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МЕСНАНІК8-9/2014
VIII Konferencja
SzkoJy ОЬrБЬkі
Skrawaniem
па temat
"Synergia nauki
z przemysJem"

Р/уІа zawiera ре/пе teksty autorskich artyku/6w
pozytywnle zrecenzowanych і zaprezentowanych па

VIII KonferecJI Szko/y Obr6bki Skrawaniem

w dniach 17719 wrzesni:; ::.~ .•
dzyzdrojach odb~dzie sie :~;:: - _:: -' -:
przez Zachodniopomorsk
Technologiczny w Szczec'c'=, ."".
ferencja Szko/y Obг6b~.i S','::,,::' : ~
W tym roku tematem '.'{ісО::,:,,- :=::':
"Synergia nauki z przem)'sie;:-, , =,' ,_ С:'

nosc spotkari, bogaty przekr6_i ::~ .." _ :
o!'az aktywne uczestnicr.·Io SP:,:: 's' :,
ze srocJowisk naukowych і prz"T~,:~:-
wych паіlеріеі swiadczq о \''Yso:','::
ziomie konferencji,

Оо cel6w Szkoly Obr6bki Skгс",с~ ..S;:-, г,аlеZq:
'" integracja srodowiska "skra\'!a1':)\', ':;~'''!'' z przemyslu oraz z uczelni,
" prezentacja najnowszych osia,gniec z zakresu obr6bki skrawaniem, а takze konstrukcji, technologii і eksploatar:ji narzt7dzl
skrawajqcych, oprzyrzqdowania narzedziowego oraz obrabiarek,
" wуmіапа doswiadczeri і гоz\л/іаZj'\'/апіе problem6w spotykanych w praktyce warsztatowej,
е poszukivmnie kontakt6w і pozyski\"Ianie partner6w w celu uzyskania srodk6w finansowych па badania, rozw6j oraz ПОІЛ е
inwestycje zwiqzane z \"Iytwarzaniem,

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:
• obr6bk~ skra\"Ianiem narz~dziami о zdefiniowanej geometrii,
" nowoczesne таІегіаlу narz~dziowe,
@ narzGdzia,
~ oprzyrzqdowanie oraz obrabiarki,
о Пlоdеlоwапіе oraz badania proces6w obr6bki skrawaniem,
• kierunki roz\"Ioju w оЬг6Ьсе skrawaniem,
іІ wsp6lprac~ nauki z przemyslem,
~ іппе techniki obr6bki realizowane па obrabiarkach skrawajq_cych,

Referaty zamawiane oraz wybrane zostanq_ wygloszone па sesjach plenarnych, pozostale b~dq prezentowane w ramacll
sesji plakatoweJ

Zachodniopomorski
Uniwersytet
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Dг inz. Wojciech КWАСZУNS".w;.іЩ~i'1'!!f~~i'PfiW!jіі
wersytet Technologiczny w SZCL_ ;;--:~:~~ ŸŸŸ
-іNFОRIVIАТУСZNЕ PRZYGOTOVVANIE
NEGO PROGRAMOWANIA OBROBКI DLA F-<.О80Тf-,
ROWNOLEGtEGO ZE STOtEM OBROTOWO-UCHYL-
NYM, s. 231.,.238/733

Przedstawiono porzEjdek ргас przygotowawczych zwiEj-
zanych z wdrozeniem zaawansowanego, prototypowego
urzEjdzenia mесhаtгопісzпеgо, jakim jest гоЬоІ w technologii
obr6bki wieloosiowej wspomaganej narzE?dziami САD/САМ.
przedstawiono specyfikE? Іеі technologii oraz wytypowano
еlетепІу zaplecza technicznego z przestrzeni R(O)UPN (е-
stujEjce і wplywajqce па mozliwosci realizowanej technologii.
S/owa kluczowe: obr6bka skrawaniem, obr6bka wieloosio-
~\/a,programowanie obrabiarek CNC, systemy САD/САМ

\'lgr inz. Piotr OSIAK (GLlehring Polska Sp. z 0.0.), mgr inz.
""lагсіп PlODZIEN, dr inz. lukasz ZYlKA, dr inz. Robert ВА-
31ARZ (Politechnika Rzeszowska): WPI:..YW MOCOWANIA
:=REZU NA WYSOKO WYDAJN,/\ OBROBKE; STOP6w
ДLUіVIINIUМ, s. 239.,.246/733

