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Streszczenie 

Artykuł prezentuje specjalną technologię wykonania próbek do badań wy-
trzymałościowych materiałów stosowanych w konstrukcjach lotniczych. 
Uwzględnia ona specyficzne wymagania dotyczące dokładności i geometrii 
warstwy wierzchniej próbek do badań wytrzymałości zmęczeniowej. Opisano 
specjalne urządzenie do ściernej obróbki wykańczającej odcinka pomiarowego 
oraz wyniki pomiarów uzyskanych dokładności. 

Wprowadzenie  

Konstrukcje lotnicze ze względu na wyjątkową odpowiedzialność muszą 
spełniać najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa technicznego. Jest to 
zagadnienie niezmiernie złożone, gdyż muszą one jednocześnie łączyć w sobie 
najmniejszą możliwą masę, akceptowalny koszt wytworzenia, trwałość i odpo-
wiednią wytrzymałość. Jednym z kierunków rozwoju konstrukcji stosowanych 
w przemyśle lotniczym jest wykorzystanie nowych materiałów i technologii 
wytwarzania. Podstawą do zaakceptowania innowacyjnych rozwiązań technicz-
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nych są wszechstronne, szczegółowe badania właściwości mechanicznych. 
Szczególnie istotne są badania zmęczeniowe próbek materiałów wyjściowych 
lub próbek pobranych z nowych i eksploatowanych elementów konstrukcyjnych 
[1, 2]. 

Jednym z etapów zmęczeniowych badań materiałowych jest odpowiednie 
pobranie i przygotowanie próbek z wyciętych fragmentów konstrukcji. Szczegó-
łowe wymagania techniczne dotyczące parametrów technicznych i sposobu wy-
konania próbek są zawarte między innymi w dokumentacjach międzynarodo-
wych koncernów lotniczych. Wymagania te są często nietypowe i trudne do 
spełnienia przy zastosowaniu tradycyjnych technologii wykonania, dlatego nie-
zbędne jest stosowanie specjalnych procesów technologicznych z uwzględnie-
niem specjalnych urządzeń obróbczych przeznaczonych do wykonania określo-
nych operacji. Wiarygodność otrzymanych wyników badań zmęczeniowych 
w znacznym stopniu zależy od technologii wykonania próbek, w której główną 
rolę odgrywa jakość powierzchni części pomiarowej próbki. 

Celem prezentowanych działań było opracowanie i wdrożenie technologii 
wykonania próbek do badań zmęczeniowych i odporności na pełzanie z materia-
łów stosowanych w konstrukcjach lotniczych oraz zaprojektowanie i wykonanie 
urządzenia obróbczego do specjalnej wykańczającej obróbki ściernej odcinka 
pomiarowego [3]. 

1.  Wymagania techniczne dotyczące próbek materiałowych do badań  
zmęczeniowych 

Sposób pobierania próbek, w szczególności z rzeczywistych elementów 
konstrukcyjnych, zależy od celu i zakresu badań zmęczeniowych. Próbki do 
określania właściwości zmęczeniowych materiału powinny być pobierane 
z części wyrobu o jednakowych parametrach strukturalnych i jednakowym ukie-
runkowaniu włókien. W celu zmniejszenia rozrzutu wyników kolejne próbki do 
badań powinny być pobierane w sąsiedztwie poprzednich. Próbki do badań po-
równawczych, np. w celu wyznaczenia wpływu anizotropii materiału, obróbki 
cieplnej, cieplno-chemicznej lub powierzchniowej należy pobierać w sposób 
zapewniający jednakowe parametry struktury i właściwości materiału w stosun-
ku do przykładanego obciążenia [4, 5, 6]. Próbki pobierane z elementów ma-
szyn, np. wałów korbowych, powinny mieć analogiczny kierunek włókien 
w stosunku do przykładanego obciążenia jak kierunek włókien w badanym ele-
mencie w stosunku do obciążenia rzeczywistego. Próbki pobiera się w miej-
scach maksymalnego obciążenia elementu.  

