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WstĊp
Ksztaátowanie poĪądanych wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej w procesie skrawania
naleĪy do waĪnych problemów technologii maszyn. Powstająca w procesie ksztaátowania powierzchni obrabianego przedmiotu warstwa wierzchnia (WW) ma istotny wpáyw
na wáaĞciwoĞci eksploatacyjne wytworzonej czĊĞci – wytrzymaáoĞü, odpornoĞü na zuĪycie zmĊczeniowe lub korozjĊ.
Potwierdzone badaniami szkodliwe oddziaáywanie wielu procesów wytwarzania
na Ğrodowisko, w tym takĪe obróbki skrawaniem powoduje, Īe poszukiwane są sposoby
wyeliminowania lub ograniczenia w moĪliwie najwiĊkszym stopniu, czynników stwarzających zagroĪenie dla Ğrodowiska naturalnego i stanowiska pracy. W ksztaátowaniu
powierzchni skrawaniem najczĊĞciej czynnikiem o najwiĊkszym znaczeniu ekologicznym są stosowane ciecze cháodząco smarujące. Wysokie koszty zakupu i eksploatacji
cieczy cháodząco-smarujących, a takĪe problemy z ich utylizacją skáaniają do podejmowania dziaáaĔ zmierzających do ich wyeliminowania lub, jeĞli to niemoĪliwe, ograniczenia.
W wielu oĞrodkach naukowych na Ğwiecie [2, 33, 107, 153] prowadzone są badania zmierzające do opracowania warunków skrawania pozwalających uzyskaü wymaganą dokáadnoĞü wymiarową i jakoĞü powierzchni, a takĪe zmniejszenia kosztów obróbki,
bez stosowania cieczy cháodząco-smarujących, tzw. skrawanie na sucho lub z minimalnym cháodzeniem i/lub smarowaniem (MQCL) w iloĞciach nieprzekraczających 50 ml
cieczy na godzinĊ. Ponadto, poszukiwane są inne sposoby pozwalające zmniejszyü
temperaturĊ skrawania i zwiĊkszyü trwaáoĞü narzĊdzi (cháodzenie ciekáym azotem,
sprĊĪonym powietrzem, stosowanie skáadników poprawiających skrawalnoĞü materiaáów lub pokryü ostrza zmniejszających tarcie i zwiĊkszających odpornoĞü na podwyĪszone temperatury skrawania). Z rezygnacją lub ograniczeniem cieczy obróbkowych
wiąĪe siĊ koniecznoĞü zrekompensowania wielu ich oddziaáywaĔ, istotnych w procesie
ksztaátowania powierzchni, z których najwaĪniejsze to: zmniejszenie temperatury skrawania, zmniejszenie pracy tarcia miĊdzy ostrzem a przedmiotem obrabianym, zwiĊkszenie trwaáoĞci ostrza, zmniejszenie niekorzystnych zmian w warstwie wierzchniej,
áamanie i transport wiórów, zabezpieczenie przed korozją i inne. Ich znaczenie uzaleĪnione jest od sposobu obróbki, wáaĞciwoĞci materiaáu obrabianego i odpornoĞci na zuĪycie materiaáu ostrza. Rozwój inĪynierii materiaáowej oraz obróbki skrawaniem
w coraz szerszym zakresie umoĪliwia toczenie, frezowanie i obróbkĊ otworów wielu
materiaáów konstrukcyjnych, w tym trudnoskrawalnych i o podwyĪszonej twardoĞci,
bez stosowania cieczy obróbkowej lub tylko w minimalnych iloĞciach
WiĊkszoĞü badaĔ obróbki skrawaniem na sucho lub z minimalnym cháodzeniem
i smarowaniem, a takĪe z zastosowaniem cieczy obróbkowych, dotyczy zuĪycia ostrza
z uwzglĊdnieniem odpowiedniego materiaáu i powáoki ostrza skrawającego. Badania
nad wyeliminowaniem lub ograniczeniem iloĞci cieczy cháodząco-smarującej w procesie skrawania zmierzają do okreĞlenia warunków skrawania, w których moĪliwe byáoby
uzyskanie takich samych dokáadnoĞci i struktury geometrycznej powierzchni, jak
w warunkach konwencjonalnego stosowania cieczy cháodząco-smarujących. Wyeliminowanie lub zminimalizowanie dopáywu cieczy cháodząco-smarującej do strefy skrawania, jak wykazują badania, moĪe w znaczny sposób wpáynąü na proces i cechy war-

6
stwy wierzchniej, od których zaleĪy ĪywotnoĞü i niezawodnoĞü wytwarzanych czĊĞci.
Zapewnienie poĪądanych, ze wzglĊdów uĪytkowych dla danego materiaáu obrabianego
i sposobu obróbki, cech jakoĞciowych warstwy wierzchniej wymaga doboru nie tylko
odpowiedniego narzĊdzia i parametrów skrawania, ale takĪe odpowiednich warunków
cháodzenia i smarowania strefy skrawania. Nieliczne są prace, przedstawiające caáoĞciowo wpáyw cháodzenia i smarowania strefy skrawania na proces ksztaátowania
i wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej.
W technologii maszyn sposobem ksztaátowania powierzchni wiĊkszoĞci czĊĞci
maszyn jest toczenie. Proces toczenia realizowany jest jak dotąd ze znacznym udziaáem
cieczy cháodząco-smarującej podawanej do strefy skrawania w duĪych iloĞciach. Z tego
wzglĊdu zagadnienie wyeliminowania lub ograniczenia cieczy cháodząc-smarującej ma
istotne znaczenia dla zwiĊkszenia ekonomicznoĞci obróbki oraz poprawy ekologicznych
warunków toczenia.
Praca jest próbą podsumowania dotychczasowego stanu badaĔ, dotyczącego zagadnienia ksztaátowania wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej w warunkach toczenia na
sucho i z minimalnym dopáywem medium cháodząco-smarującego do strefy skrawania,
a takĪe przedstawienia wáasnego wkáadu w rozwój wiedzy obróbki skrawaniem oraz
wytyczenia kierunków dalszych badaĔ w tym obszarze. Dla peánego zobrazowania
wymienionego zagadnienia w rozprawie przedstawiono analizĊ obecnego poziomu
rozwoju techniki skrawania na sucho oraz z minimalnych cháodzeniem i smarowaniem.
Przeprowadzona analiza literatury w zakresie tematyki pracy pozwoliáa na sformuáowanie tez i okreĞlenie zakresu badaĔ. Zasadniczym celem byáo zbadanie wpáywu
wyeliminowania cieczy cháodząco-smarującej (skrawanie na sucho) lub podawania jej
w minimalnej iloĞci w postaci mgáy olejowej (skrawanie z minimalnym smarowaniem –
MQL) na wybrane zjawiska procesu toczenia oraz wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej po
toczeniu stali C45 i austenitycznej stali nierdzewnej X2CrNMo17-12-2 w porównaniu
z konwencjonalnym dopáywem emulsji. Stwierdzono, Īe wyeliminowanie cieczy cháodząco-smarującej, podawanej do strefy skrawania w konwencjonalny sposób, jest moĪliwe i celowe, ale uzyskanie porównywalnych lub korzystniejszych wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej wymaga zastosowania odpowiednich parametrów skrawania.
W pracy przedstawiono wyniki i analizĊ badaĔ dotychczas niepublikowanych,
a takĪe rozwiniĊto zagadnienia przedstawione we wczeĞniejszych pracach naukowych.
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Wykaz waĪniejszych oznaczeĔ i skrótów
Jo
Do
Do’
Nr
Os
¨T
ap
c
Cp
F
f
F c,
Ff
Fp
KB

