
 

 

 

 

 

 

4. WPŁYW RODZAJU I PARAMETRÓW OBRÓBKI NA 

MIKROGEOMETRIĘ POWIERZCHNI 

 

 

 

4.1 Cel ćwiczenia 

 
 

 Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie studentów z zależnością pomiędzy 

rodzajem i warunkami obróbki a mikrogeometrią powierzchni oraz z praktycznymi 

sposobami pomiarów chropowatości powierzchni. 

 

 

 

4.2 Wprowadzenie 
 

 

 Zasadniczym celem obróbki skrawaniem jest ukształtowanie nowej powierzchni 

przedmiotu spełniającej określone przez konstruktora wymagania ilościowe i jakościowe, 

Jedną z cech określających jakość przedmiotu po obróbce jest jakość warstwy 

wierzchniej. 

 Według PN-78/M-04250 warstwa wierzchnia (WW) jest to zewnętrzna warstwa 

przedmiotu, od powierzchni obrobionej w głąb materiału, powstała w wyniku działania 

na przedmiot procesów fizycznych lub chemicznych jakościowo lub ilościowo różniąca 

się od materiału rdzenia. Zgodnie z definicją, obok takich parametrów określających 

WW jak mikrotwardość, naprężenia własne, mikrostruktura, mikropęknięcia itp., również 

opis mikrogeometrii powierzchni obrobionej charakteryzuje WW. Co więcej cechy 

geometryczne powierzchni obrobionej są w większości przypadków praktycznie 

jedynymi parametrami charakteryzującymi WW, które znajdują się na rysunkach 

wykonawczych przedmiotów. 

 Wiadomo, że chropowatość powierzchni wpływa w istotny sposób na wartości 

eksploatacyjne przedmiotu - głównie na jego właściwości trybologiczne i zmęczeniowe. 

Obserwuje się np. znaczny wzrost współczynnika tarcia w połączeniach ślizgowych 

(rys. 4.1) czy też wzrost intensywności zużycia (rys. 4.2) wraz ze wzrostem chropowa-



tości powierzchni. Świadczy to o znaczeniu jakie mikrogeometria powierzchni ma w 

procesie wytwarzania i eksploatacji części maszyn. 

 Stosowanych jest wiele parametrów opisujących mikrogeometrię powierzchni. Do 

uprzywilejowanych należą, wg PN-87/M-04256/02: 

- Ra - średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości; jest to średnia wartość 

bezwzględnych odchyleń profilu y od linii średniej m w przedziale odcinka 

elementarnego l, (rys. 4.3): 
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  gdzie: y(x) jest równaniem profilu chropowatości, 

 

-Rz -wysokość chropowatości wg 10 punktów; jest to średnia wartość bezwzględnych 

wysokości  pięciu najwyższych wzniesień profilu chropowatości i głębokości 

pięciu najniższych wgłębień profilu chropowatości w przedziale odcinka 

elementarnego l: 
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Rys. 4.1 Wpływ początkowej chropowatości powierzchni na współczynnik tarcia 

 

 W obróbce skrawaniem następujące czynniki biorą udział w kształtowaniu mikro-

geometrii powierzchni: 

-  odwzorowanie geometrii narzędzia lub w przypadku obróbek ściernych od-

wzorowanie topografii narzędzia, na powierzchni obrobionej, 



- wpływ kinematyki obróbki na odwzorowanie geometrii/topografii narzędzia na 

powierzchni obrobionej, 

- niedokładności procesu skrawania np: narost, przebieg pęknięcia materiału,  

- błędy ruchu np. błędy kinematycznych ruchów, drgania, odkształcenia układu OUPN. 

 

 

 Odwzorowanie geometrii na-

rzędzia (głównie kątów r i 'r 

oraz promienia zaokrąglenia 

naroża r) na powierzchni obra-

bianej, zgodnie z układem ru-

chów kinematycznych, tworzy 

tzw. chropowatość obliczeniową 

Robl. Sposób obliczania tej 

chropowatości dla toczenia 

przedstawiono na rys. 4.4. 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 4.3 Rysunek pomocniczy do wyznaczania parametrów Ra i Rz chropowatości 

 

 

- I przypadek odwzorowania liniowego - ma miejsce wówczas, gdy poprzeczne ślady 

odwzorowania powstają w wyniku przecięcia się prostoliniowych części krawędzi 

ostrza. 