Podstawowym warunkiem, który należy uwzględnić przy wyborze kształtu 
i wymiarów próbki, jest zapewnienie jednorodności stanu naprężenia lub od-
kształcenia na jej długości pomiarowej. Na rysunku 1 przedstawiono przykła-
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dowy rysunek konstrukcyjny próbki przeznaczonej do badań zmęczeniowych 
przy obciążeniach jednoosiowych. 

 

 

 
 

Rys. 1. Przykładowy rysunek konstrukcyjny próbki do badań zmęczeniowych  

 
W analizowanych dokumentacjach próbek zwraca uwagę dokładność wy-

konania mająca zapewnić między innymi bardzo małe odchyłki współosiowości. 
W badaniach zmęczeniowych geometria próbki i stan warstwy wierzchniej czę-
ści pomiarowej mogą mieć znaczny wpływ na wytrzymałość i wyniki pomiarów. 
Z tego powodu próbki powinny być szlifowane i przechowywane w warunkach 
zapobiegających utlenianiu warstwy wierzchniej i oddziaływaniu substancji 
aktywnych. 

Próbki do badań zmęczeniowych wymagają bardzo starannego wykonania, 
w którym bardzo ważne jest uzyskanie jednakowych właściwości struktury 
i stanu powierzchni [7]. Są one wykonywane metodą obróbki mechanicznej 
(toczenie, frezowanie, szlifowanie). Parametry obróbki powinny być jednakowe 
dla serii próbek oraz powinny zapobiegać powstawaniu na powierzchni wad 
i uszkodzeń, np. przypaleń szlifierskich, zgniotu powierzchniowego, naprężeń 
szczątkowych i nierówności powierzchni. Podczas obróbki mechanicznej próbki 
nie powinny nagrzewać się do temperatury, w której występują zmiany struktury 
materiału. Należy bardzo starannie wykonywać przejście z pomiarowej części 
próbki w promień wyjściowy. Popełniane w tym miejscu błędy w postaci pod-
cięcia mogą doprowadzić do niezamierzonego spiętrzenia naprężeń.  

Na podstawie dokumentacji technicznej próbek jednego z koncernów lotni-
czych wyspecyfikowano najważniejsze wymagania w zakresie dokładności 
i sposobu ich wykonania. Wymagania te zmieniają się w pewnym zakresie 
w zależności od rodzaju i przeznaczenia próbek. 
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Tolerancja średnicy lub szerokości części pomiarowej stosowanych do tych 
rodzajów badań próbek wynosi 0,05÷0,1 mm, przy czym określona jest dopusz-
czalna odchyłka kształtu. Wynika z niej, że tolerancja wykonania części pomia-
rowej pojedynczej próbki nie powinna przekraczać 0,013÷0,05 mm, a najcień-
szy fragment powinien znajdować się w połowie długości. Długość walcowej 
części pomiarowej próbki powinna być wykonana z dokładnością 0,6 mm. 
W przypadku próbek spawanych, przeznaczonych do badania wytrzymałości 
spoin, badane połączenie powinno się znajdować w środku części pomiarowej 
z dokładnością 1,3 mm. 

Obróbka wykańczająca powierzchnię części pomiarowej i przejścia do czę-
ści chwytowych powinna polegać na szlifowaniu w taki sposób, że ślady obrób-
ki są równoległe do osi próbki. Uzyskana gładkość powierzchni powinna cha-
rakteryzować się parametrem Ra ≤ 0,2 µm lub Ra ≤ 0,4 µm. Dokumentacja 
określa również ograniczenia parametrów szlifowania ostatniej warstwy naddat-
ku o grubości 0,25 mm. Prędkość liniowa ściernicy nie powinna być większa niż 
30 m/s, a posuw wgłębny nie większy niż 0,0025 mm/obrót próbki. 

Geometria próbki posiada charakterystyczne przejście pomiędzy walcową 
częścią pomiarową, a końcami chwytowymi. Jest to zarys promieniowy lub ła-
godna krzywa, tzw. „splajn”. Takie rozwiązanie zapewnia łagodne połączenie 
chwytów z częścią pomiarową. Powierzchnia przejścia jest poddawana obróbce 
wykańczającej takiej samej jak część pomiarowa próbki. 