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
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–
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KT
L
M
M
m
Mr1
Mr2
n1, n2, k
nc
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p
Q
Q1
Ra

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rk
Rku
Rmr(c)
rn
Rpk
Rsk
Rvk
rİ
sin2<

–
–
–
–
–
–
–
–
–

gáówny kąt natarcia [o],
gáówny kąt przyáoĪenia [o],
pomocniczy kąt przyáoĪenia [o],
kąta przystawienia [o],
kąt pochylenia krawĊdzi skrawającej [o],
redukcja temperatury [oK],
gáĊbokoĞü skrawania [mm],
poziom ciĊcia [µm],
pojemnoĞü cieplna wáaĞciwa [J/K],
caákowita siáa skrawania [N],
posuw [mm/obr],
skáadowa gáówna [N],
skáadowa posuwowa [N],
skáadowa odporowa [N],
najwiĊksza odlegáoĞü tylnej krawĊdzi rowka zuĪycia od początkowego
poáoĪenia gáównej krawĊdzi skrawającej [mm],
najwiĊksza odlegáoĞü tylnej krawĊdzi rowka zuĪycia od początkowego
poáoĪenia pomocniczej krawĊdzi skrawającej [mm],
odlegáoĞü krawĊdzi rowka zuĪycia od gáównej krawĊdzi skrawającej [mm],
odlegáoĞü krawĊdzi rowka zuĪycia od pomocniczej krawĊdzi skrawającej
[mm],
najwiĊksza gáĊbokoĞci rowka [mm],
entalpia parowania [kJ/mol],
masa cieczy [kg],
masa wyparowanej cieczy [kg],
wspóáczynnik sposobu skrawania, m = 1 dla toczenia,
udziaá materiaáowy wierzchoáków profilu chropowatoĞci [%],
udziaá materiaáowy wgáĊbieĔ profilu chropowatoĞci [%],
staáe doĞwiadczalne,
wspóáczynnik powáoki ostrza,
wspóáczynnik uwzglĊdniający wpáyw MQL,
graniczny poziom istotnoĞci,
ciepáo odprowadzone przez konwekcjĊ [J],
ciepáo odprowadzone przez konwekcjĊ i odparowanie [J],
parametr chropowatoĞci powierzchni (Ğrednia arytmetyczna rzĊdnych profilu) [µm],
gáĊbokoĞü rdzenia chropowatoĞci [µm],
wspóáczynnik nachylenia profilu chropowatoĞci,
udziaá materiaáowy profilu chropowatoĞci [%],
promieĔ zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej [µm],
zredukowana wysokoĞü wzniesieĔ [µm],
wspóáczynnik asymetrii profilu chropowatoĞci,
zredukowana gáĊbokoĞü wgáĊbieĔ [µm],
promieĔ zaokrąglenia wierzchoáka ostrza [µm],
metoda pomiaru naprĊĪeĔ,
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s1, s2
T
TR
VBB
VBB’

–
–
–
–
–

VBmax
VBc
vc
vcmax
vR
Wa

–
–
–
–
–
–

ıob
ıoĞ
E
MQCL
MQL
S
SEM
XRD

–
–
–
–
–
–
–
–

staáe sprĊĪystoĞci,
trwaáoĞü ostrza [min],
trwaáoĞü ostrza po 1 min pracy ostrza [min],
Ğrednia szerokoĞü pasma zuĪycia powierzchni przyáoĪenia [mm],
Ğrednia szerokoĞü pasma zuĪycia pomocniczej powierzchni przyáoĪenia
[mm],
najwiĊksza szerokoĞü pasma zuĪycia powierzchni przyáoĪenia [mm],
szerokoĞü pasma zuĪycia naroĪa [mm],
prĊdkoĞü skrawania [m/min],
maksymalna prĊdkoĞü skrawania dla zabiegu przecinania [m/min],
referencyjna prĊdkoĞü skrawania dla 1 min trwaáoĞci ostrza [m/min],
parametr falistoĞci powierzchni (Ğrednia arytmetyczna rzĊdnych profilu)
[µm],
naprĊĪenia wáasne obwodowe [MPa],
naprĊĪenia wáasne osiowe [MPa],
toczenie z udziaáem emulsji [l/h],
minimalne cháodzenie i smarowanie [ml/h],
minimalne smarowanie[ml/h],
toczenie na sucho,
elektronowy mikroskop skaningowy,
dyfraktometria rentgenowska.

1. STAN ROZWOJU TECHNIKI SKRAWANIA NA SUCHO
LUB Z MINIMALNYM CHàODZENIEM I SMAROWANIEM
OSTRZA
1.1. Znaczenie cháodzenia i smarowania w procesie skrawania
Pozytywny wpáyw zastosowania cieczy cháodząco-smarujących w skrawaniu metali
po raz pierwszy zakomunikowaá w 1907 roku F. Taylor, który zauwaĪyá, Īe doprowadzając znaczne iloĞci wody w obszar skrawania, moĪna zwiĊkszyü prĊdkoĞü skrawania o 33%
bez pogorszenia trwaáoĞci ostrza [12,149]. Od tego czasu kontynuowany jest proces rozwoju róĪnych páynów obróbkowych i zakresu ich stosowania, optymalnych dla obrabianego materiaáu i sposobu obróbki. PostĊp obróbki skrawaniem związany jest nierozerwalnie z doskonaleniem metod stosowania páynów obróbkowych. Powszechnie stosowanymi
páynami obróbkowymi są ciecze cháodząco-smarujące, które speániają szereg róĪnorodnych zadaĔ [19,57,75,142,144,166]:
x zmniejszają pracĊ tarcia,
x redukują i odprowadzają ciepáo ze strefy skrawania,
x przeciwdziaáają dyfuzji pierwiastków materiaáu skrawanego i ostrza,
x przeciwdziaáają adhezji i powstawaniu narostu,
x zmniejszają zuĪycie ostrza i zwiĊkszają trwaáoĞü ostrza,
x zmniejszają wytrzymaáoĞü materiaáu skrawanego (efekt Rebindera),
x umoĪliwiają zwiĊkszanie dokáadnoĞci ksztaátu i wymiaru obrobionego przedmiotu,
x umoĪliwiają uzyskanie wymaganej struktury geometrycznej powierzchni, wáaĞciwoĞci
fizycznych warstwy wierzchniej oraz zmniejszenie niekorzystnych zmian w warstwie
wierzchniej,
x uáatwiają áamanie i odprowadzanie wiórów,
x oczyszczają i zabezpieczają przed korozją przedmioty obrabiane, oprzyrządowanie,
narzĊdzia i elementy obrabiarki,
x zwiĊkszają produktywnoĞü wytwarzania.
Gáównym celem stosowania cieczy cháodząco-smarujących w procesie skrawania
jest cháodzenie i smarowanie strefy skrawania, co przyczynia siĊ do zmniejszenia temperatury skrawania i tarcia miĊdzy stykającymi siĊ powierzchniami, a takĪe odprowadzenia wiórów i pyáu z obszaru skrawania [12,53,75,142]. Dziaáanie cháodzące cieczy
obróbkowych jest szczególnie istotne w zakresie wysokich prĊdkoĞci skrawania, kiedy
to utrudniony jest dostĊp cieczy do strefy skrawania. Oddziaáywanie cieczy cháodzącosmarującej na stan warstwy wierzchniej uksztaátowanej w takich warunkach jest ograniczone [12,52], tym niemniej moĪe wywieraü pozytywny wpáyw w zakresie Ğrednich
i maáych prĊdkoĞci skrawania poprzez zwiĊkszenie tendencji do zwijania wióra i redukcjĊ lub wyeliminowanie narostu. Cháodzące dziaáanie cieczy dodatkowo redukuje odksztaácenia cieplne obrabianego przedmiotu i zwiĊksza dokáadnoĞü i powtarzalnoĞü
wymiarów. Natomiast funkcja smarowania odgrywa waĪną rolĊ w zakresie niskich
prĊdkoĞci skrawania, przeciwdziaáając tarciu i powstawaniu narostu, co przyczynia siĊ
do poprawy chropowatoĞci obrobionej powierzchni. Funkcja ta jest szczególnie istotna
w przypadku skrawania stopów aluminium, stali nierdzewnych i innych trudnoskrawal-
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nych materiaáów, gdy wystĊpuje intensywnie narost lub przywieranie materiaáu skrawanego do ostrza [144].
W odniesieniu do cech warstwy wierzchniej gáównym zadaniem cieczy obróbkowych jest redukcja generowanego ciepáa i eliminowanie lub ograniczenie jego niepoĪądanego wpáywu na strukturĊ geometryczną i wáaĞciwoĞci fizykochemiczne warstwy
wierzchniej [75]. Zmniejszenie temperatury skrawania przyczynia siĊ do zwiĊkszenia
trwaáoĞci ostrza, dziĊki zmniejszeniu adhezji miĊdzy wiórem a ostrzem oraz zmniejszenia dyfuzji jego skáadników. Jednak zredukowanie temperatury skrawania, wywoáuje
wzrost wytrzymaáoĞci na Ğcinanie w warstwie skrawanej, z czym wiąĪe siĊ wzrost siáy
skrawania i w konsekwencji moĪe wystąpiü przyspieszone zuĪycie ostrza oraz pogorszenie jakoĞci powierzchni. Dobór optymalnej cieczy cháodząco-smarującej dla danego
sposobu obróbki i materiaáu obrabianego jest zagadnieniem záoĪonym. Wymaga on, bowiem uwzglĊdniania szeregu czynników technologicznych, takich jak: parametry skrawania (prĊdkoĞü skrawania, posuw i gáĊbokoĞü skrawania), cechy materiaáu i geometrii
ostrza, a takĪe dokáadnoĞci obróbki i wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej oraz warunków
ksztaátowania i odprowadzania wiórów z przestrzeni obróbkowej [12,142]. Tym niemniej
ciecz cháodząco-smarująca w procesie skrawania moĪe byü niewskazana ze wzglĊdów
technologicznych, mających na uwadze trwaáoĞü ostrzy wykonanych z materiaáów wraĪliwych na szoki cieplne wystĊpujące w warunkach stosowania cieczy cháodzącosmarującej, szczególnie w skrawaniu przerywanym lub warunkach wystĊpowania wysokich temperatur skrawania, a takĪe w przypadku wymagaĔ wysokiej czystoĞci powierzchni niektórych przedmiotów niemoĪliwych do uzyskania w warunkach skrawania z konwencjonalnym cháodzeniem i smarowaniem [19, 122].
Oddziaáywanie cieczy cháodząco-smarujących zaleĪy w duĪym stopniu od ich wáaĞciwoĞci fizykochemicznych oraz sposobu doprowadzenia do obszaru skrawania.
W praktyce przemysáowej stosowane są strategie cháodzenia i smarowania strefy skrawania przedstawione na rysunku 1.1.

