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1. WSTĘP 
 

 Przemysł lotniczy, a w szczególności produkcja zespołów napędowych jest branżą, 

w której najczęściej występują części ukształtowane z powierzchni złożonych z 

materiałów trudnoobrabialnych. Do takich zespołów konstrukcyjnych  niewątpliwie 

należą zintegrowane tarcze łopatkowe tzw. bliski (bladed disk). Jest to wirnik osiowy 

sprężarki lub turbiny gdzie łopatki i tarcza stanowią jedną całość. Klasyczne 

konstrukcje składają się z dysku oraz łopatek montowanych na jaskółczy ogon lub 

jodełkę.[1]  

     Obecne możliwości 5-osiowych obrabiarek CNC a także oprogramowania CAM, 

pozwalają na wykonanie tych konstrukcji z pełnego materiału, unikając połączeń 

łopatek z tarczą. Pozwala to obniżyć masę konstrukcji, zwiększyć  wytrzymałość         

i równocześnie zmniejszyć  całkowity czas wykonania wirnika. Z drugiej zaś strony 

zwiększa się pracochłonność obróbki z powodu dużych ubytków materiału pomiędzy 

poszczególnymi łopatkami. Dlatego bardzo długie czasy główne przy obróbce 

skrawaniem tarcz łopatkowych, stanowią istotny czynnik decydujący o kosztach 

procesu produkcyjnego, a tym samym o konkurencyjności producenta zespołu 

napędowego.[4] 

   Ze względu na dużą złożoność obróbki tego typu części, proces frezowania 5-

osiowego  sprawia wiele problemów technologicznych, które muszą być rozwiązane 

w celu spełnienia wysokich norm, jakie narzuca przemysł lotniczy. Z drugiej jednak 

strony należy pamiętać o konieczności zachowania wysokiej wydajności procesu dla 

utrzymania konkurencyjności produkcji. Dodatkowym problemem, jaki utrudnia 
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wytwarzanie elementów tego typu jest ich cienkościenna budowa. Stosunek grubości 

ścianek łopatek do ich wysokości może wynosić 1:30 lub więcej. Przy obróbce tego 

typu elementów następują odkształcenia sprężyste i plastyczne. W wyniku odkształceń 

sprężystych obrabiana łopatka odkształca  się pod wpływem siły skrawania powodując 

błędy kształtu, drgania oraz pogorszenie jakości struktury geometrycznej obrabianej 

powierzchni. Odkształcenia plastyczne mogą skutkować błędami kształtu oraz 

naprężeniami własnymi trudnymi do usunięcia z warstwy wierzchniej. W efekcie 

następuje zwiększenie kosztów produkcji w wyniku występowania braków [2,3,4]. 

 Dlatego też jednym  z najważniejszych zadań przy programowaniu obróbki tego 

typu  części jest odpowiednie dostosowanie strategii obróbki frezem kulistym              

i właśnie temu zagadnieniu poświecone będą badania w niniejszym artykule. 
 

2. OBRÓBKA TARCZY ŁOPATKOWEJ 
 

Pierwszym etapem wytwarzania tarczy łopatkowej jest obróbka zgrubna (rys. 1a). 

Ma ona na celu wstępne wybranie materiału i przygotowanie łopatek do obróbki 

kształtującej. Przestrzenie międzyłopatkowe frezowane są w pełnym zakresie, a 

osiowa głębokość skrawania wynosi nawet połowę średnicy narzędzia.  

Kolejną operacją jest obróbka kształtująca (rys. 1b). Polega ona na usunięciu 

większości naddatku pozostałego po obróbce zgrubnej (ok. 2 mm). Zazwyczaj 

obróbka ta prowadzona jest stopniowo ze względu na smukły kształt łopatek i ich 

mały przekrój. Jest ona kluczowa ze względu na małą sztywność obrabianych 

elementów tarczy. Wszelkie odkształcenia łopatek powstałe na tym etapie obróbki 

będą niemożliwe do zniwelowania na etapie obróbki wykończeniowej. W związku     

z tym należy przyjąć odpowiednia strategię obróbki kształtującej zapewniającą 

minimalne odkształcenie łopatki, a zarazem zapewnienie wymaganej wydajności 

obróbki. Biorąc powyższe pod uwagę przebadano wpływ strategii obróbki 

kształtującej na odkształcenie przedmiotu. 

 

 
 

Rys. 1. Obróbka  tarczy łopatkowej: a) obróbka zgrubna   b) obróbka kształtowa c) obróbka 

wykończeniowa 



  

Końcowym etapem jest obróbka wykańczająca (rys. 1c). Odbywa się ona bez 

stopniowania, spiralnie wokół całego pióra. 