- II przypadek - odwzorowania łukowo-liniowego - zachodzi wtedy, gdy poprzeczne 

ślady odwzorowania powstają w wyniku przecinania się części łukowej z częścią 

prostoliniową krawędzi ostrza. 

- III przypadek - odwzorowania łukowego - ma miejsce gdy poprzeczne ślady 

odwzorowania powstają w wyniku przecięcia się łukowych krawędzi ostrza. 
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Rys. 4.2 Wpływ chropowatości i kierunku struktury powierzchni 

na zużycie 
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Rys. 4.4 Przypadki stereometryczno-kinematycznego odwzorowania ostrza przy toczeniu  



  

    Na chropowatość obliczeniową nakładają się zjawiska zakłócające wymienione 

powyżej powodując, że rzeczywista chropowatość powierzchni jest zawsze większa od 

chropowatości obliczeniowej, rys. 4.5. 
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Rys. 4.5 Porównanie obliczeniowej i zmierzonej chropowatości powierzchni po toczeniu w różnych 

warunkach obróbki: a) wpływ posuwu, b) wpływ prędkości skrawania 

 Wpływ na przebieg tych zjawisk mają: 

- rodzaj materiału obrabianego i narzędzia, 

- przebieg procesu oddzielania wióra, 

- parametry geometryczne narzędzia: 

- promień zaokrąglenia naroża, 

- wielkość i charakter zużycia ściernego, itp. 

- chłodzenie i smarowanie, 

- sztywność układu OUPN i jego charakterystyka amplitudowo - częstotliwościowa, 

- parametry obróbki - np.: prędkość skrawania wpływająca na przebieg procesu 

tworzenia wióra. 

 

    Na rys.4.6 przedstawiono rożne geometrie płytk standardowych i typu wiper. W celu 

określenia różnic należy do tego celu wykorzystać mikroskop warsztatowy aby określć 

zasadnicze rożnice pomiedzy wskazanymi narozami. Dziki  płytkom wiper zwiększa się 

produktywność, poprawia się jakość powierzchni. 

 

 

 
a)              b)         c) 

 
Rys.4.6 porównanie płytek z narożem standardowym i wiper: a) pierwszy wybór dla produktywności, b) 

wykończenia powierzchni, c) standardowy promień. 

 

 W obróbce ściernej z uwagi na losowy rozkład i zmienną geometrię poszczególnych 

ostrzy (ziarn ściernych) na powierzchni roboczej narzędzia niemożliwe jest ustalenie 

zależności geometryczno-kinematycznych takich jak dla toczenia. Dlatego większość 

zależności określających wpływ warunków obróbki na chropowatość ma charakter 

empiryczno-statystyczny. Dla szlifowania jedną z najczęściej stosowanych zależności 

jest równanie: 
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gdzie: 

  R1 i r  -współczynniki wyznaczane doświadczalnie, 

   heq -zastępcza grubość wióra przy szlifowaniu, 

    heq = a vw / vs   -   dla szlifowania płaszczyzn, 



    heq =  dp vfr / vs  -   dla szlifowania cylindrycznego wgłębnego, 

    heq =  dp a vfo / vs bD - dla szlifowania cylindrycznego wzdłużnego, 

  a  -dosuw (głębokość szlifowania), 

  vs  -prędkość obwodowa ściernicy, 

  vw -prędkość przedmiotu obrabianego, 

  dp  -średnica przedmiotu obrabianego, 
  vfr -prędkość posuwu promieniowego, 

  vfo -prędkość posuwu osiowego, 

  bD -czynna szerokość ściernicy. 

 

 Współczynniki R1 i r  we wzorze (4.3) zależą głównie od warunków obróbki takich 

jak: 

- materiał obrabiany, 

- charakterystyka ściernicy, 

- charakterystyka obciągania (np. głębokość i posuw obciągania), 

- sposób chłodzenia, itp. 