Strategie
cháodzenia i smarowania
w procesach skrawania

Skrawanie na mokro
(obiegowe cháodzenie
i smarowanie CCS)

obiegowe
cháodzenie
(emulsją)

obiegowe
smarowanie
(olejem)

Minimalne
cháodzenie
i smarowanie

minimalne
cháodzenie
(emulsją)

minimalne
smarowanie
(olejem)

Skrawanie
na sucho

z uĪyciem
sprĊĪonego
powietrza

Rys. 1.1. Strategie cháodzenia i smarowania procesu skrawania [124]

bez uĪycia
sprĊĪonego
powietrza
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Porównanie przydatnoĞci poszczególnych strategii cháodzenia i smarowania strefy
skrawania wymaga stosowania szeregu kryteriów oceny uwzglĊdniających speániane
funkcje, jak: koszty zakupu, eksploatacji i likwidacji, a takĪe wzglĊdy ekologiczne
i zdrowotne. Praktyczne znaczenie kryteriów wynika ze specyfiki warunków skrawania.
Skrawanie na sucho lub z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem w porównaniu
z konwencjonalnym cháodzeniem obiegowym wykazuje wiele cech pozytywnych uzasadniających ich stosowanie w przemyĞle. Niedostatkiem tych metod cháodzenia i smarowania jest niewystarczające dziaáanie cháodzące oraz trudnoĞci z usuwaniem wiórów.
Ponadto ograniczenia dla skrawania na sucho mogą wynikaü z wáaĞciwoĞci materiaáu
obrabianego (ciągliwoĞü, maáa przewodnoĞü cieplna, reaktywnoĞü z tlenem) oraz dokáadnoĞci wymiaru i jakoĞci obrobionej powierzchni, powstawania narostu czy niekorzystnego ksztaátu wiórów. Strategią przejĞciową na drodze do skrawania na sucho jest
strategia minimalnego cháodzenia i smarowania. Jest ona stosowana, kiedy caákowite
wyeliminowanie cieczy obróbkowej nie pozwala na uzyskanie zadawalających rezultatów obróbki. Zastosowanie sprĊĪonego powietrza umoĪliwia przejĊcie niektórych funkcji cieczy cháodząco-smarujących, szczególnie dotyczących usuwania wiórów
[52,109,123].

1.2. Determinanty rozwoju skrawania na sucho lub z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem
W ubiegáym stuleciu gáówny nacisk w badaniach procesów produkcyjnych stosowanych w przemyĞle maszynowym poáoĪony byá na znalezienie rozwiązaĔ technicznych umoĪliwiających zwiĊkszenie wydajnoĞci, ekonomicznoĞci i dokáadnoĞci wytwarzanych wyrobów. Zagadnienia wpáywu stosowanych technologii na Ğrodowisko naturalne nie znajdowaáy wáaĞciwego zainteresowania badaczy technologii wytwarzania lub
uwzglĊdniane byáy fragmentarycznie [21]. Wzrastająca ĞwiadomoĞü o negatywnych
skutkach procesów produkcyjnych wpáynĊáa w wielu krajach Ğwiata na wprowadzenie
regulacji legislacyjnych ograniczających stosowanie niektórych procesów lub ich caákowitą eliminacjĊ oraz opracowanie krajowych i miĊdzynarodowych standardów dotyczących zanieczyszczeĔ i bezpieczeĔstwa miejsca pracy [21,122]. Spowodowaáo to
wzrost kosztów wytwarzania, związanych gáównie z zapobieganiem i usuwaniem ich
negatywnych skutków dla otoczenia. Obecnie dziaáania proekologiczne wymuszają
poszukiwanie nowych rozwiązaĔ umoĪliwiających minimalizacjĊ, a docelowo eliminacjĊ Ĩródeá szkodliwych produktów procesów produkcyjnych, poprzez udoskonalenie
dotychczasowo stosowanych i opracowanie nowych technologii wytwarzania w peáni
uwzglĊdniających wymagania ekologiczne. Dziaáania te powinny byü poprzedzone
pogáĊbioną analizą aspektów technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych procesów wytwarzania, mając na uwadze poszukiwanie miĊdzy nimi kompromisu oraz optymalnych rozwiązaĔ [21,57,75,93].
SpoĞród technik wytwarzania procesy skrawania znajdują szerokie zastosowanie
w przemyĞle ze wzglĊdu na ich udziaá w produkcji czĊĞci maszyn i urządzeĔ. Czynnikiem o najwiĊkszym znaczeniu ekologicznym w obróbce skrawaniem są stosowane
powszechnie ciecze cháodząco-smarujące, które w powiązaniu z wysokimi kosztami ich
zakupu, uĪytkowania i utylizacji, są przedmiotem badaĔ zmierzających do ich ograniczenia (skrawanie z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem) lub docelowo, caákowitego wyeliminowania (skrawanie na sucho). PostĊp w zakresie minimalizacji negatywnych oddziaáywaĔ procesów skrawania na Ğrodowisko naturalne zarówno w bezpoĞred-
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nim otoczeniu stanowiska pracy, jak i zakáadu, wymaga dogáĊbnej analizy czynników
warunkujących przebieg i wyniki procesu skrawania [20,75]. Praktyczne stosowanie
i upowszechnienie tych technik skrawania w przemyĞle umoĪliwia osiągniĊcie korzyĞci
ekonomicznych, ekologicznych i spoáecznych (rys. 1.2).
ĝRODOWISKO
NATURALNE

