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Skrócenie czasu wykonywania części na obrabiarkach sterowanych
numerycznie poprzez wykorzystanie segmentowej obróbki plastycznej

Zastąpienie zespołów
blaszano nitowanych
częściami integralnymi.
Prawie trzykrotne
zmniejszenie liczby części
w zespołach montaŜowych
Efekt znaczne skrócenie
pracochłonności prac
m o n t a Ŝ o w y c h
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Politechnika Śląska – ZB 8 Kształtowanie segmentowe i kształtowanie
wspomagane napręŜeniami ścinającymi

Wnioski:
1.Zastosowanie
procesów
kształtowania
plastycznego:
segmentowego i wspomaganego napręŜeniami ścinającymi
obniŜy pracochłonność części integralnych wykonywanych na
maszynach CNC o ~75%.
2.W wielu przypadkach istnieje moŜliwość wykonywania detali
integralnych
za pomocą segmentowego kształtowania
plastycznego bez obróbki skrawaniem. Wymaga to
prowadzenia dalszych badań.
3.Części wykonane w technologii segmentowego kształtowania
plastycznego posiadają większą wytrzymałość od części
wykonanych z pełnego materiału na maszynach CNC

Przyrząd do ściskania wspomaganego dodatkowymi napręŜeniami ścinającymi

Dane techniczne obróbki części na maszynie CNC
PRZYGOTÓWKA: Stop aluminium: 146x75x250
Pracochłonność obróbki CNC Tpz – 2,00 tj – 3,00
Pracochłonność obróbki zgrubnej CNC 75% tj
Wykonanie pod obróbkę na CNC – wymiary - 75(+0.2) X 146(+0.2) X 250(+0.2) Tpz – 0,30 tj – 0,60

Obraz moŜe powiedzieć więcej niŜ
tysiąc słów, ale prawdziwy prototyp
powie więcej niŜ 1000 zdjęć
Badania realizowane w ramach Projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym", Nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 w Programie Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Autorzy prac zaprezentują szerzej swoje dokonania podczas
prezentacji na „XII Forum InŜynierskim ProCAx”, 1 - 3 X 2013r.
w Sosnowcu. Więcej na www.procax.org.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Plakat w postaci elektronicznej moŜna pobrać
ze strony: www.procax.org.pl
Najlepsze prace zostaną opublikowane jako typowe artykuły
w miesięczniku Mechanik nr 2 2014