Chwyty większości próbek posiadają gwint calowy o średnicy zewnętrznej 
od 7/16 do 9/16 cala i skoku od 13 do 20 nitek na cal. Tolerancja wykonania 
średnicy podziałowej gwintu wynosi 0,08÷0,09 mm. Zaokrąglenie dna rowka 
gwintu wynosi 0,2÷0,35 mm, a jego powierzchnia powinna być nagniatana dy-
namicznie w celu zlikwidowania mikrokarbów. Tolerancja współśrodkowości 
części chwytowych niezależnie od ich kształtu i części pomiarowej wynosi 
0,04 mm. Tolerancja prostopadłości czołowych powierzchni oporowych części 
chwytowych do osi próbki i ich wzajemnej równoległości wynosi 0,013 mm. 

Na powierzchniach czołowych części chwytowych próbek powinny być 
wykonane nakiełki o głębokości do 5 mm przeznaczone do centrowania i mo-
cowania podczas obróbki i pomiarów. 

Próbki powinny być trwale oznakowane na czołowej powierzchni części 
chwytowej – obok nakiełka w celu zapewnienia prawidłowej identyfikacji 
w trakcie całego procesu badawczego. Sposób znakowania nie może powodować 
deformacji powierzchni ze względu na wymaganą płaskość, prostopadłość do osi 
próbki i równoległość do takiej samej płaszczyzny na drugim końcu próbki. 

Z przeprowadzonej analizy opisanych wymagań dotyczących dokładności 
i sposobów wykonania próbek materiałowych do badań zmęczeniowych wypły-
wają następujące wnioski: 
– kształt większości próbek charakteryzujący się małym przekrojem,  

a w związku z tym małą sztywnością środkowej części pomiarowej i znacz-
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nie większymi częściami chwytowymi, na których muszą być wykonane 
gwinty o skoku blisko 2 mm nie sprzyja osiąganiu dużych dokładności w za-
kresie współosiowości czy bicia poszczególnych powierzchni próbek, 

– do wykonania próbek zgodnie z wymaganiami niezbędne jest zastosowanie 
specjalnych precyzyjnych technologii i precyzyjnych obrabiarek (w tym ste-
rowanych numerycznie) oraz szczególnych parametrów obróbki w celu wy-
eliminowania wpływu procesów skrawania na właściwości badanych mate-
riałów i uzyskania wymaganych dokładności, 

– konieczna do opracowania i wdrożenia technologia wykonania próbek wy-
maga wprowadzenia dodatkowych rzadko stosowanych operacji technolo-
gicznych, takich jak szlifowanie wzdłużne obrotowych powierzchni kształ-
towych, nagniatanie dynamiczne powierzchni kształtowych i trwałe znako-
wanie bez deformacji powierzchni. 

2. Proces technologiczny wykonania próbek  

Proces wykonania próbki zaczyna się bardzo często od pobrania odpowied-
niego fragmentu materiału z rzeczywistego elementu konstrukcyjnego. Muszą 
przy tym być spełnione wymagania dotyczące zgodności kierunku naprężeń 
działających w próbce i elemencie konstrukcyjnym oraz zachowania rzeczywi-
stych właściwości materiałowych. Przykład usytuowania próbek w łopatce ma-
szyny przepływowej pokazano na rysunku 2. W przypadku próbek wycinanych 
materiałów trudnoobrabialnych, np. stopów żarowytrzymałych, operacja taka 
jest stosunkowo trudna i wymaga zastosowania specjalnych technologii, np. 
wycinania elektroerozyjnego, którego przykład ilustruje rysunek 3. Próbki 
z tego rodzaju materiałów pobierane są z elementów silników przepływowych – 
łopatek turbiny (rys. 2) oraz z wirnika (rys. 3). 