REGULACJE
PRAWNE

KOSZTY STOSOWANIA
CIECZY CHàODZĄCO-SMARUJĄCYCH

SKRAWANIE
NA SUCHO
I Z MQL

POPRAWA WIZERUNKU
I KONKURENCYJNOĝCI
FIRMY

ZMNIEJSZENIE
KOSZTÓW
WYTWARZANIA

WZROST
BEZPIECZEēSTWA
I SATYSFAKCJI Z PRACY

Rys. 1.2. Uwarunkowania i korzyĞci skrawania na sucho [166]

Wzrost kosztów związanych z zakupem, przechowywaniem i dostarczaniem do stanowisk roboczych oraz recyklingiem i skáadowaniem zuĪytych cieczy obróbkowych,
a takĪe wymagania ekologiczne i zdrowotne [49,52,57,91,118,122,124,142,] okreĞlone
w licznych uregulowaniach prawnych powodują, Īe coraz czĊĞciej stosowane są alternatywne sposoby pozwalające wyeliminowaü lub ograniczyü negatywne skutki stosowania
konwencjonalnych cieczy w obróbce skrawaniem oraz związane z nimi nakáady finansowe. Ich wartoĞü wedáug oceny wedáug autorów prac [6,12,19,20,41,75,141,144,166] wynosi od 7 do 17% kosztów wytworzenia czĊĞci, podczas gdy wartoĞü kosztów narzĊdziowych wynosi od 2 do 4%. Podziaá kosztów wytwarzania na poszczególne ich skáadniki
przedstawiono na rys. 1.3. Koszty związane ze stosowaniem cieczy obróbkowych
w znacznym stopniu zaleĪą od sposobu i jakoĞci obróbki, rodzaju obrabiarki, wielkoĞci
i záoĪonoĞci systemu zasilania, a takĪe wáaĞciwoĞci i skáonnoĞci do odparowania páynów
obróbkowych. Znaczne róĪnice kosztów wskazują na istniejący potencjaá ewentualnych
oszczĊdnoĞci oraz koniecznoĞü poszukiwania moĪliwych rozwiązaĔ umoĪliwiających ich
zrealizowanie [21,57,166]. Przewiduje siĊ, Īe poziom kosztów związanych ze stosowaniem cieczy obróbkowych bĊdzie rósá wraz z wprowadzeniem coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony Ğrodowiska [144].
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Rys. 1.3. Podziaá kosztów związanych z uĪytkowaniem cieczy cháodząco-smarujących w koszcie
wytworzenia przedmiotu [21,122]

Stosowanie cieczy obróbkowych stwarza potencjalne zagroĪenia dla pracowników
obsáugi, miejsca pracy, jakoĞci obrabianych przedmiotów i narzĊdzi. BezpoĞredni i dáugotrwaáy kontakt obsáugi obrabiarki z cieczą cháodząco-smarującą prowadziü moĪe do powaĪnych problemów zdrowotnych dotyczących skóry, ukáadu oddechowego i sprzyja
chorobom nowotworowym [21,87-90,110]. ZáoĪone zjawiska tribologiczne i reakcje chemiczne zachodzące w wysokich temperaturach w strefie skrawania powodują emisjĊ
szkodliwych substancji i produktów skrawania przenikających do otoczenia w postaci
mieszaniny drobnych cząsteczek materiaáu obrabianego i narzĊdzia, oparów cieczy
i skáadników otoczenia [21,49]. SzkodliwoĞü cząsteczek znajdujących siĊ w powietrzu
jest tym wiĊksza, im mniejsze są ich rozmiary [74]. Badania porównawcze zanieczyszczenia powietrza podczas toczenia Īeliwa z udziaáem cieczy cháodząco-smarującej i na
sucho wykazaáy, Īe w czasie toczenia na mokro w powietrzu moĪe byü od 12 do 80 razy
wiĊcej zanieczyszczeĔ niĪ podczas skrawania na sucho [147]. Wedáug amerykaĔskich
przepisów U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) dopuszczalna
zawartoĞü zanieczyszczeĔ w powietrzu nie powinna przekraczaü 5 mg/m3, a wg U.S.
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) wynosi ona 0,5 mg/m3
[121]. Badania przeprowadzone w przemyĞle motoryzacyjnym w U.S.A. wykazaáy
obecnoĞü mgáy olejowej w powietrzu w iloĞci 20-90 mg/m3 w przypadku konwencjonalnego/obfitego dopáywu cieczy obróbkowej [15]. Z kolei niemieckie normy bezpieczeĔstwa dopuszczają zawartoĞü zanieczyszczeĔ w powietrzu w postaci aerozoli
w iloĞci od 5 mg/m3 do 20 mg/m3w zaleĪnoĞci od rodzaju mgáy olejowej [135]. Z tych
wzglĊdów obrabiarki przystosowane do techniki minimalnego cháodzenia i smarowania
powinny byü wyposaĪone w instalacjĊ wentylacyjną/ssącą [19].
Poza poprzednio wymienionymi, nowe metody cháodzenia i smarowania oraz kompozycja skáadników páynów obróbkowych muszą speániaü wymagania ekologiczne miejsca pracy, zakáadu czy Ğrodowiska naturalnego okreĞlone w normach i przepisach zakáa-
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dowych lub w ustawodawstwie krajowym, wzglĊdnie w normie ISO 14000 [142,144].
Podejmowane w tym wzglĊdzie prace [20,52,61,75,111,123,124,133,134,142,144] ukierunkowane są na:
x modyfikacjĊ skáadu cieczy cháodząco-smarujących poprzez:
– zastosowanie kompozycji bez zawartoĞci skáadników szkodliwych dla Ğrodowiska
(Pb, S, chloroparafiny, dodatki EP),
– stosowanie skáadników syntetycznych,
– preferencjĊ komponentów naturalnych,
– stosowanie materiaáów ulegających biodegradacji,
– stosowanie materiaáów o dáuĪszym okresie Īycia,
– stosowanie olei wielofunkcyjnych,
x
redukcjĊ iloĞciową cieczy poprzez:
– programowane zasilanie,
– zoptymalizowane dozowanie,
– nadzorowany przepáyw,
– podawanie w minimalnych iloĞciach (w mniejszych niĪ 50 ml h-1),
– wewnĊtrzny przepáyw przez narzĊdzie,
– zewnĊtrznie kontrolowany przepáyw za pomocą specjalnego oprzyrządowania dozującego,
– caákowite wyeliminowanie (obróbka na sucho),
x
stosowanie mediów obróbkowych w postaci innej niĪ ciecze:
– stosowanie cieczy zmieszanej z powietrzem,
– sprĊĪone powietrze lub scháodzony gaz (system kriogeniczny),
– Ğrodki smarne w stanie staáym,
– narzĊdzia impregnowane.
Obróbka na sucho ma wiele zalet: redukuje szoki termiczne, obniĪa koszty związane z zakupem i eksploatacją cieczy obróbkowych, redukuje koszty systemu zasilania,
wytwarzania i oczyszczania wiórów, zmniejsza koszty materiaáowe, ogranicza zagroĪenia zdrowotne obsáugi, zmniejsza zanieczyszczenie otoczenia stanowiska pracy i ekosfery. Tym niemniej w warunkach skrawania, w których wystĊpuje znaczna adhezja
wióra do narzĊdzia, intensywne zuĪycie ostrza czy deformacje cieplne przedmiotu wykraczające poza tolerancje wymiaru i ksztaátu, moĪliwoĞci caákowitego wyeliminowanie
cieczy obróbkowych są ograniczone [20].
Ze wzglĊdu na potencjaá rozwojowy i korzyĞci moĪliwe do uzyskania w wyniku
wyeliminowania cieczy cháodząco-smarującej, obróbka na sucho jest przedmiotem
badaĔ wielu instytucji naukowych i miĊdzynarodowych projektów badawczych
[2,12,20,33,94,107,109,124,153]. Prezentuje znaczące walory konkurencyjnoĞci dla
przedsiĊbiorstw, w których zostaáa wdroĪona i opanowana technicznie. Wynikają one
z moĪliwoĞci uzyskania znacznych redukcji kosztów dotyczących eksploatacji cieczy
cháodząco-smarujących, ograniczenia zagroĪeĔ zdrowotnych, obniĪenia kosztów przetworzenia wiórów w peánowartoĞciowy materiaá oraz nakáadów inwestycyjnych związanych z zakupem obrabiarki.
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1.3. Technologiczne uwarunkowania skrawania na sucho lub z minimalnym
cháodzeniem i smarowaniem
Mimo Īe skrawanie z zastosowaniem cieczy cháodząco-smarującej zwane skrawaniem na mokro dominuje w procesach ksztaátowania materiaáów konstrukcyjnych,
wzglĊdy ekonomiczne i ekologiczne sprawiają, Īe skrawanie bez udziaáu cieczy (na
sucho, dry cutting, Trockenbearbeitung) oraz z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem (minimal quantity cooling and lubrication MQCL, Minimalmengenkuhlschmierung) znajduje coraz szersze zastosowanie w ksztaátowaniu powierzchni czĊĞci maszyn
(tab. 1.1).
Tabela 1.1. Zakres zastosowania skrawania na sucho i z MQL [166]
Materiaá
Proces
wiercenie
rozwiercanie
gwintowanie
gáĊbokie wiercenie
frezowanie
toczenie
frezowanie uzĊbieĔ
ciĊcie
przeciąganie