 

3. BADANIA DOŚWIADCZALNE 

 

Badania zostały wykonane na maszynie 5- osiowej HSC55 Linear firmy DMG z 

układem sterowania  SINUMERIK 840D.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.3. Stanowisko badawcze: 1–centrum obróbkowe HSC 55 linear, 2–model testowy, 3–frez kulisty 

 

Do pomiarów dokładności kształtu wykorzystano maszynę CARL ZEISS 

ACCURA II. Maszyna pomiarowa zaprogramowana została przy pomocy systemu 

CALYPSO PLANNER. 

 

  
 

Rys.4. Stanowisko badawcze: 1–maszyna pomiarowa Carl Zeiss Accura, 2–model testowy, 3–głowica 

pomiarowa Vast, 4- końcówka pomiarowa 



3.1. WARUNKI BADAŃ 

 

Obróbka była wykonywana pełnowęglikowym frezem kulistym firmy SANDVIK 

typu  AK19A H10F. 

Element testowy stanowił profil o wysokości 50 mm i zmiennej grubości od 0,75 

do 2 mm (rys.4). Przeprowadzono obróbkę kształtową  z naddatkiem 2 mm. 
 

 
Rys. 4. Zarys obrabianego profilu 

 

 

   
Rys. 5. Strategie stosowane w  badaniach: a) obróbka pojedynczego obszaru, b) strategia I, c) strategia II, 

d) strategia III, e) strategia IV 

 

 



  

Przebadane zostały cztery strategie obróbkowe. W pierwszej z nich (rys.5b) 

obróbka została podzielona na 8 obszarów, na które przypadało po 6 przejść 

narzędzia. Drugi wariant (rys.5c) polegał  na rozsunięciu względem siebie obszarów 

po obu stronach profilu, co skutkuje pojawieniem się dodatkowego segmentu, który 

wynika z rozkładu stopni. W trzeciej strategii(rys.5d)  obszary zostały podzielone przy 

zachowaniu tej samej szerokości skrawania bez zastosowania przesunięcia. Ostatnia 

strategia (rys.5e) zakładała  zmniejszenie szerokości skrawania na skutek podwojenia 

ilości obszarów. Dla poszczególnych strategii zastosowano parametry obróbki 

przedstawione w tab.1. 

Tab.1 Parametry obróbki 

 

Strategie I II III IV 

vc [m/min] 680 680 680 680 

vf [mm/min] 2000 2000 2000 2000 

ap [mm] 2 2 2 2 

ae [mm] 2 2 2 1 

Ilość obszarów 8 9 16 16 

Czas obróbki 6 min 20 s  6 min 23 s 6 min 40 s 12 min 50 s 

 

3.2. WYNIKI BADAŃ 

 

Kształt profilu dla poszczególnych strategii badany był na trzech poziomach: I-11 

mm, II-25 mm, III-41 mm (rys. 6). 

 

 
Rys 6. Wpływ strategii obróbki kształtowej na dokładność kształtową profilu 

 

Analizując rys. 6. można zauważyć, że niezależnie od rodzaju strategii największe 

maksymalne odchyłki pojawiają się na najwyższym poziomie pomiarowym (III). 

Dzieje się tak w skutek najmniejszej sztywności łopatki w tym miejscu.  
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Widać również, że najgorszym rozwiązaniem okazała się strategia pierwsza 

(rys.5.b). To właśnie w tym rozwiązaniu można odnotować największą różnicę 

między poziomami. Poprawa wyników nastąpiła przy wprowadzeniu obróbki z 

przesunięciem (strategia II). Również korzystnie wpływa podzielenie obszarów i 

dwukrotne skrawanie materiału (strategia IV). Jednak najlepszy wynik został 

odnotowany przy dwukrotnym zwiększeniu liczby stopni (strategia III). 

Analizując wydajność obróbki widać, że pod tym względem najdłuższy czas  

obróbki wykazuje  strategia IV (rys.7.).   

 
 

Rys 7. Czas obróbki kształtowej pojedynczej łopatki 

 

Czas obróbki jest ponad dwukrotnie większy niż w przypadku pozostałych 

rozwiązań. Różnice pomiędzy pozostałymi  strategiami są dużo mniejsze Można 

odnotować fakt, że zwiększenie liczby stopni w strategii III nie wpłynęło znacznie na 

czas obróbki. 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

 Przeprowadzone badania potwierdzają,  że dobór strategii ma istotny wpływ na 

dokładność wykonania obrabianego przedmiotu. Optymalną okazała się strategia III.  

Odpowiednia kolejności poszczególnych przejść przyniosła znaczne zmniejszenie 

błędu kształtu bez większej  utraty wydajności. Przy zastosowaniu strategii IV wyniki 

uległy poprawie ale wydajność zmalała dwukrotnie. Należy jednak pamiętać że 

skuteczność poszczególnych strategii może ulec zmianie kiedy obrabiany będzie 

element o innym stosunku wysokości do grubości łopatki.  
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