 

         
Rys. 2.  Usytuowanie próbek do badań materiałowych w łopatce turbiny silnika przepływowego, 

numery oznaczają rodzaj i sposób znakowania próbek  
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Rys. 3. Fragment tarczy wirnika maszyny przepływowej po wycięciu metodą elektroerozyjną 
walcowych elementów na próbki do badań wytrzymałościowych  

 
W obu przypadkach stosowano obróbkę elektroerozyjną z wykorzystaniem 

drążarki drutowej z zachowaniem wymaganych naddatków.  
Obróbka wiórowa ma na celu nadanie kształtu próbkom z uwzględnieniem 

wymagań dotyczących dokładności wykonania. Obróbka obejmuje dwa zasad-
niczo różniące się obszary: 
–  masywne części chwytowe o dużym przekroju i sztywności, 
–  łączącą je podatną, cienką część pomiarową. 

W celu zachowania wymaganych tolerancji średnicy części pomiarowej 
i współosiowości wszystkich powierzchni próbki musi być zachowana odpo-
wiednia kolejność zabiegów technologicznych oraz odpowiednie parametry 
skrawania zabezpieczające przed występowaniem nadmiernych poprzecznych 
obciążeń przedmiotu obrabianego i zbyt wysokiej temperatury. Ze względu na 
kształt próbek (toczenie gwintów, wykonywanie łagodnych przejść pomiędzy 
częścią pomiarową a chwytową) do ich obróbki mechanicznej muszą być zasto-
sowane obrabiarki sterowane numerycznie.  

Do indywidualnego oznaczenia próbek zapewniającego ich identyfikację 
podczas badań zastosowano znakowanie laserowe. Kulowanie gwintowanych 
części chwytowych próbek realizowano przed ostateczną obróbką wykańczają-
cą. Operację kulowania wykonano za pomocą śrutu transportowanego w stru-
mieniu sprężonego powietrza. 

Wykańczająca obróbka ścierna części pomiarowej i przejść między częścią 
pomiarową a chwytami ma na celu likwidację mikrokarbów powstających pod-
czas poprzedzającej obróbki wiórowej i nadanie ostatecznych właściwości po-
wierzchni bardzo istotnych z punktu widzenia wytrzymałości zmęczeniowej. 
Cechą charakterystyczną obróbki tokarskiej jest poprzeczne ułożenie śladów 
narzędzia w stosunku do osi próbki, które stanowią liczne, regularne karby na 
powierzchni obrobionej. Ponadto tarcie powierzchni przyłożenia narzędzia 
o obrabianą powierzchnię powoduje powstawanie nieregularnych mikrokarbów. 
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Ścierna obróbka wykańczająca ma za zadanie likwidację nierówności poprzecz-
nych i wprowadzenie mikrogeometrii powierzchni w postaci śladów obróbki 
skierowanych równolegle do osi próbki. Dodatkowymi wymaganiami są: za-
chowanie walcowego kształtu części pomiarowej, brak wad powierzchni w po-
staci falistości, graniastości itp., uzyskanie zadanej gładkości powierzchni, do-
bra powtarzalność wyników obróbki dla całej wytwarzanej partii próbek. Wy-
kańczająca obróbka ścierna powinna polegać na usunięciu końcowego naddatku 
w taki sposób, aby nie zdeformować kształtu uzyskanego podczas obróbki me-
chanicznej. 

Operacją kończącą proces wytwarzania próbek jest ostateczna kontrola 
techniczna sprawowana bezpośrednio przed dostawą próbek zamawiającemu. 
Ma ona na celu przede wszystkim sprawdzenie najważniejszych wymiarów, 
odchyłek kształtu, jakości powierzchni, kompletności realizacji procesu. 

3.  Urządzenie technologiczne do wykańczającej obróbki ściernej części  
pomiarowych próbek 

Przyjęto, że obróbka wykańczająca części pomiarowej i przejść między 
częścią pomiarową a chwytami będzie polegała na dogładzaniu lub polerowaniu 
(rys. 4) w zależności od wymagań w zakresie gładkości powierzchni [8]. Wy-
kańczająca obróbka części pomiarowej jest operacją najtrudniejszą i decyduje 
o jakości próbki. W celu zapewnienia możliwości wykonania ostatecznej obrób-
ki ściernej zaprojektowano i wykonano specjalne urządzenie do obróbki wykań-
czającej próbek zapewniające stałość i powtarzalność parametrów.  

