou prevádzkovou diagnostikou. Medzi bežné sledované veličiny patria
predovšetkým kritické teploty vinutia motorov, teploty chladiacich médií, priechodnosť fluidných filtrov a dosiahnutie kritických medzí tlaku vo fluidných systémoch.
Signály z meracích členov bývajú vyhodnotené systémom PLC (Programmable Logic
Controller) a kritické hlásenia sú zobrazené
prostredníctvom rozhrania stroja. Kritické
stavy prípadne vyvolávajú naprogramovanú úlohu v PLC na odvrátenie havárie alebo
zabránenie škodám. Množstvo takto sledovaných veličín je závislé na zložitosti stroja,
rádovo ide o jednotky, maximálne desiatky meraných signálov. Vyššie požiadavky na

diagnostiku strojov vedú k návrhu rozsiahlejších diagnostických nástrojov.
Medzi hlavné fyzikálne ukazovatele charakterizujúce stav obrábacieho stroja patria teplota, vibrácie, prípadne mechanické
napätie, prietoky a tlaky fluidných médií.
Pri uplatnení pokročilej diagnostiky možno
sledovať väčší počet signálov viacerých fyzikálnych veličín, vykonávať ich monitoring
v dlhších časových intervaloch, mapovať
veľmi rýchle signály (vibrácie a pod.) a zaznamenať ich krátkodobé i dlhodobé trendy (časové priebehy).
Pokročilá diagnostika je realizovateľná
prostredníctvom externého diagnostického systému, ktorý obsahuje externé moduly pre spracovanie signálov zo snímača,
elektrické rozvody a ďalšie príslušenstvo.
Keďže základné vybavenie obrábacích
strojov neobsahuje diagnostické zariadenia na meranie nepresností stroja, využívame externé zariadenia na diagnostikovanie
nepresností.

Diagnostika NC a CNC strojov
Sledovanie stavu stroja je hlavným predpokladom udržania kvality výroby, ako
aj nutnou podmienkou v systémoch riadenia kvality podľa požiadaviek normy
ISO 9001. Súčasným trendom je predvídať stav zariadenia a zabezpečiť kvalitu výroby. Dokonca je možné zabezpečiť vyhovujúcu výrobu aj na strojoch s horšími
vlastnosťami. Monitorovanie stavu strojov umožňuje znižovanie nákladov na strojové služby a zároveň udržuje vysokú kvalitu výroby pomocou NC a CNC strojovej
diagnostiky. Pomocou vytvárania registrov
máme prehľad o vykonaných meraniach
a tie nám dávajú pohľad na prípadný zhoršujúci sa stav obrábacieho stroja. Presnosť
môže byť posudzovaná s využitím tohto
registra. S touto klasifikáciou a jej periodickým opakovaním možno znížiť náklady na
odstávky stroja. Tým, že sa sleduje trend vývoja presnosti výroby, je možné naplánovať
údržbu alebo opravu stroja skôr, než dôjde
k významnému zlyhaniu. Tým sa výrazne
znížia náklady spôsobené haváriou stroja.
Zákazník získava prehľad o presnosti strojového parku, vrátane protokolov o presnosti
strojov podľa požiadaviek normy ISO 9001.
Pre diagnostiku NC a CNC strojov je dôležité najmä:
• kruhová interpolácia podľa ISO 230-4,
• meranie presnosti polohovania podľa
ISO 230-1.
Diagnostika kruhovou interpoláciou

Obr.1
časti systému
QC-20W Ballbar (www.renishaw.cz)
Obr. 1 Hlavné
častiHlavné
systému QC-20W
Ballbar (www.renishaw.cz)
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Vhodným zariadením na komplexnú diagnostiku posuvových mechanizmov
obrábacieho stroja je QC-20W Ballbar.
Kalibračný systém Renishaw QC-20W predstavuje ideálne a univerzálne riešenie nielen pre 3-osové obrábacie centrá. Presnosť
stroja sa pomocou neho dá overiť testom
trvajúcim 10 minút. Tento prenosný systém predstavuje najrýchlejší, najjednoduchší a najefektívnejší spôsob sledovania
stavu obrábacieho stroja. Výkonná softvérová analýza umožňuje automatickú diagnostiku konkrétnych chýb stroja.
Jednotlivé chyby sú usporiadané podľa významu z hľadiska celkovej presnosti stroja.