 Przykładowa zależność chropowatości powierzchni od warunków szlifowania (wg 

wzoru 4.3) pokazana jest na rys. 4.7 a wartości współczynników R1 i r dla różnych 

warunków szlifowania zestawiono w tabl. 4.1. 
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Rys.4.7.  Zależność chropowatości powierzchni od warunków szlifowania 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 4.1 Zestawienie współczynników R1 i r równania (4.3) dla różnych warunków obróbki 

 



Lp WARUNKI OBRÓBKI 

 
MAT. OBRAB.              ŚCIERNICA                CHŁODZIWO 

    R1     r 

1 100CR6 62HRC          EK80J7V                 EMULSJA 3%    2,8  0,47 

2 316 (17%Cr,12%Ni)   EK80J7VX              EMULSJA 3%    2,4  0,15 

3 X2110CrW12              EK60L7VX             EMULSJA 3%    2,45  0,45 

 

 

4.3 Przebieg ćwiczenia 
 

Zadanie 1 

 Wyznaczyć wpływ posuwu przy toczeniu na obliczeniową i zmierzoną chropowatość 

powierzchni. 
 

Zadanie 2 

 Wyznaczyć wpływ pomocniczego kąta przystawienia noża tokarskiego na 

obliczeniową i zmierzoną chropowatość powierzchni. 
 

Zadanie 3 

 Wyznaczyć wpływ  zastępczej grubości wióra na chropowatość powierzchni po 

szlifowaniu. 

 

 Aby wykonać ćwiczenie należy: 

 zmierzyć kąty r  i r oraz promień zaokrąglenia naroża r  w nożach tokarskich 

przygotowanych do prób w zadaniu 1 i 2, sprawdzć pod mikroskopem ksztalt 

naroża w standardowej płytce i wiper, 

 podczas wykonywania części doświadczalnej zadań 1 i 2 toczyć próbki 

z zadanymi parametrami a następnie zmierzyć parametr Rz chropowatości; wpisać 

wyniki do karty pomiarów, do tego clu wykorzystać przyrząd przenosny T-500, 

 podczas wykonywania części doświadczalnej zadania 3 szlifować próbki notując 

w karcie pomiarów warunki obróbki; zmierzyć parametr Ra chropowatości dla 

każdej szlifowanej próbki i zanotować wyniki w karcie pomiarów, 

 opracować wyniki i wykresy Rz = f (f); Rz = f (r) oraz Rz = f (heq) 

wykorzystując program komputerowy, postępując zgodnie z opisem programu. 

 opracować wnioski dotyczące rozbieżności obliczeń z otrzymanymi wynikami 

pomiarów oraz wnioski dotyczące przebiegu ćwiczenia. 

 



Opis programu 

„Surface roughness” jest komputerowym programem do analizy wpływu rodzaju i 

parametrów obróbki na mikrogeometrię powierzchni. Program bada wpływ 

następujących czynników na chropowatość powierzchni po obróbce: 

 Wpływ posuwu podczas toczenia 

 Wpływ wartości pomocniczego kąta przystawienia noża tokarskiego κr’ 

 Wpływ głębokości szlifowania 

Program podzielony jest na trzy głównie części: wprowadzanie danych wejściowych, 

sporządzanie wykresu oraz generacja raportu. Pierwszy etap polega na wprowadzaniu 

wartości parametrów obróbki i danych wejściowych (np. parametry obrabiarek) w celu 

obliczenia wartości teoretycznej chropowatości powierzchni Rz. Kolejnym etapem jest 

sporządzenie wykresu, który prezentuje graficzne porównanie parametrów Rz i Robl. 

Ostatni etap to generacja raportu, który gromadzi wszystkie dane wejściowe, kalkulacje 

oraz wykres w formie raportu. 

 

 

 

 

 

Jak wyznaczyć wpływ posuwu przy toczeniu na obliczeniową i 

zmierzoną chropowatość? 

 

1. Zmierz główny kąt przystawienia κr, pomocniczy kąt przystawienia κr’ oraz 

promień zaokrąglenia naroża rε w nożach tokarskich przygotowanych do 

doświadczenia. 