 

a)  
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b)  
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Rys. 4.  Schemat obróbki wykańczającej próbki: a) dogładzanie, b) polerowanie, n1 – prędkość 
obrotowa próbki, V –  ruch oscylacyjny narzędzia, n2 – prędkość obrotowa narzędzia, 
P – siła docisku narzędzia ściernego do próbki 

 
Obrabiany detal – próbka jest mocowana w kłach i wolno obraca się wokół 

osi geometrycznej. Do wprawienia próbki w ruch obrotowy służy zabierak łą-
czący wrzeciono obrabiarki z chwytem próbki. Zespół obróbki wykańczającej 
wykonuje ruch oscylacyjny w kierunku równoległym do osi próbki o amplitu-
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dzie wyregulowanej w taki sposób, aby obróbce podlegała część pomiarowa 
i przejścia do chwytów. Konstrukcja zespołu lub jego zamocowania na obra-
biarce powinny pozwalać na swobodne dostosowanie położenia zespołu ścier-
nego do kształtu obrabianej powierzchni (odsuwanie przy obróbce strefy przej-
ściowej i dosuwanie przy przechodzeniu do części pomiarowej). Siła docisku 
głowicy roboczej jest regulowana i stała podczas procesu obróbki. Próbka jest 
mocowana w obrabiarce w sposób wykluczający możliwość samoistnego wy-
padnięcia, a siły związane z zamocowaniem nie powodują jej deformacji. Kon-
strukcja urządzenia pozwala na obróbkę różnych rodzajów próbek. 

 

 
 
 

Rys. 5.  Schemat urządzenia obróbczego do polerowania części pomiarowych próbek: 1 – prób-
ka, 2 – zespół napędowy wrzeciona, 3 – zespół napędowy głowicy polerującej, 4 – pod-
stawa urządzenia, 5 – wrzeciono, 6 – zabierak próbki, 7 – sprężyna dociskowa głowicy, 
8 – głowica polerująca, 9 – nastawny mimośród, 10 –  prowadnica liniowa, 11 – konik 

 
Urządzenie charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi 

istotnymi z punktu widzenia parametrów obróbki: 
– długość całkowita obrabianej próbki   50÷120 mm, 
– długość fragmentu próbki podlegającego obróbce  do 80 mm, 
– prędkość obrotowa próbki stała   1,5÷2 obr./min, 
– częstotliwość ruchu oscylacyjnego narzędzia 50÷300 cykli/min, 
– amplituda ruchu oscylacyjnego regulowana  10÷90 mm, 
– siła docisku zespołu polerującego stała regulowana napięciem sprężyny, 
– narzędzie skrawające – papier ścierny o dowolnej ziarnistości, tarcza poler-

ska, elastyczna ściernica itp. pracujące na sucho, 
– prędkość liniowa tarczy polerskiej lub ściernicy do 30 m/s. 

2 

4 3 

10 

8 6 

5 

7 

9 

11 

1 



2-2011 PROBLEMY  EKSPLOATACJI  
 

259 

W konstrukcji urządzenia (rys. 6) zostały wykorzystane dwa zespoły napę-
dowe z elektrycznymi silnikami asynchronicznymi, które zgodnie ze schematem 
(rys. 5) stanowią jednocześnie napędy ruchów obróbczych i konstrukcję ułoży-
skowanych osi obrotu zespołów wykonawczych.  

Obrabiana próbka 1 (rys. 5) zamocowana w kłach wrzeciona 5 i konika 11 
obraca się z niewielką prędkością generowaną przez zespół napędowy 2. Ruch 
obrotowy jest przenoszony za pomocą zabieraka 6. Głowica polerująca 8 jest 
zamocowana ślizgowo na prowadnicy 10 i dociskana do próbki przez sprężynę 
o regulowanym napięciu 7. Ruch oscylacyjny głowicy jest wywoływany przez 
zespół napędowy 3 za pośrednictwem mechanizmu mimośrodowego 9 o regu-
lowanej mimośrodowości. Regulacja mimośrodu służy do ustawienia amplitudy 
oscylacji głowicy w taki sposób, aby obróbce podlegała część pomiarowa i czę-
ści przejściowe próbki. Układ sterowania załącza i wyłącza jednocześnie oba 
zespoły napędowe i dzięki wbudowanemu programatorowi czasowemu realizuje 
obróbkę w zadanym czasie. Układ ma wbudowany przemiennik częstotliwości 
w linii zasilania zespołu napędowego 3, co pozwala na płynną regulację często-
tliwości oscylacji głowicy 8.  