Obr.1 Hlavné časti systému QC-20W Ballbar (www.renishaw.cz)
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Obr.1 Hlavné časti systému QC-20W Ballbar (www.renishaw.cz)
Celková presnosť stroja je vyhodnocovaná
podľa dokonalosti kruhovej interpolácie.
Určenie konkrétnych chýb stroja umožňuje efektívnu a cielenú údržbu, vďaka ktorej
možno minimalizovať prestoje. Tento systém predstavuje najjednoduchší a najefektívnejší spôsob sledovania stavu obrábacieho stroja. Hlavnou časťou meracieho
systému je dĺžkový snímač s presnosťou
merania ±1 µm umiestnený v teleskopickej
tyči opatrenej na oboch koncoch guľovými
plochami. Z nich jeden koniec je upnutý
v magnetickom držiaku upnutom na stole stroja a druhý koniec je takým istým spôsobom upnutý do vretena stroja. Súčasťou
systému je merací softvér.
Pri meraní vykoná vreteno stroja kruhovú
interpoláciu v smere aj v protismere chodu hodinových ručičiek. Pri nedostatku
priestoru možno vykonať aj menšie oblúky, najmenej však 180°. Namerané údaje sú
následne odoslané bezdrôtovou technológiou bluetooth do počítača, kde ich merací softvér spracuje podľa viacerých noriem.
Softvérová analýza automaticky diagnostikuje konkrétne chyby stroja (oneskorenie pohonu, vratná vôľa, chyba kolmosti,...)
a ich usporiadanie podľa významu pre celkovú presnosť stroja. Tým je umožnená cielená údržba stroja.
Kalibračný systém je veľmi modulárny univerzálny nástroj s ľahkým transportom,
ktorý možno použiť na meranie horizontálnych aj vertikálnych, dvoj aj troj osových
strojov a s použitím príslušenstva je možné
testovať aj sústruhy (obr. 2) a stroje s malými pracovnými polomermi, alebo s polomermi väčšími ako 100 mm.
Diagnostika laserovou interferometriou
Ďalším vhodným nástrojom na sledovanie geometrických nepresností obrábacích
strojov je laserový interferometrický systém
Renishaw XL-80. Tento vysoko modulárny
systém umožňuje podľa vybavenia merať
na pracovných osiach stroja lineárnu vzdialenosť, priamosť, rovinnosť, kolmosť, uhly,
presnosť delenia rotačnej osi. Systém pracuje na základe svetelnej interferometrie.
Princíp merania je znázornený na obr. 3 pri
meraní lineárnej vzdialenosti. Jedno z lineárnych zrkadiel je pripevnené k lúčovému
deliču a druhé je umiestnené na pohybujúcom sa stole alebo vretenníku stroja. Lúč
vystupujúci z laserovej hlavy (1) smeruje
do lúčového deliča, kde sa delí na dva lúče.
Jeden lúč (referenčný) (2) smeruje k pohyblivému zrkadlu pripevnenému na lúčovom deliči, zatiaľ čo druhý lúč (merací) (3)
prechádza lúčovým deličom ku druhému

Obr.2 Testovanie kruhovej interpolácie sústruhu

Obr. 2 Testovanie kruhovej interpolácie sústruhu

Obr.2 Testovanie kruhovej interpolácie sústruhu

Obr.3 Princíp interferometra
Obr. 3 Princíp interferometra

Obr.3 Princíp interferometra

lineárnemu zrkadlu. Obidva lúče sú potom
odrazené naspäť k lúčovému deliču, kde sa
opäť spoja (4) a smerujú späť do laserovej
hlavy. Tento kombinovaný zväzok sa skladá z dvoch lúčov, ktoré majú rozličnú polarizáciu. Jeden lúč je vertikálne polarizovaný
a prichádza z referenčného lineárneho zrkadla. Druhý lúč je horizontálne polarizovaný a prichádza z meracieho (pohybujúceho sa) lineárneho zrkadla. Keď lúče vstúpia
do laserovej hlavy, prejdú cez optiku, ktorá
zabezpečí to, že dva lúče budú interferovať
a vyprodukujú jednotný lúč polarizovaného svetla. Meranie sa realizuje prostredníctvom snímania odlišností medzi svetlom
dvoch vracajúcich sa lúčov. Základom je laserová hlava, ktorá vytvára stabilný laserový lúč. Okolité prostredie má vplyv na stabilitu vlnovej dĺžky laserového lúča, preto je
súčasťou meracieho systému kompenzačná jednotka.

