Międzynarodowa Konferencja nt.
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA
KRAKÓW, 8-9 grudnia 2011

PROGRAM
8 grudnia 2011 (czwartek) – Sala KLUBOWA
930 – 1000
1000 – 1015

Rejestracja uczestników Konferencji
Otwarcie Konferencji

1015 – 1145

Obrady plenarne Sesja I - MODERN MATERIALS AND PRECISE METHODS
OF SHAPING / NOWOCZESNE MATERIAŁY I SPOSOBY ICH DOKŁADNEGO KSZTAŁTOWANIA
Prowadzenie prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
1015 – 1100
Kazimierz E. Oczoś
Kształtowanie ubytkowe materiałów kompozytowych
1100 – 1115
Zbigniew Pędzich
Mikrostruktura ceramizujących kompozytów silikonowych zawierających różne wypełniacze mineralne
The microsrtucture of ceramizable silicone rubber composites containig different mineral phase filler
1115 – 1130
Aneta Szewczyk-Nykiel, Szymon Gądek, Marek Nykiel, Jan Kazior
Właściwości spiekanych stali nierdzewnych utwardzonych wydzieleniowo
Properties of precipitationally hardened sintered stainless steel
1130 – 1145
Kazimierz Czechowski, Janusz Wszołek, Jerzy Stós, Andrzej Kurleto, Barbara Smuk
Ceramika techniczna jako materiał na narzędzia i oprzyrządowanie technologiczne
Technical ceramics as materials for tools and technological tooling
1145 – 1200

Przerwa kawowa

1200 – 1300

Zwiedzanie Instytutu

1300 – 1400

Obiad – Jadłodajnia SMAK, ul. Wrocławska 37

1400 – 1600
Obrady plenarne Sesja II - SURFACE MEASUREMENT METHODS
AND MEASUREMENT SYSTEMS / METODY POMIARU POWIERZCHNI ORAZ
SYSTEMY POMIAROWE
Prowadzenie prof. nadzw. dr hab. inż. Czesław Niżankowski
1400 – 1420
Antoni Skrzypiński
Możliwość intensyfikacji procesu nagniatania poprzez świadome sterowanie wstępnych naprężeń własnych

1420 – 1440
Piotr Bednarski, Kazimierz Czechowski, Waldemar Polowski, Piotr Rusek, Daniel Toboła
Badania wybranych właściwości fizycznych i stereometrycznych warstwy wierzchniej uzyskanej po
nagniataniu tocznym stali hartowanych rolkami z węglików spiekanych
Experimental evaluation of the upper layer geometry and physical properties of heat treated alloyed steels
burnished with roller burnisher head armed with sintered carbides
1440 – 1500
Krzysztof Żak, Wit Grzesik
Ocena stanu powierzchni części utwardzonych po sekwencyjnej obróbce wiórowej, ściernej i nagniataniu.
Surface finish on hardened parts after sequential cutting, abrasive and burnishing processes
1500 – 1520
Radomir Majchrowski, Szymon Gorgoń
Analiza porównawcza pomiarów topografii powierzchni metodą optyczną i metodą stykową
The comparative analysis of the optical and stylus topography surface measurements
1520 – 1540
Tatiana Miller, Krzysztof Gajda
Nowoczesne rozwiązania w warsztatowych pomiarach chropowatości
Portable workshop PW03BT profilometer with wireless transmission
1540 – 1600
Ksenia Ostrowska
Wirtualne współrzędnościowe ramię pomiarowe (WWRP)
Virtual coordinate measuring arm
1700 - 1900

Zwiedzanie Podziemi Rynku (2 grupy)

1900

Uroczysta kolacja – Restauracja „Czary”, ul. Mikołajska 30

9 grudnia 2011 (piątek) – sesje równoległe (Sala KLUBOWA i Sala RADY NAUKOWEJ)
900 - 1100
Obrady plenarne SESJA III - MACHINING / OBRÓBKA WIÓROWA.
Prowadzenie doc. dr inż. Jerzy Stós
\
900 - 920
Roman Stankiewicz
Obróbka skrawaniem kół zębatych – innowacyjne narzędzia i metody firmy Sandvik Coromant
920 - 940
Piotr Tyczyński, Marcin Wawrzonkowski
Wiercenie materiałów kompozytowych.
Composite materials drilling
940 - 1000
Bogusław Pytlak
Wpływ toczenia wykończeniowego stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym na chropowatość powierzchni i
zużycie ostrza.
The influence of finishing hard turning of hardened 18CrMo4 steel on surface roughness and wear