2. Włącz komputer i drukarkę oraz uruchomić program „Surface roughness”. 

3. Zmień język programu na polski. 

4. Zaznacz toczenie z ramki „Rodzaj obróbki” oznaczone przez 1 na rysunku 1.1. 

5. Zaznacz „Wpływ posuwu na chropowatość” z listy oznaczonej przez 2 na rysunku 

1.1. 

6. Wprowadź wartości κr, κr’ i rε do pól w ramce “Parametry obróbki” oznaczonej 

przez 3 na rysunku 1.1. 

Uwaga! Pamiętaj o dozwolonym zakresie wprowadzanych parametrów: 

κr  0 – 90 º 

κr’ 0 – 45 º 

rε 0,01 – 5 mm 

7. Przy wprowadzaniu danych można używać tylko cyfr “0-9” oraz znaku przecinka 

“,”. 

8. Wprowadź 5 różnych wartości posuwu f w ramce “Prędkość posuwu” oznaczonej 

przez 4 na rysunku 1.1. 

Uwaga! Pamiętaj o dozwolonym zakresie parametru f: 



f 0 – 1 mm/obr 

9. Wciśnij przycisk “Oblicz” oznaczony przez 5 na rysunku 1.1. 

10. Obliczone wartości teoretycznej chropowatości powierzchni pojawią się w 

ramce “R obliczeniowe” oznaczonej przez 6 na rysunku 1.1. 

11. W zależności od wartości parametrów wprowadzonych przez użytkownika 

zostanie wybrany 1 z 3 wariantów stereometryczno-kinematycznego 

odwzorowania ostrza przy toczeniu. Wybór odpowiedniego wariantu zostanie 

przedstawiony w ramce „Wariant” oznaczonej przez 7 na rysunku 1.1. 

12. Zmierz wartości parametru Rz chropowatości dla posuwów wprowadzonych w 

punkcie 6 i wprowadź je do pól w ramce “Rz zmierzone” oznaczonej przez 8 na 

rysunku 1.1. 

13. Wciśnij zakładkę „Wykres” oznaczoną przez 9 na rysunku 1.1. 

14. Wciśnij “Rysuj wykres” oznaczony przez 1 na rysunku 1.2. 

15. Pojawi się wykres Rz = f(f) (oznaczony przez 2 na rysunku 1.2). Zmierzone 

wartości Rz oznaczone są czerwonym krzyżykiem, zaś chropowatość 

obliczeniowe oznaczona jest niebieskimi punktami. 

16. Wciśnij zakładkę “Raport” oznaczoną przez 3 na rysunku 1.2. 

17. Wciśnij “Generuj raport” oznaczony przez 1 na rysunku 1.3 

18. Raport z wszystkimi danymi, obliczeniami i wykresem pojawi się w polu 

oznaczonym przez 2 na rysunku 1.3).  

Uwaga! Użytkownik może zmieniać zawartość pola tekstowego (np. 

uczestniczący studenci, prowadzący, data, numer grupy), zmienić styl czcionki 

dla zaznaczonych fragmentów (przycisk 3 na rysunku 1.3), wyczyścić zawartość 

pola tekstowego (przycisk 4 na rysunku 1.3), otworzyć inny raport (przycisk 5 

na rysunku 1.3) lub zapisać zawartość pola tekstowego (przycisk 6 na rysunku 

1.3) 

19. Wciśnij przycisk “Drukuj” oznaczony przez 7 na rysunku 1.3 aby wydrukować 

raport. 

 

UWAGA 

Wartości oznaczone: (6) obliczeniowe i (8) zmierzone chropowatości 

proszę wpisywać w [mm] 
 



 

Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..1 Wpływ posuwu przy toczeniu - Dane 

wejściowe 



 

Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..2 Wpływ posuwu przy toczeniu - Wykres 



 

Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..3 Wpływ posuwu przy toczeniu - Raport 

Jak wyznaczyć wpływ pomocniczego kąta przystawienia noża tokarskiego na 

obliczeniową i zmierzoną chropowatość powierzchni? 

 

1. Zmierz główny kąt przystawienia κr, promień zaokrąglenia naroża rε oraz posuw f 

dla noży tokarskich przygotowanych do doświadczenia. 