resumé
Diagnostic Equipment for Monitoring of
Machine-Tool Statements
Quality parts produced on CNC machines is
largely dependent on the accuracy of these
machines work. Problems with maintaining
the degree of accuracy of the machine lead
to unsatisfactorial results in the control of finished parts. This leads to unplanned downtime
of the machine. It happens that problems are
found after manufacture components is completed. At that time it is too late to avoid the
production of scrap and costs resulting from
the shutdown of the machine. There is a need
to check the accuracy of the machine before
starting manufacturing.Quality of the produced parts is subjected to the precision of
a machine tool. In the article are presented the
advanced diagnostic systems for the control of
geometric accuracy of machine tools.
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Obr. 4 Meranie presnosti polohovania školského sústruhu

Tá zabezpečuje meranie teploty, tlaku, vlhkosti okolitého prostredia aj teploty materiálu posúvacieho mechanizmu. Tým sa
meranie stáva nezávislejším na zmenách
okolitého prostredia a zaručuje presnosť
lineárneho merania ±1 µm. Na obr. 3 je
meranie presnosti polohovania školského
sústruhu. Merací softvér umožňuje analýzu nameraných údajov podľa viacerých
medzinárodných noriem a doplnením
programu pre kompenzáciu lineárnych
chýb možno vytvoriť kompenzačné hodnoty pre rôzne riadiace systémy obrábacích strojov.
Silný potenciál má spolupráca meracích
systémov QC-20W a XL-80. Pravidelná kontrola pomocou QC-20W umožňuje určiť
príčinu problému nepresnosti obrábacieho stroja. XL-80 umožní kalibráciu posúvacích mechanizmov a QC-20W ich opätovnú kontrolu.
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Okrem merania presnosti chodu pracovných jednotiek CNC obrábacích strojov
možno využiť aj ďalšie druhy diagnostiky:
Vibrodiagnostika – je bezdemontážna metóda diagnostiky rotačných strojových zariadení, ktorá predstavuje súbor metód na
získanie informácie o vibráciách. Pomocou
vibrodiagnostiky dokážeme pomerne presne určiť príčinu a miesto poruchy. Vibrácie
sú spojené s dynamickým stavom zariadenia, technickým stavom, vôľami v ložiskách,
stavom ložísk, súosovosťou, nevyvážením
rotorových častí, opotrebovaním, uvoľnením a pod.
Tribodiagnostika – je metóda technickej
diagnostiky bez demontáže, ktorá využíva
mazivo ako médium na získanie informácií o zmenách v trecích uzloch. Výsledkom
meraní sú informácie o stave cudzích látok v mazive. Pri tribodiagnostike sledujeme priebeh starnutia oleja v prevádzke

a posudzujeme veľkosť zmeny intenzity
a stupňa degradácie oleja na zmenu úžitkových vlastností a tým aj schopnosť oleja zabezpečiť bezporuchovú prevádzku.
Termografia – je to bezdemontážna metóda merania teploty, kde na základe merania energie vyžarovanej z povrchu objektu
dokážeme určiť teplotu meraného objektu.
Stanovenie nepresnosti CNC obrábacích
strojov je veľmi zložitá úloha. Na stroj pôsobí veľa vplyvov, pretože všetky komponenty produkujú nejaké nepresnosti.
Preto sme poukázali na rôzne metódy
technickej diagnostiky. Pomocou týchto
metód, získame kompletný prehľad o stave
stroja. K týmto metódam merania môžeme
pridať aj ďalšie metódy merania, ale treba
brať do úvahy aj finančnú náročnosť jednotlivých meraní, a či nám výsledky meraní
poskytnú informáciu o stave stroja s ohľadom na náklady spojene s meraním.
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Modulární pásový robot ARES
TEXT/FOTO:

Ing. Ladislav Karník, CSc., Fakulta strojní VŠB-TU, Ostrava

Mobilní roboty s pásovým lokomočním ústrojím mají uplatnění ve všech nestrojírenských oblastech. Z hlediska zaměření
se jedná o široké spektrum servisních úloh. Roboty využívají řadu manipulačních a technologických nástaveb. V současnosti
má řada mobilních robotů s pásovým lokomočním ústrojím modulární strukturu. Článek je zaměřen na vybrané aplikace
navrženého modulárního robotu s pásovým lokomočním ústrojím.

R

oboty s pásovým lokomočním
ústrojím mají široké spektrum
uplatnění pro konkrétní aplikace.
Dají se využít v mnoha oblastech
spadajících do městského prostředí. Podle
konkrétní aplikace v dané oblasti se budou
odvíjet určité specifické požadavky na konstrukci a specifické požadavky na nástavbové moduly a jejich upevnění.
Například v jaderné energetice a energetice vůbec budou nacházet mobilní roboty
s pásovým lokomočním ústrojím pro větší zatížení uplatnění pro nesení technologie
řezání vodním paprskem nebo roboty vybavené radlicí apod., využitelné při bouracích činnostech a při likvidacích jaderných
elektráren apod.
V oblasti výstavby budov se uplatňují zejména v dopravním stavitelství, v oblasti vytváření hrubých staveb, při stavbě tunelů
apod. Roboty jsou převážně velmi robustní a nesou různé technologie pro broušení
a frézování vodorovných i svislých povrchů,
technologie řezání, vrtání apod. Využití nacházejí také v oblasti úpravy terénů venkovního prostředí.
Využití u bezpečnostních složek je specifické z hlediska širokého spektra konkrétních aplikací. Mobilní roboty s pásovým lokomočním ústrojím se využívají
pro nesení zbraňových systémů, nástavbových modulů určených pro detekci
chemických a bojových látek, nástavbových modulů pro odběr a transport kontaminovaných vzorků apod. V neposlední
řadě se mohou roboty s pásovým lokomočním ústrojím využívat k vyprošťování
zraněných vojáků s následným transportem k místu první pomoci a celá řada dalších aplikací.
Využití v ostatních oblastech se odvíjí od
konkrétních požadavků při realizaci servisních úloh. Může jít například o oblast zdravotnictví, kde budou požadavky na využití ve vnitřním prostředí, v oblasti skladů
apod.

Specifiká konstrukce
Při konstrukci pásových lokomočních
ústrojí pro větší zatížení je nutné zohlednit některé specifické požadavky. Ty jsou
odlišné od požadavků na lokomoční ústrojí
pro malá zatížení a menší rozměry. Jedním
z těchto požadavků je správná volba pohonů obou hlavních pásů, případně doplňkových pásů. Souvisí to s celkovou hmotností robotu a tedy i s nutnosti požadavku
na potřebný kroutící moment pro pohon
hnacího kola.
U robotu s menšími rozměry a tedy i menší hmotností se běžně využívají stejnosměrné motory. Požadované hodnoty na
kroutící moment hnacího kola jednoho
hlavního pásu se pohybují řádově do 150
Nm. Naproti tomu u robustních robotů
s hmotnostmi řádově stovky kilogramů či
několika tun jsou požadovány kroutící momenty na hnacím kole ve stovkách Nm.

Podle požadavku na danou servisní úlohu je nutné volit vhodný typ motoru a celou pohonnou jednotku hlavního pásu.
Mnohdy je to nelehký úkol s ohledem na
plynulé řízení rychlosti při rozjezdu a požadavky na bezdrátové řízení celého robotu.
Pro podvozky servisních robotů tohoto
typu se využívají hydraulické motory, které vyvozují dostatečný kroutící moment.
V tomto případě je nutné začlenit do pohonné jednotky hydrogenerátor a spalovací motor. S tím souvisí i použité zdroje energie pro pohonné jednotky.
Do vnitřního prostoru lokomočního ústrojí je nutné vhodně umístit nádrž na pohonné hmoty. Vzhledem k tomu, že se
jedná převážně o mobilní roboty do venkovního prostředí, je nutné volit i vhodný
typ pásu a uspořádání podpěrných a vodících kol. Pásy se v tomto případě volí článkové a podpěrná kola mohou být zároveň