Frezy mogEj Ьус mocowane w uchwytach narzE?dziowych
,'І rozny sposob. Kazdy z system6w mocowania charakteryzu-
_-9siE?іППЕ!sztywnosciEj і silEj chwytu. Przedstawiono badania
,':ply\'Vu sposobu mocowania frezu па przebieg wysoko wy-
:аіпеі obr6bki stopow aluminium. Dokonano pomiaru атрlі-
:Jdy drgan і skladowych sily skгаwапіа podczas obr6bki oraz
zmierzono chropowatosc powierzclllli ро frezowaniu. Badania
:rzeprowadzono dla trzyostrzowego frezu monolitycznego.
S/owa kluczowe: frezowanie wysoko wуdаjпе, stop а/иmі-
7іиm, mосоwапіе narzftdzi

J.r inz. Wojciech PTASZYNSКI (Instytut Technologii Mecha-
~icznej Роlіtесhпіkі Роzпапskіеj): SZYBKA OIAGNOSTYKA
OBRABIAREK CNC, s. 247"'254/733

przedstawiono dоstЕ;)рпе па rynku urzEjdzenia pomiarowe
o;iJzEjcedo szybkiej diagnostyki obrabiarek. Om6wiono urzEj-
:zепіа do sprawdzania obrabiarek zar6wno trzy-, jak і ріЕ;)-
:'oosiowych. Zaprezentowano rowniez autorskie rozwiEjzanie
~9tody szybkiej diagnostyki piE;)cioosiowej obrabiarki CNC
,', zakresie dokladnosci obrotu stolu obrotowego oraz skrE?-
:_ glowicy wrzecionowej z wykorzystaniem standardowego
"'-:~osazenia obrabiarki. Pokazano algorytm pomiaru oraz
-.9іоdуkЕ? осепу dokladnosci.
S/owa kluczowe: dіаgпоstуkа obгabiarek sterowanych пи-
-ё:Г'jсzпіе

=-Jf. dr hab. inz. Alexander BALITSКlI, dr hab. inz. Jacek
=_IASZ prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Techno-
:~iczny), dr inz. Walentyna BALITSKA (Lwowski Panstwowy
_-j\\/ersytet Bezpieczenstwa Zycia), Wiktoria KOCHUBEI
'.згоdоwу Uniwersytet Politechnika Lwowska), mgr inz. Ма-

_ =' HAWRIL YUK (Fizyko-Mechaniczny Instytut Narodowej
!._.:зdеmіі Nauk we Lwowie): WPIl YW WYTRZYiVlAt.OSCI
-=RMICZNEJ CIECZY SMARUJJ\CO-СНtОDZJ\СУСН NA
:;н ZOOLNOSC ОО PRACY W WARUNKACH SKRAWA-

" Д s. 257"'264/733
::>rzedstawiono badania trwalosci termicznej і zdolnosci do

; -"гowania koncentrantow cieczy smагujEjсо-сhlоdzEjсусh
= 3СН) syntetyzowanycll па podstawie modyfikowanego

·.-=:'9Іапоlатіпет oleju slопесzпіkоwеgо і FMI-Rz. Ciecze
:.= ~ogq тіес szerokie zastosowanie w r6Znych obszarach
.':--::iarzania. Uzycie modyfikowanego oleju slonecznikowe-

; = 'о'і osnowie cieczy smагujqсо-сhlоdzEjсусh prowadzi do
,::-::;stu trNalosc' ter~i:z~ej CSCH і polepszania ich charak-

:= -.'st:yk еksрlоа~з;:,. -:. :'-
;:';)'.'Іа kluczo,,.,,e: :::: -:':::-':; 0---:; С,:: r '5.71. ciecz chlodzqco-
-::~=:'1_;);~C5

Skrawalnosc tytanu і jego stop6w jest wzglE?dnie niska.
со jest determinowane przez ich wlasciwosci fizyczne і che-
miczne. przedstawiono mozliwosc zwiE;)kszenia efektywnosci
'1br6bki skrawaniem stop6w tytanu poprzez zastosowanie
fJlE;)C;,~'-..,,, cisnienia cieczy ch/odzEjco-smагujEjсеj. Por6w-
prostokresll'J -- --.., skrawajqcego z wE;)glika spiekanego
narzf?dzia oraz wYnlKi Ku,';:-:'u podczas obrobki z chlodze-
prowadzenia па dokladnosc kc':snieniem cieczy chlodzEjco-
wanej powierzchni w prezentowo.
Slowa kluczowe: obr6bka pi?cioo~. cieczy CI7/odzqco-sma-
dowe "'''I'NajqCego

Dг hab. inz. Jan BUREK prof. PRz, mgr inz. r- :"r;L;a Gdan-
mgr inz. Магсіп PlODZIEN, mgr inz. Jacek MISIUF<, Prze-
inz. Кагоl ZURAWSKI (Politechnika Rzeszowska): \i\lPt., \[1]