Aluminium
stopy
stopy
do przeróbki
odlewnicze
plastycznej
MQL
MQL
MQL
MQL
MQL
MQL
MQL
MQL
MQL /sucho
MQL
MQL /sucho MQL /sucho
MQL

MQL

Stale
wysokostopowe

konstrukcyjne

MQL
MCL
MQL
MQL
sucho
sucho
sucho
MQL
MQL

MQL
MCL
MQL
MQL
sucho
sucho
sucho
MQL
MQL /sucho

ĩeliwo
MQL
MQL
MQL
MQL
sucho
sucho
sucho
MQL
sucho

Podwaliny dla przemysáowego stosowania skrawania na sucho stworzone zostaáy
na początku lat 90 biegáego wieku w wyniku rozwoju nowych materiaáów narzĊdziowych i powáok zwiĊkszających ich wytrzymaáoĞü i odpornoĞü na zuĪycie w wysokich
temperaturach, a takĪe modyfikacji geometrii ostrza, konstrukcji obrabiarek oraz skáadu
chemicznego materiaáów obrabianych [75,123].
Brak cieczy cháodząco-smarującej w skrawaniu na sucho powoduje, Īe ich podstawowe funkcje cháodzenia, smarowania i odprowadzania wiórów z przestrzeni roboczej obrabiarki nie są realizowane, z czego wynikają podstawowe wady tej metody
i niekorzystne zmiany warunków skrawania (rys. 1.4). Wyeliminowanie cháodzenia
i smarowania wpáywa na podniesienie temperatury skrawania, przyspiesza zuĪycie
ostrza, zmienia strukturĊ i zwiĊksza naprĊĪenia wáasne w warstwie wierzchniej, zmniejsza dokáadnoĞü wymiarów i ksztaátu obrobionego przedmiotu, pogarsza chropowatoĞü
obrobionej powierzchni, zmienia warunki ksztaátowania i postaü tworzącego siĊ wióra
a takĪe stwarza problemy z gorąymi wiórami i pomiarem gorących przedmiotów
[57,75,122,124,142]. Wysoka temperatura przyczynia siĊ do nadtapiania wiórów, które
przywierają do ostrza i przedmiotu. Zanik funkcji smarowania powoduje wzrost pracy
tarcia na powierzchni natarcia i przyáoĪenia, zwiĊksza adhezjĊ wióra do narzĊdzia, co
powoduje przywieranie, zapychanie przestrzeni wiórowej i utrudnia odprowadzenie
wiórów. Wióry w wysokich temperaturach skrawania stają siĊ bardziej podatne na odksztaácenia, wykazują skáonnoĞü do przyjmowania postaci wstĊgowej i splątanej. Brak
cieczy w procesie skrawania powoduje miejscowe nagrzewanie elementów obrabiarki
przez gorące wióry, a w konsekwencji odksztaácenia termiczne ukáadu OUPN.
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Pierwotne funkcje cieczy cháodząco-smarujacej

C há o dz e ni e

S ma r ow a ni e

O d pr ow a dz a ni e
w iórów

Oddziaáywania na proces skrawania

x

ObciąĪenie
cieplne:
o narzĊdzia
o przedmiotu
o wiórów
o obrabiarki

x
x

NarzĊdzie
x
x

ZuĪycie
Wstrząs
cieplny

Tarcie
Adhezja

x

Tworzenie
wiórów
x Odprowadzanie
wiórów z:
o przedmiotu
o narzĊdzi
o obrabiarki

P r z e d mi ot
x
x
x
x

DokáadnoĞü ksztaátu
DokáadnoĞü wymiaru
JakoĞü powierzchni
Warstwa wterzchnia

O br a bi a r ka
x StabilnoĞü temperatury
x DokáadnoĞü
x Usuwanie wiórów

Wymagania w odniesieniu do procesu obróbki na sucho
skompensowanie pierwotnych funkcji cieczy cháodząco-smarującej
Poprzez dobór odpowiednich:
x materiaáów narzĊdziowych x powáokx narzĊdzi xwarunków zastosowania