1000 - 1020
Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO
Wykorzystanie zjawisk tarcia dla wytworzenia powłok na elementach w czasie skrawania metali
Using the friction phenomenon for obtaining coatings on the elements during cutting of metals
1020 - 1040
Paweł Karolczak, Maciej Kowalski, Jędrzej Ceglarek
Określenie efektywności wybranych metod frezowania materiałów o podwyższonej twardości.
Effectiveness determination of selected methods of hard materials milling
1040 - 1100
Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski
Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów Al po frezowaniu konwencjonalnym i HSM.
Research of energetic properties after conventional and high speed face milling of aluminium alloys
900 - 1100

Obrady plenarne SESJA IV - ABRASIVE MACHINING / OBRÓBKA ŚCIERNA

Prowadzenie prof. dr hab. inż. Piotr Rusek

900 - 920
Włodzimierz Wilk
Współczesne tendencje w obróbce ściernej wyrobów odlewanych
Contemporary trends in the cast products abrasive machining
920 - 940
Karolina Klejdysz, Czesław Niżankowski
Ocena przydatności spiekanych wiskerów jako ścierniw w ściernicach do gratowania
Evaluation of the usefulness whiskers as a abradants in grinding wheels for removing sharp edges
940 - 1000
Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka
Analiza aktywności i zmienności obciążeń ziaren w strefie obróbki w procesach mikrowygładzania foliami
ściernymi
Analysis of activity and variability of grain loads in machining area in the processes of abrasive foil
micropolishing
1000 - 1020
Barbara Staniewicz-Brudnik, Elżbieta Bączek, Tatiana Miller, Włodzimierz Wilk
Wpływ typu spoiwa w ściernicy supertwardej na jej właściwości użytkowe w procesie szlifowania
wewnętrznych powierzchni walcowych stopów Inconel 100 i Incoloy 800HT
The effect of the binder type for the superhard wheels on their useful properties at the internal surface
grinding process of Inconel 100 and Incoloy 800HT
1020 - 1040
Wojciech Kacalak, Radosław Kunc, Filip Szafraniec
Analiza aktywności ziaren ściernych w procesach mikroszlifowania.
Analysis of abrasive grains activity in microgrinding processes
1040 - 1100
Wojciech Kacalak, Filip Szafraniec, Radosław Kunc
Modelowanie procesów mikroszlifowania płaszczyzn z zastosowaniem ściernic o stożkowej lub
hiperboidalnej powierzchni czynnej
Modelling of surface microgrinding process by grinding wheels with conic or hyperboidal active surface
1130 – 1200