STRATEGII OBR6BКI NA DOKtAONOSC KSZТAt.TOW~,
PRZY PIE;CIOOSIOWYM FREZOWANIU ELEMENTOW
CIENKOSCIENNYCH FREZEM KULISTYM, s. 273~2801733

Przedstawiono wplyw strategii obr6bki piE?cioosiowej па
dok/adnosc wуmіагоwо-ksztаitоwEj element6w cienkoscien-
nych. NastE;)pniepor6wnano wydajnosc poszczeg61nych stra-
tegii. Badania dotyczy/y obr6bki ksztaitowej frezem kulistym.
Slowa kluczowe: frezowanie piftcioosiowe

Dг hab. inz. Jan BUREK prof. PRz, dr inz. lukasz ZYlKA, mgr
inz. Магсіп PtODZIEN, dr inz. Robert BABIARZ, mgr inz. Мі-
cha/ GDULA, (Katedra Technik Wytwarzania і Automatyzacji,
Wydzia/ Budowy Maszyn і Lotnictwa Politechniki Rzeszow-
skiej): OBROBKA WYSOKO WVDAJNA C!ENKOSCIEN-
NYCH STRUKTUR ALUMINIOWYCH, s. 281"'2881733

Zbadano wp/yw lamacza wiora frezu па dokladnosc wy-
miarowEj struktury cienkosciennej wykonanej ze stopu alumi-
nium. Zrealizowano badania doswiadczalne wysoko wydaj-
nego frezowania frezem z /amaczem wi6ra і Ьег lamacza.
Podczas obr6bki rejestrowano wartosci skladowych sily skra-
wania, а ро оЬг6Ьсе mierzono dokladnosc stгuktшу cienko-
sciennej. Okreslono wp/yw lamacza wiora па dokladnosc wy-
miarowEj struktury cienkosciennej.
S/owa k/uczowe: obr6bka wysoko wydajna, struklury cienko-
scienne, aluminium

Dг inz. Ryszard DE;BKOWSKI, inz. Pawel OSTROWSKI
(politechnika t6dzka): ANALIZA MES wPt YWU WIELKO-
SCI ORAZ ROZKtAOU Slt MOCOWANiA NA DOKtAD-
NOSC OBR6BКI PRZEOMIOTU О MAt.EJ SZTYWNOSCI,
s. 289"'296/733

Symulacje z wykorzystaniem MES stosowane sEj w те-
chanice do modelowania odksztalcen і naprE?zen konstrukcJi.
Przedstawiono zastosowanie MES do осепу WplYWLJрго-
jektowanego sposobu zamocowania па dokladnosc obr6bki
przedmiotu о ma/ej sztywnosci.
Slowa kluczowe: MES, mocowanie, оЬг6Ьkа sl<rawaniem,
przedmiot о ma/ej sztywnosci

Dг inz. Jan КACZMAREK, mgr inz. Sebastian LANGE (СОМ-
MON S.A., l6dz), dr inz. Robert SWIE;CIK (КаІесlга Techno-
logii Maszyn Politechniki l6dzkiej), mgr inz. Artur ZURAWSI<I
(COMMON S.A., l6dz): PRZEDSTAWIENiE WARjANTOVIJ
TECHNOLOGII OBR6BКI KORPUSU GAZOMilERZA ро-
PRZEZ WYB6R ROZWIJ\ZANIA KONSTRUKCJI ~JCHV\!V-
TU MOCUJA,CEGO, s. 297"'304/733

Przeanalizowano mozliwosci mocowania przedmiotu
w uchwycie obr6bkowym z uwzglE;)dnieniem sztywnosci uk!a-
du OUPN, kinematyki obrabiarki, ilosci орегасіі і szybkosci
mocowania. Analizie poddano wdrozenie obrobki zeliwnego
korpusu gazomierza produkcji firmy COMMON S.ДO.w WCi-

runkach produkcji seryjnej .
Slowa kluczowe: sztywnosc, kinematyka оЬгаЬіагkі, uklad
OUPN, mocowanie

Dг inz. Marek KOtODZIEJ, dr inz. Pawe! КAROLCZAK
(Katedra Obrabiarek і Technologii r>_'1echanicznych.\Nydzial
r',iec:haniczf1'" Роlітес'! iki ',f'iroc}a','.'skiei'1 SЇRIJKTUR.A
GEO~t'1ETR)'CZN.A P01NIERZCHNI РО їRОС'-іОЮДL~~'r:/