Rys. 1.4. Oddziaáywania i wymagania skrawania na sucho [123]
Zapewnienie wąskich tolerancji wymiarów i ksztaátu oraz zmniejszenie zuĪycia
ostrza w skrawaniu na sucho, szczególnie z wysokimi prĊdkoĞciami skrawania, wymaga
redukcji iloĞci ciepáa przenikającego do przedmiotu obrabianego i narzĊdzia. W tym celu
stosowane są poĞrednie sposoby obniĪenia temperatury skrawania, takie jak [144]:
x cháodzenie narzĊdzia poniĪej páytki skrawającej bez bezpoĞredniego dopáywu cieczy
do strefy skrawania,
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x cháodzenie wewnĊtrzne poprzez system odparowania, doprowadzający ciecz o odpowiednich wáaĞciwoĞciach, która ulega odparowaniu poniĪej páytki skrawającej (woda),
x stosowanie systemów kriogenicznych z cháodziwem kriogenicznym wewnątrz narzĊdzia, np. azotem,
x cháodzenie termoelektryczne,
x stosowanie narzĊdzi i materiaáów obrabianych generujących mniejsze temperatury
skrawania.
Metody te są szczególnie zalecane, kiedy dominującym rodzajem zuĪycia jest zuĪycie dyfuzyjne [57,75]. Wyeliminowanie cieczy obróbkowej posiada ponadto konsekwencje ekologiczne w postaci zwiĊkszonego zanieczyszczenia obrabiarki i jej otoczenia pyáem i drobnymi wiórami [112].
Wymienione skutki wyeliminowania cieczy cháodząco-smarującej stanowią gáówne wady skrawania na sucho i są przeszkodą w praktycznym stosowaniu. Zrekompensowanie podstawowych funkcji cieczy cháodząco-smarującej wiąĪe siĊ z poznaniem
i analizą záoĪonych zaleĪnoĞci wystĊpujących w procesie skrawania, uwarunkowanych
wáaĞciwoĞciami i doborem czynników przedstawionych na rysunku 1.5 i opisanych
w dalszej czĊĞci pracy. Istotna jest równieĪ moĪliwoĞü wykonania bez stosowania cieczy obróbkowej wszystkich zabiegów wystĊpujących w realizowanej operacji.

Rys. 1.5. Czynniki wpáywające na proces skrawania na sucho [75,119]

Badania i doĞwiadczenia przemysáowe pokazują, Īe caákowite wyeliminowanie páynów obróbkowych w obróbce niektórych materiaáów obrabianych czy sposobów obróbki
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jest obecnie niemoĪliwe bez obniĪenia trwaáoĞci ostrza, jakoĞci i wydajnoĞci obróbki
oraz warunków odprowadzenia wiórów [75]. Alternatywą pod wzglĊdem ekonomicznym i ekologicznym, w warunkach trudnych do zastosowania skrawania na sucho jest
obróbka z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem, która w szczególnych przypadkach
sposobów obróbki i materiaáów obrabianych speánia wymagania technologiczne i moĪe
wypeániü lukĊ miĊdzy konwencjonalnym stosowaniem cieczy cháodząco-smarujących
a skrawaniem na sucho. Skrawanie z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem, okreĞlane teĪ, jako quasi obróbka na sucho charakteryzuje siĊ maáą iloĞcią doprowadzonego
Ğrodka cháodząco-smarującego do strefy skrawania, która wedáug przyjĊtej definicji nie
przekracza 50 ml na godzinĊ [20,52,57,142,166]. Mimo tak przyjĊtej definicji, skrawanie z wiĊkszą iloĞcią medium cháodząco-smarującego (500 ml/h) równieĪ uwaĪane jest,
jako obróbka z MQCL [35]. W technice MQCL podstawowym Ğrodkiem do wytworzenia aerozolu są syntetyczne estry i alkohole táuszczowe, natomiast znacznie rzadziej
stosowane są emulsje lub woda (rys. 1.6).

Rys. 1.6. Definicja minimalnego cháodzenia i smarowania oraz wáaĞciwoĞci medium cháodzącosmarującego [166]

UwzglĊdniając rodzaj stosowanego medium i jego przeznaczenie rozróĪnia siĊ
dwie odmiany tej techniki cháodzenia i smarowania strefy skrawania. Minimalne smarowanie (minimal quantity lubrication MQL), gdy wystĊpuje dominujący wpáyw smarowania i minimalne cháodzenie (minimal quantity cooling MQC), kiedy przewaĪa
cháodzenie czynnikiem cháodząco-smarującym dozowanym w minimalnych iloĞciach.
Od rodzaju stosowanego medium zaleĪy, które z wymienionych oddziaáywaĔ dominuje.
W przypadku stosowania oleju przewaĪa smarowanie, natomiast cháodzenie wywiera
wiĊkszy wpáyw podczas stosowania emulsji. Ze wzglĊdu na to, Īe najczĊĞciej stosowanym medium są oleje i ich pochodne, w literaturze minimalne cháodzenie i minimalne
smarowanie oznaczone jest akronimem MQL [145,166].
SkutecznoĞü tej metody oraz jej upowszechnienie wymaga dogáĊbnej analizy, zoptymalizowania i skoordynowania wszystkich elementów systemu MQCL (rys. 1.7) pod
wzglĊdem technologicznym, ekonomicznym i ekologicznym [4,78,112,122,123, 166].
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Wymaganą cechą Ğrodków smarnych stosowanych w MQL jest odpornoĞü na utlenianie
powstaáego filmu smarnego, a takĪe stabilnoĞü wáaĞciwoĞci smarnych w dáuĪszym czasie oraz biodegradacja.

Rys. 1.7. System minimalnego cháodzenia i smarowania MQCL [166]

Oleje powinny charakteryzowaü siĊ dobrymi wáaĞciwoĞciami smarnymi, odpornoĞcią na korozjĊ, niską toksycznoĞcią i moĪliwie najwyĪszą temperaturą zapáonu (>1500C)
(tab. 1.2). WáaĞciwoĞci doprowadzanego Ğrodka smarnego mają istotny wpáyw na zdolnoĞü penetracji do krawĊdzi skrawającej, szczególnie w wysokich prĊdkoĞciach skrawania. Stosowane są oleje roĞlinne i ich zmodyfikowane odmiany w postaci syntetycznych
estrów, (monoester, diester and polyol ester) lub táusty alkohol [20,124,142,161,166].
Wybór Ğrodka smarnego zaleĪy od sposobu podawania do strefy skrawania, obrabianego
materiaáu, sposobu skrawania i póĨniejszych operacji wykoĔczeniowych.
Tabela 1.2. Charakterystyka mediów stosowanych w MQL [166]

–
–
–
–
–

Charakterystyka cieczy stosowanych w MQL
Estry syntetyczne
Alkohole táuszczowe
modyfikowane chemicznie oleje roĞlinne
wytwarzane z surowców naturalnych
lub olei mineralnych
wysoka temperatura wrzenia i zapáonu
– niska temperatura wrzenia i zapáonu,
oraz niska lepkoĞü
stosunkowo wysoka lepkoĞü
bardzo dobre wáaĞciwoĞci smarne
– sáabe wáaĞciwoĞci smarne
sáabe wáaĞciwoĞci cháodzące
– dobre wáaĞciwoĞci cháodzące dziĊki
dobre zabezpieczenie antykorozyjne
ciepáu parowania
odparowuje pozostawiając film olejowy
– odparowuje nieomal bez pozostaáoĞci
na przedmiocie
ulegają biodegradacji, niski stopieĔ skaĪenia wody, nieszkodliwe toksycznie
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Oleje roĞlinne i syntetyczne estry stosowane są czĊĞciej dziĊki dobrym wáaĞciwoĞciom smarnym zmniejszającym tarcie i stopieĔ adhezji miĊdzy narzĊdziem, wiórem
i przedmiotem. Táusty alkohol zalecany jest w sytuacji, gdy waĪniejszy od efektu smarowania jest efekt cháodzenia, jak w przypadku obróbki Īeliwa szarego, w którym znajdujący siĊ grafit peáni funkcjĊ czynnika smarnego. Wysoka temperatura zapáonu syntetycznych estrów i niska lepkoĞü powodują, Īe wyparowują one wolniej od táustego
alkoholu i pozastawiają na przedmiocie cienką warstwĊ zabezpieczającą obrobioną
powierzchniĊ przed korozją. Efekty zastosowaĔ syntetycznych estrów i táustego alkoholu przedstawiono w tabeli 1.3.
Tabela 1.3. Gáówne efekty zastosowaĔ mediów stosowanych w MQL [166]
Syntetyczne estry
-