Obr. 1 3D model robotu s pásovým lokomočním ústrojím
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i jako vodící. Podpěrná kola bývají odpružená, případně pogumována z důvodu snížení rázu při pohybu robotu po členitém
terénu a přejezdu překážek. Roboty tohoto
typu mají většinou pouze dva hlavní pásy.
Rám lokomočních ústrojí pro větší zatížení
představuje většinou svařovanou ocelovou
konstrukci, která nese zatížení nástavbových modulů. Celkové uspořádání lokomočního ústrojí je potřeba volit tak, aby
byla zajištěna dobrá průjezdnost členitým
terénem a robot nezůstal viset na překážce.
Důležitým parametrem těchto lokomočních ústrojí je správný poměr mezi šířkou
pásu a jeho kontaktní délkou s terénem.
V rámci řešení projektu pro vědu a výzkum byl vytvořen mobilní robot s pásovým lokomočním ústrojím pro větší zatížení, který vzniknul v rámci projektu na
vědu a výzkum na Katedře robototechniky. Je znázorněn na obr. 1. Jedná se o pásový robot určený mimo jiné pro oblast
městského prostředí se širokým spektrem
uplatnění. Robot může nést větší zatížení
a na horní platformu lokomočního ústrojí lze upevnit řadu různých nástavbových
modulů.
Vzhledem ke koncepci pásového robotu
a účelu jeho využití byly stanoveny požadavky na jeho půdorysné rozměry a další
parametry. Byl dán požadavek schopnosti projet dveřmi o šířce 800 mm a jízdy po
schodech.
Na obr. 2 je zachycena jedna fáze jízdy robotu v konfiguraci s manipulační nástavbou při přejezdu na interiérovém schodišti o normalizovaných rozměrech 170 x 290
mm. Základní technické parametry robotu
jsou následující:
• hmotnost podvozku: 128 kg
• nosnost: 150 kg
• celková šířka robotu: 731 mm
• celková délka robotu: 1 253 mm
• celková výška robotu: 810 mm
• výkon motoru: 600 W
• výška překonatelné překážky: 220 mm
• maximální rychlost: 8 km/h
• max. doporučený sklon terénu: 25 %
• napájení: 24 V DC
• řízení: smykem
• ovládání: bezdrátové z PC
Pásový robot ARES je řešený jako modulární konstrukce. Řadu modulů lze obměňovat (modul zdrojů energie, řídící modul,
modul napínání pásu apod.). Ve spojení
s nástavbovými moduly lze využít mobilní robot pro širokou škálu servisních úloh
v městském prostředí. V tomto případě se
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Obr. 2 Fáze jízdy robotu po schodech

může jednat o manipulační nástavby, zásobníky na odebrané vzorky, efektory pro
odběr vzorků různého skupenství, kamerové subsystémy pro monitorování a kamerový subsystém pro pořizování 3D metrických dat, rozstřelovače pro likvidaci náloží
apod. Dále lze vybavit robot detekčními
přístroji pro kvalitativní stanovení nebezpečných látek a přístroji pro rekognoskaci
zasaženého prostoru s dálkovým přenosem
dat k operátorovi.
Velmi zajímavá aplikace je využití prototypu pásového robotu pro pořizování 3D
metrických dat. V tomto případě využijeme kamerový subsystém určený pro tyto
účely. Systém pro pořizování 3D metrických dat byl řešený předchozími grantovými projekty z fondu grantové agentury
České Republiky. Spouštění závěrky kamer
při pořizování dvojice snímků měřeného
objektu je realizováno ze stanoviště operátora. Snímky jsou přenášeny bezdrátově na
monitor k operátorovi. Zpracování snímků
je prováděno přímo v počítači umístěném
na robotu. Přesnost získaných 3D metrických dat závisí na velikosti a vzdálenosti
měřeného objektu od mobilního robotu.
Při vzdálenosti do cca 10 m se dá očekávat
odchylka řádu několika málo cm. Přesnost
získaných 3D metrických dat závisí rovněž
na typu použitých kamer a jejich objektivů. Spojení pásového robotu s kamerovým
subsystémem pro pořizování 3D metrických dat je znázorněno na obr. 3.
Z hlediska konkrétního uplatnění lze vyrobený mobilní robot ARES s nástavbou