2. Włącz komputer i drukarkę oraz uruchomić program „Surface roughness”. 

3. Zmień język programu na polski. 

4. Zaznacz toczenie z ramki „Rodzaj obróbki” oznaczone przez 1 na rysunku 2.1. 

5. Zaznacz „Wpływ kąta K’ na chropowatość” z listy oznaczonej przez 2 na rysunku 

2.1. 

6. Wprowadź wartości κr, rε i f do pól w ramce “Parametry obróbki” oznaczonej 

przez 3 na rysunku 2.1. 

Uwaga! Pamiętaj o dozwolonym zakresie wprowadzanych parametrów: 

κr  0 – 90 º 

rε 0,01 – 5 mm 

f 0 – 1 mm/obr 



7. Przy wprowadzaniu danych można używać tylko cyfr “0-9” oraz znaku przecinka 

“,”. 

8. Wprowadź 5 różnych wartości kąta κr’ w ramce “Kąt K’r” oznaczonej przez 4 na 

rysunku 2.1. 

Uwaga! Pamiętaj o dozwolonym zakresie parametru f: 

       κr =0 – 45 º 

9. Wciśnij przycisk “Oblicz” oznaczony przez 5 na rysunku 2.1. 

10. Obliczone wartości teoretycznej chropowatości powierzchni pojawią się w 

ramce “R obliczeniowe” oznaczonej przez 6 na rysunku 2.1. 

11. W zależności od wartości parametrów wprowadzonych przez użytkownika 

zostanie wybrany 1 z 3 wariantów stereometryczno-kinematycznego 

odwzorowania ostrza przy toczeniu. Wybór odpowiedniego wariantu zostanie 

przedstawiony w ramce „Wariant” oznaczonej przez 7 na rysunku 2.1. 

12. Zmierz wartości parametru Rz chropowatości dla posuwów wprowadzonych 

w punkcie 6 i wprowadź je do pól w ramce “Rz zmierzone” oznaczonej przez 8 

na rysunku 2.1. 

13. Wciśnij zakładkę „Wykres” oznaczoną przez 9 na rysunku 2.1. 

14. Wciśnij “Rysuj wykres” oznaczony przez 1 na rysunku 2.2. 

15. Pojawi się wykres Rz = f(κr’) (oznaczony przez 2 na rysunku 1.2). Zmierzone 

wartości Rz oznaczone są czerwonym krzyżykiem, zaś chropowatość 

obliczeniowe oznaczona jest niebieskimi punktami. 

16. Wciśnij zakładkę “Raport” oznaczoną przez 3 na rysunku 2.2. 

17. Wciśnij “Generuj raport” oznaczony przez 1 na rysunku 2.3 

18. Raport z wszystkimi danymi, obliczeniami i wykresem pojawi się w polu 

oznaczonym przez 2 na rysunku 2.3).  

Uwaga! Użytkownik może zmieniać zawartość pola tekstowego (np. 

uczestniczący studenci, prowadzący, data, numer grupy), zmienić styl czcionki 

dla zaznaczonych fragmentów (przycisk 3 na rysunku 2.3), wyczyścić zawartość 

pola tekstowego (przycisk 4 na rysunku 2.3), otworzyć inny raport (przycisk 5 

na rysunku 2.3) lub zapisać zawartość pola tekstowego (przycisk 6 na rysunku 

2.3) 

19. Wciśnij przycisk “Drukuj” oznaczony przez 7 na rysunku 2.3 aby 

wydrukować raport. 



UWAGA 

Wartości oznaczone: (6) obliczeniowe i (8) zmierzone chropowatości 

proszę wpisywać w [mm] 
 

 

 

Rysunek 2.4 Wpływ kąta K’r przy toczeniu - Dane wejściowe 



 

Rysunek 2.5 Wpływ kąta K’r przy toczeniu - Wykres 



 

 

Rysunek 2.6 Wpływ kąta K’r przy toczeniu - Raport 

 

 





Jak wyznaczyć wpływ zastępczej grubości wióra na chropowatość po 

szlifowaniu? 

 

1. Zmierz średnicę ściernicy D, prędkość obrotową ściernicy n oraz prędkość 

przedmiotu Vw. 

