Wyspa Plakatowa Stowarzyszenia ProCAx

Salon Technologii CAx
www.eurotool.krakow.pl
15 – 17 października 2013r.

www.procax.org.pl

Autor: Mariola Choromańska, Wojciech Musiał, e-mail:
mariola.choromanska@tu.koszalin.pl, wmusial@vp.pl,
Instytucja: Politechnika Koszalińska Katedra Inżynierii Produkcji
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Nowoczesne materiały ceramiczne stosowane są zarówno jako
elementy wykonawcze konstrukcji mechanicznych np. w postaci łożysk
hybrydowych (rys. 1), ale również jako osłony termiczne, filtry, implanty
bio-niereaktywne lub ostrza techniczne (rys. 2).
Rys. 1. Łożyska hybrydowe
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Rys. 2. Przykład nowego typu ostrzy technicznych
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Rys. 3. Mechanizm kruchego pękania materiałów ceramicznych
Rys. 4. Optymalizacja konstrukcji zespołu dosuwu nanometrycznego
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Rys. 5. Szlifowanie ceramicznych płytek skrawających
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optymalizacji konstrukcyjnej aby uzyskać zadowalające parametry
użytkowe i umożliwić otrzymywanie dosuwów pozwalających na
realizację procesu mikroszlifowania w warunkach plastycznego
płynięcia w strefie szlifowania.
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Rys. 6. Udziały kruchego i plastycznego płynięcia materiałów ceramicznych
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