pro získávání 3D metrických dat využít
pro následující servisní úlohy v městském
prostředí:
• získávání 3D metrických dat objektů při
průzkumu neznámého terénu,
• získávání 3D metrických dat objektů při
průzkumu nedostupného prostředí pro
člověka,
• vhodným doplněním krytů lze robot
využívat pro aplikace v chemicky či jinak zamořeném prostředí,
• bezpečnostní zásahy různého
charakteru,
• měření rozměrů rozměrných objektů
ve venkovním prostředí,
• v oblasti civilního využití může robot nahradit náročné a komplikované měření rozměrů velkých objektů při
průzkumu terénu,
• specifické typy úloh pro pořizování 3D
metrických dat.
resumé
The modular crawler robot ARES
The mobile robots with crawler locomotive
mechanism have exercise in all no engineering area. In terms of alignment there is wide
spectrum of service tasks. These robots make
use of row manipulation and technological extensions. Nowadays it‘s row of mobile robot
with crawler locomotive mechanism modular structure. The paper is specialized on the
choice of application of designed modular robot with crawler locomotive mechanism in urban environment.
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objektů jako např. výbušniny, stará munice apod. Jde o aplikace
v rámci bezpečnostních zásahů, které provádí skupina pyrotechniků. Rozstřel se provádí na vzdálenost 6 až 12 m od cíle (likvidovaného objektu). Robot navádí operátor. K nastavení směru střelby se
používá laserového zaměřovače. Rozměrové schéma robotu v této
konfiguraci je znázorněno na obr. 6.

Obr. 3 Pásový robot v konfiguraci pro pořizování 3D metrických dat

Jako další konkrétní příklad konfigurace lze uvést umístění manipulační nástavby na horní plošinu lokomočního ústrojí. V tomto případě se jedná o servisní robot, například pro odběr vzorků v místě
mimořádné události a jejich následné přenesení do pojízdné laboratoře. Upevnění manipulační nástavby a modulu pro odběr kapalných a plynných vzorků na pásové lokomoční ústrojí je znázorněno na obr. 4.

Obr. 5 Robot v konfiguraci s vodním rozstřelovačem NVS

Obr. 4 Pásový robot v konfiguraci s manipulační nástavbou

Robot ARES ve spojení s manipulační nástavbou lze využít pro zásahy v prostředí, kde došlo k výskytu nebezpečných látek. Kromě
toho lze provádět řadu dalších servisních úloh. Může se jednat
o následující situace:
• havárie v chemickém průmyslu nebo v energetice,
• havárie po živelných pohromách,
• havárie na produktovodech,
• havárie při přepravě nebezpečných látek po silnici, železnici
apod.,
• bezpečnostní zásahy (terorismus apod.),
• údržba zeleně v městských parcích,
• vytváření barevného značení na venkovních objektech apod.
Další konfigurace mobilního pásového robotu ARES s pásovým lokomočním ústrojím je ve spojení s vodním rozstřelovačem NVS, jak
je znázorněno na obr. 5. Tento obrázek znázorňuje také vyrobený
robot prezentovaný na akci Dny NATO v září 2010 a 2011. Robot
v této konfiguraci je určen pro aplikace likvidace nebezpečných

Obr. 6 Rozměrové schéma robotu v aplikaci s vodním rozstřelovačem NVS

Uvedený modulární robot s pásovým lokomočním ústrojím představuje pouze některé aplikace, které jsou v současnosti realizovány. Připravují sa další koncepce lokomočního ústrojí a nástavbové
moduly. Roboty tohoto typu a jejich modifikace mohou být využívány pro širokou škálu servisních úloh podle požadavků. Článek
prezentuje poznatky získané při řešení projektu pro vědu a výzkum
č. BI 3549011.
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