
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: 
 
 

Wytwarzanie rur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ćwiczenie 1 
 

BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE WALCARKI 

SKOŚNEJ 
 
 
 

1. Cel ćwiczenia 
 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się metodami wytwarzania tulei rurowych w 
walcarkach skośnych, zrozumienie zasady jej działania oraz podstawowych 
parametrów procesowych. 
 

2. Przygotowanie do ćwiczenia 
 

Do ćwiczenianależyopanować następującezagadnienia:  

- Rodzaje i budowa skośnych walcarek dziurujących  
- Podstawowe parametry procesu walcowania w walcarkach skośnych. 

3. Przebieg ćwiczenia  

Ćwiczenie składa się z następującychetapów:  

- Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu walcowania 
skośnego. 

- Multimedialna prezentacja procesów wytwarzania rur w walcarce 
skośnej. 

- Prezentacja i dyskusja na tematwalcarki skośnej znajdującej się na 
wyposażeniu katedry Plastycznej Przeróbki Metali 

- Identyfikacja sposobów regulacji parametrów procesu walcowania 
skośnego 

- Omówienie główek dziurujących 
- Badanie tulei grubościennej wykonanej za pomocą walcarki skośnej 



 
4. Zagadnienia do samodzielnego opracowania 

 
- Rodzaje skośnych walcarek dziurujących 
- Dlaczego nie jest konieczne przykładanie siły wpychającej materiał między 
walce gdy materiał zostanie już przez nie złapany? 
- Kąt rozwarcia i kąt zukosowania walców? 
 

5. Uwagi do sprawozdania 
 
 
 

Ćwiczenie 2 
 

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE PROCESU DZIUROWANIA 

PÓŁWYROBÓW W WALCARCE SKOŚNEJ CZ 2 
(WPŁYW CZYNNIKÓW WALCOWNICZYCH NA WSPÓŁCZYNNIKI 

PRĘDKOŚCI  W DZIURUJĄCEJ WALCARCE SKOŚNEJ) 
 
 
 

1. Cel ćwiczenia 
 
Celem ćwiczenia jest zrozumienie efektów zmiany poszczególnych czynników 
walcowniczych na przebieg procesu walcowania i wyrób gotowy. 
 

2. Przygotowanie do ćwiczenia 
 

Do ćwiczenianależyopanować następującezagadnienia:  

- Geometriastykumetalu z walcami 
- Współczynniki prędkości osiowej i stycznej w procesie walcowania skośnego; 
- Gniot w procesiewalcowaniaskośnego 

3. Przebieg ćwiczenia  

Ćwiczenie składa się z następującychetapów:  

- Obliczenie współczynników prędkości. 
- Dyskusja na temat wyników badań wpływu zmiany poszczególnych 

parametrów na rozkład współczynników prędkości  
- Porównanie wyników modelowania komputerowego z wynikami 

eksperymentu 
- Badanie jakości końców tulei grubościennej 

 
4. Zagadnienia do samodzielnego opracowania 

 



- alaliza wykresów wpływu współczynników technologicznych na 
współczynniki prędkości 
 

5. Uwagi do sprawozdania 
 

- Sporządź wykres współczynnika βm na długości kotliny walcowniczej. 
- Opisz znaczenie poszczególnych wartości  
- Zapisz obserwacje z badania końców tulei grubościennej 

 
 

Ćwiczenie 3 
 

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE PROCESU DZIUROWANIA 

PÓŁWYROBÓW W WALCARCE SKOŚNEJ CZ 1 
(ODKSZTAŁCENIA W PROCESIE WALCOWANIA) 

 
 
 

1. Cel ćwiczenia 
 
Celem ćwiczenia jest zrozumienie składowych odkształcenia w procesie 
walcowania w walcarce skośnej 
 

2. Przygotowanie do ćwiczenia 
 

Do ćwiczenianależyopanować następującezagadnienia:  

- Podstawoweparametrygeometryczne w procesiewalcowaniaskośnego 

3. Przebieg ćwiczenia  

Ćwiczenie składa się z następującychetapów:  

- Wyprowadzenie wzoru na współczynnik wydłużenia 
- Obliczenie współczynników prędkości dla poszczególnych przypadków 

eksperymentalnych 
 

4. Zagadnienia do samodzielnego opracowania 
 
- Wpływ zmiany parametrów geometrycznych na stan odkształcenia w procesie 
walcowania skośnego? 
 

5. Uwagi do sprawozdania 
 

- Zamieścić wyniki obliczeń o opisać jak w przypadku przydzielonym do 
danej grupy zmieniły się parametry i jak to wpłynęło na stan 
odkształcenia. 