Alkohole táuszczowe
Zastosowanie
- odprowadzenie ciepáa
- przykáady: ciĊcie, toczenie i frezowanie
Īeliwa szarego, skrawanie odlewniczych stopów aluminium

redukcja tarcia
wysoka jakoĞü powierzchni
eliminacja
maáe prĊdkoĞci skrawania
wysokie jednostkowe
smarowanie obrabiarki i oprzyrządowania

Istotne znaczenie w doborze Ğrodków smarnych dla MQL mają wzglĊdy technologiczne: trwaáoĞci ostrza, warunki ksztaátowania wiórów, dokáadnoĞü wymiarów czy cechy
warstwy wierzchniej, a takĪe moĪliwoĞci doprowadzenia medium cháodząco-smarującego
do strefy skrawania [166].
W praktyce zastosowanie znalazáy trzy systemy MQL [4,5,20,78,122,123,124,142,167]:
x smarowanie przez spryskiwanie, gdzie mgáa olejowa wytwarzana jest w zbiorniku
olejowym,
x niskociĞnieniowe spryskiwanie, w którym olej jest zasysany przez powietrze za
pomocą specjalnej dyszy (na zasadzie dyszy Venturiego),
x spryskiwanie z podwyĪszonym ciĞnieniem, w którym Ğrodek smarujący podawany
jest za pomocą pompy. Olej i powietrze dostarczane są oddzielnymi kanaáami i ich
mieszanie oraz atomizacja odbywa siĊ w dyszy. Ten sposób najbardziej rozpowszechniá siĊ w przemyĞle. Podstawowym problemem w tej metodzie jest konstrukcja dyszy, która powinna zapewniü dobre rozpylanie i zwilĪanie obszaru obróbki.
Wadą tej metody jest naraĪenie obsáugi na wdychanie aerozolu.
Doprowadzenie medium cháodząco-smarującego do ostrza narzĊdzia odbywa siĊ:
x zewnĊtrznie, za pomocą dyszy, w postaci oleju lub aerozolu dozowanego do strefy
skrawania lub przedmiotu obrabianego,
x wewnĊtrznie, sposobem jedno- lub wielokanaáowym poprzez znajdujące siĊ we
wrzecionie lub narzĊdziu kanaáy doprowadzające medium do strefy skrawania lub
powierzchni stykających siĊ z przedmiotem obrabianym.
SkutecznoĞü wymienionych sposobów zaleĪy od ukierunkowania jednego lub kilku strumieni Ğrodka smarnego do strefy skrawania, temperatury, iloĞci i prĊdkoĞci wypáywu z dyszy, medium, wykorzystania ciepáa parowania oraz doboru pod wzglĊdem jego
wáaĞciwoĞci (przewodnoĞü cieplna, ciepáo wáaĞciwe, lepkoĞü, smarnoĞü, dziaáanie rozluĨniające i inne) [13,26,31,61]. KaĪdy z wymienionych sposobów dostarczania Ğrodka
smarnego do strefy skrawania ma zastosowanie w konkretnych odmianach ksztaátowa-

21
nia przedmiotów. ZewnĊtrzne podawanie znalazáo zastosowanie w przypadku toczenia,
frezowania i ciĊcia piáą. W obróbce otworów, gdy l/d >3, stosowane jest gáównie wewnĊtrzne zasilanie.
W skrawaniu na sucho i z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem, krawĊdzie
skrawające pracują w warunkach duĪych obciąĪeĔ mechanicznych, cieplnych i chemicznych. Zapewnienie w takich warunkach wysokich wymagaĔ procesu skrawania
i odpornoĞci ostrza na zuĪycie, wiąĪe siĊ z uwzglĊdnieniem szeregu wáaĞciwoĞci materiaáu narzĊdziowego, takich jak: wysoka twardoĞü, wytrzymaáoĞü, stabilnoĞü chemiczna
i inne (rys. 1.8) [109]