2. Włącz komputer i drukarkę oraz uruchomić program „Surface roughness”. 

3. Zmień język programu na polski. 

4. Zaznacz szlifowanie z ramki „Rodzaj obróbki” oznaczone przez 1 na rysunku 3.1. 

5. Zaznacz „Wpływ głębokości szlifowania na chropowatość” z listy oznaczonej 

przez 2 na rysunku 3.1. 

6. Wprowadź wartości D, n, Vw do pól w ramce “Parametry obróbki” oznaczonej 

przez 3 na rysunku 3.1. 

7. Wprowadź współczynniki R1 i r. Po naciśnięciu przycisku 4 ukaże się tabela z 

przykładowymi wartościami współczynników (rysunek 3.2 oznaczenie 1). Aby 

powrócić do głównego okna wciśnij przycisk „Wyjście” oznaczony przez 2 na 

rysunku 3.2. 

Uwaga! Przy wprowadzaniu danych można używać tylko cyfr “0-9” oraz znaku 

przecinka “,”. 

8. Zaznacz rodzaj szlifowania (ramka „Rodzaj szlifowania” oznaczona przez 5 na 

rysunku 3.1). W przypadku wyboru szlifowania cylindrycznego wgłębnego 

ramka 5 zmieni wygląd na taki jak na rysunku 3.3. Zaś w przypadku wyboru 

szlifowania cylindrycznego wzdłużnego na taki jak na rysunku 3.4. 

9. Wprowadź 5 różnych wartości głębokości szlifowania a w ramce “Głębokość 

szlifowania” oznaczonej przez 6 na rysunku 3.1. 

Uwaga! Pamiętaj o dozwolonym zakresie parametru a: 

a 0,01 – 0,05 mm 

10. Wciśnij przycisk “Oblicz” oznaczony przez 7 na rysunku 3.1. 

11. Obliczone wartości teoretycznej chropowatości powierzchni pojawią się w 

ramce “R obliczeniowe” oznaczonej przez 8 na rysunku 3.1. 

12. Zmierz wartości parametru Ra chropowatości dla posuwów wprowadzonych 

w punkcie 6 i wprowadź je do pól w ramce “Ra zmierzone” oznaczonej przez 9 

na rysunku 3.1. 

13. Wciśnij zakładkę „Wykres” oznaczoną przez 10 na rysunku 3.1. 

14. Wciśnij “Rysuj wykres” oznaczony przez 1 na rysunku 3.5. 

15. Pojawi się wykres Ra = f(heq) (oznaczony przez 2 na rysunku 3.5). 

Zmierzone wartości Ra oznaczone są czerwonym krzyżykiem, zaś chropowatość 

obliczeniowe oznaczona jest niebieskimi punktami. 

16. Wciśnij zakładkę “Raport” oznaczoną przez 3 na rysunku 3.5. 

17. Wciśnij “Generuj raport” oznaczony przez 1 na rysunku 3.6 

18. Raport z wszystkimi danymi, obliczeniami i wykresem pojawi się w polu 

oznaczonym przez 2 na rysunku 3.6).  
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Uwaga! Użytkownik może zmieniać zawartość pola tekstowego (np. uczestniczący 

studenci, prowadzący, data, numer grupy), zmienić styl czcionki dla zaznaczonych 

fragmentów (przycisk 3 na rysunku 3.6), wyczyścić zawartość pola tekstowego 

(przycisk 4 na rysunku 3.6), otworzyć inny raport (przycisk 5 na rysunku 3.6) lub 

zapisać zawartość pola tekstowego (przycisk 6 na rysunku 3.6) 

19. Wciśnij przycisk “Drukuj” oznaczony przez 7 na rysunku 3.6 aby 

wydrukować raport. 

 

 

Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..7 Wpływ głębokości szlifowania - Dane 

wejściowe 
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Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..8 Wpływ głębokości szlifowania – 

współczynniki R1 i r 

 

Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..9 Wpływ głębokości szlifowania – typy 

szlifowania 

 

Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..10 Wpływ głębokości szlifowania – typy 

szlifowania 
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Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..11 Wpływ głębokości szlifowania - Wykres 
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Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..12 Wpływ głębokości szlifowania - Raport 

 

 