 

 
 

Rys. 6. Układ obróbczy urządzenia do polerowania ściernego: 1 – próbka, 2 – wrzeciono,  
3 – konik, 4 – głowica polerująca, 5 – zespół napędowy ruchu oscylacyjnego, 6 – me-
chanizm mimośrodowy, 7 – ruchomy stolik, 8 – prowadnica liniowa 

 
Układ obróbczy urządzenia (rys. 6) składa się z elementów mocowania 

próbki 1 – wrzeciona z zabierakiem 2 i konika z kłem 3 oraz głowicy polerującej 4, 
zamocowanej wahliwie na stoliku ruchomym 7, który przemieszcza się w kie-
runku poziomym na prowadnicach 8. Ruch stolika jest wywoływany przez na-
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pęd 5 z mechanizmem mimośrodowym 6, którego ramię może być zmieniane 
i ustalane za pomocą śruby dociskowej. 

4.  Wyniki obróbki ściernej próbek uzyskane dzięki zastosowaniu  
zbudowanego urządzenia 

W trakcie próbnych operacji obróbczych przeprowadzonych w celu weryfika-
cji rozwiązań technicznych zastosowanych w konstrukcji urządzenia oraz w celu 
dobrania najlepszych parametrów obróbki dla różnego rodzaju próbek i materia-
łów z zastosowaniem różnych metod polerowania i podczas wytwarzania zamó-
wionych serii próbek docelowych zastosowano następujące warianty obróbki: 
- dogładzanie papierem ściernym o różnej grubości ziarna (60÷800), 
- dogładzanie za pomocą trzpieni polersko-szlifierskich z lepiszczem z twardej 

gumy (ziarnistość 150), 
- polerowanie z wykorzystaniem głowicy zbudowanej na bazie szlifierki 

z napędem pneumatycznym, tarczy polerskiej i past ściernych, 
- szlifowanie z wykorzystaniem głowicy zbudowanej na bazie szlifierki z na-

pędem pneumatycznym i ściernicami wachlarzowymi. 
Obróbce były poddawane próbki wykonane ze stopów aluminium, stopów ty-

tanu, inconelu 718 i innych żarowytrzymałych stopów niklu. Wykonano kilkana-
ście serii różnego rodzaju próbek do badań materiałowych, które były poddane 
obróbce wykańczającej polegającej na dogładzaniu lub polerowaniu części pomia-
rowej z wyprowadzeniem śladów obróbki w postaci rys ułożonych równolegle do 
osi próbki. Na rysunku 7 przedstawiono fotografie powierzchni części pomiarowej 
próbki po precyzyjnym toczeniu (zdjęcie a) i po ściernej obróbce wykańczającej 
(zdjęcie b). Na pierwszym z nich widoczne są poprzeczne ślady narzędzia tworzą-
ce karby niedopuszczalne w badaniach zmęczeniowych. Na drugim widoczne jest 
wzdłużne ukierunkowanie śladów ostatecznej obróbki ściernej. 

 

      

a)     b) 

Rys. 7.  Zmiana kierunkowości nierówności powierzchni próbki: a) po obróbce tokarskiej, b) po 
ściernej obróbce wykańczającej, x-x – kierunek osi geometrycznej próbki, powiększenie 
200x 

X X 
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Próbki zostały zmierzone za pomocą przyrządu Talyrond wykorzystywane-
go do kontroli jakości wykonania elementów tocznych łożysk wałeczkowych. 
W przedstawionych wynikach pomiarów (tab. 1, rys. 8) uwzględniono próbki 
obrobione za pomocą opracowanego urządzenia. Pomiary wykonano w trzech 
miejscach każdej z próbek: na środku części pomiarowej i na jej końcach. Wy-
niki pomiarów i zdjęcia powierzchni wskazują na poprawne wykonanie próbek 
pod względem zachowania tolerancji kształtu części pomiarowej oraz na speł-
nienie wymagań dotyczących geometrii warstwy wierzchniej, które zostały opi-
sane w poprzednim rozdziale. 