Przerwa kawowa

1200 – 1330
Obrady plenarne SESJA V - UNCONVENTIONAL MANUFACTURING
METHODS, INCLUDING HYBRID METHODS (PRODUCTS AND TECHNOLOGIES /
NIEKONWENCJONALNE METODY WYTWARZANIA, W TYM HYBRYDOWE (PRODUKTY I
TECHNOLOGIE)
Prowadzenie dr Maria Zybura-Skrabalak
1200 – 1230
Jerzy Kozak
Komputerowo wspomagany system inżynierski (CAE-EDM) do kształtowania elektrochemicznego
Computer aided engineering system (CAE-ECM) for electrochemical sinking
1230 – 1250
Wacław Mielnicki
Identyfikacja właściwości eksploatacyjnych części maszyn i narzędzi podstawą wyboru innowacyjnych
technologii ich kształtowania.
Identifying of machine parts and machine tools exploitation properties as a base of the choice of innovative
technologies for shaping
1250 – 1310
Nowakowski Andrzej, Majerski Piotr
Cienka elektroda drutowa jako krytyczny czynnik procesu mikrowycinania elektroerozyjnego
The thin wire electrode as a critical factor of the micro WEDM process
1310 – 1330
Robert Żurek, Andrzej Stwora, Sebastian Dąbrowski
Technologia napawania laserowego proszkiem Stellite21
Technology of laser cladding by metal powder Stellite21
1200 – 1330
Obrady plenarne SESJA VI - WOOD MACHINING / OBRÓBKA DREWNA.
Prowadzenie dr inż. Kazimierz Czechowski
1200 – 1230
Bolesław Porankiewicz, Grzegorz Wieloch, Ireneusz Idzikowski, Karol Jóźwiak, Tomasz Nalewa, Wojciech
Zborowski
Tępienie się ostrzy narzędzi przy frezowaniu elementów klejonych z drewna na granicy faz materiałowych
(wybrane wyniki badań)
The dulling of the cutting edge during the milling process of glued wood elements at the material phases
border /selected results//
1230 – 1300
Bogdan Warcholiński, Adam Gilewicz
Powłoki CrCN na narzędzia do obróbki drewna
CrCN coatings on tools for woodworking
1300 – 1330
Grzegorz Wieloch, Marek Zasada , Marcin Osajda, Janusz Cieloszyk, Maciej Kowalski
Modyfikacja noża do toczenia drewna ze skrawającą płytką obrotową firmy Mitsubishi z punktu widzenia
jakości powierzchni obrobionej.
Modification of Mitsubishi SPRT knife for wood turning from the point of view of surface quality
1330 – 1430

Sesja plakatowa

Lucyna Jaworska, Paweł Figiel, Marcin Rozmus, Piotr Klimczyk
Rola odporności cieplnej w nowoczesnych materiałach narzędziowych
The role of thermal resistance in the modern tool materials

Magdalena Szutkowska, Janusz Morgiel
Zastosowanie pęknięć Vickersa do pomiaru odporności na pękanie powierzchniowe ceramiki narzędziowej
Using of Vickers cracks to measurement of indentation fracture toughness of tool ceramics
Piotr Putyra, Jacek Ziółek, Jolanta Lankiewicz-Łukasik, Bogna Królicka, Andrzej Kalinka, Tedeusz
Krzywda
Ceramika techniczna do kształtowania metodą elektroerozyjną
Technical ceramics for electro discharge machining (EDM)
Piotr Kiszka, Damian Kowalczyk, Wit Grzesik
Wysokowydajne skrawanie żeliwa sferoidalnego z użyciem narzędzi z CBN.
High performance machining of spheroidal iron using CBN tools
Kazimierz Czechowski, Iwona Wronska, Daniel Toboła, Piotr Bednarski, Bogna Królicka
Powłoki PVD na narzędzia skrawające ze stali szybkotnącej.
PVD coatings for high speed steel cutting tools
Jakub Matuszak, Kazimierz Zaleski
Powstawanie zadziorów podczas frezowania stopu aluminium w warunkach HSC
Burr formation at the process of aluminum alloys HSC milling
Maciej Kowalski, Paweł Karolczak, Marcin Rychter, Hubert Skowronek
Baza danych zawierająca zasoby przedsiębiorstwa wykorzystywane przy opracowywaniu technologii
wykonania narzędzi skrawających specjalnych
Database including enterprise resources being used for preparing technology for special cutting tools
manufacturing
Wojciech Kacalak, Filip Szafraniec
Metoda mikroszlifowania płaszczyzn czołem ściernicy o hiperboidalnej powierzchni czynnej.
Method of flat surfaces microgrinding by face of grinding wheel with hyperboidal active surface
Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka
Ocena efektywności mikrowygładzania płaszczyzn foliami ściernymi z zastosowaniem różnych układów
kinematycznych
The effectiveness of abrasive foil micropolishing for various kinetic systems
Bogdan Antoszewski
Laserowe teksturowanie powierzchni ślizgowych – wybrane aspekty wytwarzania i smarowania
Laser texturing of sliding surface – some aspects of formation and lubrication
Katarzyna Szczepaniak-Lalewicz, Karol Badyna
Innowacyjne technologia wykonywania form na modele artystyczne
An innovative technology of making moulds for decorative castings
1430 – 1445

Zakończenie Konferencji

1500 – 1600

Obiad