 
Tabela 1. Przykładowe wyniki pomiarów okrągłości części pomiarowych próbek dogładzanych 

maszynowo 

Dogładzanie 
maszynowe 

Próbka A Próbka B 

Filtr Fouriera 2-500 2-15 2-500 2-15 

Odchyłka  
kołowości ∆Z  

[µm] 

3,80 
3,64 
2,88 

3,35 
2,95 
2,09 

2,72 
2,32 
2,50 

1,68 
1,17 
1,49 

Liczba fal 
N 

10 
6 

15 

4 
2 
4 

37 
44 
38 

5 
6 
5 

owalizacja O   
[µm] 

5,91 
5,00 
3,19 

4,99 
4,40 
2,54 

3,44 
3,31 
3,92 

1,23 
1,90 
2,11 

 
 

  
Filtr Fouriera: 2-500 Filtr Fouriera: 2-15 

Rys. 8.  Wykresy kołowe z przykładowymi wynikami pomiarów końca części pomiarowej próbki 
B (tab. 1 – wyniki podkreślone) 

 
Wyniki pomiarów dowodzą, że zastosowanie opisanej technologii wykona-

nia próbek, a w szczególności zbudowanego, specjalnego urządzenia do wykań-

3µm 

90º 

180º 

270º 

0º 

1,6µm 
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180º 0º 
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czającej obróbki ściernej części pomiarowej pozwala na spełnienie wysokich 
wymagań technicznych dotyczących przygotowania materiałów konstrukcyj-
nych stosowanych w technice lotniczej do badań wytrzymałościowych, w tym 
badań zmęczeniowych. 

Podsumowanie 

W wyniku zrealizowanej pracy zostały opracowane i zweryfikowane 
w rzeczywistych warunkach produkcyjnych technologie wytwarzania próbek 
materiałowych, w tym próbek do badań zmęczeniowych, charakteryzujące się 
szczególnie trudnymi do spełnienia wymaganiami technicznymi i jakościowymi. 

Ze względu na specyficzne wymagania i różne materiały, z których muszą 
być wytwarzane próbki zostały opracowane nowe techniki obróbcze z wykorzy-
staniem nowoczesnych narzędzi specjalnych, pozwalające na powtarzalne uzy-
skiwanie wymaganych dokładności oraz geometrycznego i fizycznego stanu 
warstwy wierzchniej części pomiarowych próbek zgodnie z ich dokumentacją 
techniczną i standardami obowiązującymi w badaniach właściwości wytrzyma-
łościowych materiałów. 

Opracowane, wykonane i wdrożone urządzenie obróbcze do ściernej ob-
róbki wykańczającej części pomiarowych próbek pozwala na automatyczną 
obróbkę próbek o różnych wymiarach i kształcie, wykonanych z materiałów 
o różnej podatności na obróbkę ścierną. Zastosowane w nim regulacje: 
– wymiarów obszaru poddawanego obróbce, 
– prędkości skrawania i prędkości ruchów posuwowych, 
– siły docisku narzędzia do obrabianego przedmiotu, 
– programowania czasu obróbki, 
– rodzaju obróbki polerowanie/dogładzanie 
czynią go przydatnym do wytwarzania elementów o kształcie i wymaganiach 
stawianych  próbkom do badań wytrzymałościowych.  
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The technology for preparation of samples for the strength tests  
of materials used in aviation constructions  
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Summary  

The article presents the special technology for manufacturing of the sam-
ples for strength tests of materials used in aviation constructions. It considers 
the specific requirements for accuracy and geometry of the top layer of the sam-
ples for strength testing. It describes the special device for abrasive processing 
for finishing of the tested section and presents the results of measurement of the 
achieved accuracy. 

 
 