Rys. 1.8. WáaĞciwoĞci materiaáu ostrza narzĊdzia do skrawania na sucho i z MQCL
[109]
Zagadnienie doboru materiaáu podáoĪa ostrza skrawającego i odpowiedniej powáoki jest jednym z kluczowych problemów w skrawaniu na sucho i z minimalnym cháodzeniem oraz smarowaniem, warunkującym rozpowszechnienie siĊ tych metod skrawania w praktyce przemysáowej. Dobór materiaáu narzĊdziowego i powáoki ostrza narzĊdzi do obróbki na sucho zaleĪą gáównie od materiaáu obrabianego, sposobu skrawania
i wymaganego stanu warstwy wierzchniej. Zalecanym materiaáem narzĊdziowym
do obróbki na sucho i z MQL są wĊgliki spiekane, szczególnie te o submikronowej
(0,5-0,8 µm) i super/ultra drobnej (0,2-0,5 µm) wielkoĞci ziarna. Cermetale, ze wzglĊdu
na wyĪszą stabilnoĞü chemiczną, odpornoĞü na utlenianie w wysokich temperaturach
skrawania oraz ograniczone zuĪycie tribochemiczne umoĪliwiają skrawanie z wysokimi
prĊdkoĞciami skrawania. Ceramika narzĊdziowa tlenkowa Al2O3 i krzemowa Si3N4
zalecana jest do pracy w warunkach wysokich temperatur skrawania, jak w przypadku
toczenia na sucho stali w stanie twardym lub Īeliwa z wysokimi prĊdkoĞciami skrawa-
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nia [153]. Ze wzglĊdu na niską odpornoĞü na obciąĪenia dynamiczne i wytrzymaáoĞü na
zginanie, przydatnoĞü wymienionych materiaáów narzĊdziowych uzaleĪniona jest od
wystĊpujących warunków skrawania. Ceramika mieszana, tlenkowa i cermetale stosowane są z powodzeniem do toczenia ciągáego, kiedy wymagania odpornoĞci dynamicznej są niewielkie. Wysoki wskaĨnik rozszerzalnoĞci cieplnej ceramiki tlenkowej moĪe
ograniczaü jej zastosowanie w warunkach obróbki z wysokimi prĊdkoĞciami, kiedy
wymagana jest duĪa dokáadnoĞü wymiarowa [75,146]. Do obróbki przerywanej bardziej
przydatna jest ceramika krzemowa Si3N4 [8] oraz wĊgliki spiekane i cermety
[53,122,155]. Materiaáy te wykazują duĪą wraĪliwoĞü na zmiany temperaturowe, dlatego ich cháodzenie powoduje drobne pĊkniĊcia na ostrzu prostopadle do krawĊdzi skrawającej. Wzmocnienie ceramiki wiskerami SiC lub zmniejszenie wielkoĞci ziarna do
0,22 Pm oraz zwiĊkszenie czystoĞci proszku aluminiowego do 99,99% zwiĊksza jej
odpornoĞü na pĊkniĊcia, zmniejsza zuĪycie Ğcierne oraz rozszerza zakres zastosowania
[42,68,118,122]. Podobny zakres zastosowania mają ostrza z regularnego azotku boru
(CBN) ze wzglĊdu na zachowanie wysokiej twardoĞci i odpornoĞci na zuĪycie chemiczne, Ğcierne i odksztaácenia plastyczne w bardzo wysokich temperaturach skrawania
[39]. Ostrza diamentowe, PCD przeznaczone są gáównie do skrawania metali lekkich na
bazie aluminium, magnezu i tytanu oraz kompozytów metalowych i wzmocnionych
tworzyw sztucznych [12,20,57,75]. Obiecujące rezultaty przedstawiają nanostruktury
o wáaĞciwoĞciach przewyĪszających obecnie stosowane wĊgliki spiekane, a takĪe struktury gradientowe i steksturyzowane, umoĪliwiające konstruowanie narzĊdzi przystosowanych do ukierunkowanych obciąĪeĔ ostrza [165].
PrzydatnoĞü materiaáów narzĊdziowych zalecanych do obróbki na sucho i z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem zwiĊkszają Īaroodporne powáoki nanoszone na
powierzchnie robocze ostrza, jedno- i wielowarstwowe. Stosuje siĊ je w celu stworzenia
bariery cieplnej miĊdzy materiaáem narzĊdziowym a materiaáem obrabianym, przez co
zmniejsza siĊ: obciąĪenie cieplne podáoĪa ostrza, zuĪycie ostrza, tarcie oraz skáonnoĞü
do adhezji [84,109]. PrzydatnoĞü poszczególnych powáok zaleĪy od ich twardoĞci,
przewodnoĞci cieplnej, naprĊĪeĔ wáasnych, odpornoĞci na utlenianie w wysokich temperaturach oraz wáaĞciwoĞci tribologicznych [49,52,57,76,94,109]. W obróbce na sucho
i z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem stali z duĪymi prĊdkoĞciami i posuwami
korzystne są powáoki Al2O3, które speániają rolĊ izolacji cieplnej podáoĪa i dodatkowo
skracają czas styku ostrza z przedmiotem obrabianym. Powáoki TiN i TiAlN TiCN
bardziej przydatne są w przeciĊtnych temperaturach i prĊdkoĞciach skrawania. Do ciągáego toczenia na sucho w wysokich temperaturach i z wysokimi prĊdkoĞciami skrawania dobre efekty zapewnia powáoka TiAlN nakáadana metodą PVD, która umoĪliwia
kilkakrotne zwiĊkszenie trwaáoĞci ostrza w porównaniu z powáoką TiN [52,109]. Technologią pozwalającą na zwiĊkszenie trwaáoĞci ostrza w porównaniu powáoką PVD –
TiAlN, jest metoda sputtering wykorzystująca wysoko zjonizowaną plazmĊ. Metoda ta
polega na nakáadaniu na ostrze bardzo twardych nano-struktur super-azotków SNTR
charakteryzujących siĊ wysoką stabilnoĞcią chemiczną warstw tlenkowych áącznie
z wáaĞciwoĞciami mechanicznymi powáok azotkowych [20,166]. Powáoki (TiAlCr)N
utworzone przez dodanie chromu Cr do TiNAlN dodatkowo zwiĊkszają odpornoĞü
powáoki na utlenienie i korozjĊ [137]. W skrawaniu na sucho i z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem stosowane są takĪe powáoki z CBN nakáadane na podáoĪe z wĊglików spiekanych metodą PVD. Wykonane w ten sposób ostrza, w porównaniu z ostrzami ze spiekanego polikrystalicznego azotku boru, charakteryzują siĊ wiĊkszą elastycznoĞcią geometryczną, ostrymi krawĊdziami skrawającymi, bez koniecznoĞci wykonania
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fazki lub ujemnego kąta natarcia. W celu czĊĞciowego zrekompensowania wáaĞciwoĞci
smarnych cieczy cháodząco-smarującej i obniĪenia wspóáczynnika tarcia miĊdzy wiórem a powierzchnią natarcia oraz zmniejszenia skáonnoĞci do adhezji zalecane są powáoki samosmarujące z polikrystalicznego diamentu PKD [16,75], diamentopodobnego
wĊgla a-C:H (DLC diamond like carbon) oraz amorficznego WC/C. Zmniejszenie tarcia
umoĪliwiają równieĪ powáoki MoS2, które ze wzglĊdu na nieduĪą twardoĞü i trwaáoĞü
wzbogacane są niewielkimi iloĞciami Ti, co pozwala zwiĊkszyü twardoĞü powáoki przy
zachowaniu niskiego wspóáczynnika tarcia [32,166]. Wysoką twardoĞü i niski wspóáczynnik tarcia wykazują ponadto powáoki TiN w poáączeniu z MoS2.
WaĪne znaczenie w skrawaniu na sucho i z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem ma odpowiednio dobrany ksztaát páytki skrawającej i stereometria ostrza, w tym
gáównie uksztaátowanie powierzchni natarcia i krawĊdzi skrawającej, które wpáywają na
wielkoĞü powierzchni styku wióra z powierzchnią natarcia, a tym samym na pracĊ tarcia
i iloĞü ciepáa wnikającego do narzĊdzia. Jego dobór powinien uwzglĊdniaü rodzaj
i ksztaát powstających wiórów, które w sytuacji braku czynnika spáukującego, powinny
byü usuwane z obszaru skrawania samoistnie pod wpáywem grawitacji. Zalecane do
skrawania na sucho i z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem páytki skrawające
charakteryzują siĊ powierzchnią natarcia o záoĪonym ksztaácie oraz zwiĊkszonymi kątami natarcia (340) i przyáoĪenia (200) [109,124,144]. Zapewnienie dokáadnoĞci wymiaru i jakoĞci warstwy wierzchniej wymaga zmniejszenia zuĪycia ostrza na gáównej
i pomocniczej powierzchni przyáoĪenia, które powoduje zmniejszenie efektywnego kąta
przyáoĪenia i wzrost tarcia.
NarzĊdzia skrawające i oprawki mocujące do MQCL mają specjalnie wykonane
wewnĊtrzne kanaáy umoĪliwiające doprowadzenie medium cháodząco-smarującego
bezpoĞrednio do strefy skrawania [52,144].
Specyfika procesu skrawania na sucho i z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem w znacznym stopniu zaleĪy od rodzaju materiaáu obrabianego, jego skáadu chemicznego i struktury metalograficznej [166]. Wyeliminowanie cieczy cháodzącosmarującej z procesu obróbki Īeliwa oraz stali wĊglowych i stopowych nie stwarza
wiĊkszych trudnoĞci ze wzglĊdu na stosunkowo dobre wáaĞciwoĞci skrawne, przenikalnoĞü cieplną i moĪliwoĞü odprowadzenia znacznych iloĞci ciepáa z wiórem. Skrawanie
stali konstrukcyjnych przy odpowiednio dobranych warunkach skrawania umoĪliwia
uzyskanie jakoĞci obrobionej powierzchni na poziomie porównywalnym ze skrawaniem
na mokro [20,52,92]. Podobne rezultaty uzyskano po toczeniu stali stopowej z zastosowaniem ostrzy z wĊglików spiekanych pokrytych grubą warstwą Al2O3. WiĊkszą skáonnoĞü do adhezji wykazuje stal niskowĊglowa, której skrawanie wymaga doprowadzenia
czynnika smarnego, przeciwdziaáającego przywieraniu wióra do powierzchni natarcia
i powstawaniu narostu. SkrawalnoĞü stali i Īeliwa moĪe byü ulepszona poprzez dodanie
niemetalicznych wtrąceĔ w postaci wapnia Ca zmniejszającego tarcie na styku wióra
z ostrzem dziĊki utworzeniu warstwy smarnej, co przyczynia siĊ do zmniejszenia zuĪycia ostrza [55,57]. Toczenie Īeliwa szarego na obecnym etapie rozwoju skrawania
w wiĊkszoĞci przypadków moĪe byü wykonane na sucho. Zaletą Īeliwa w porównaniu
ze stalą są znacznie niĪsze temperatury skrawania. W warunkach wystĊpowania wysokich temperatur skrawania zalecanym materiaáem narzĊdziowym jest CBN ze wzglĊdu
na duĪą przewodnoĞü cieplną, pozwalającą na szybkie odprowadzenie ciepáa z materiaáu
obrabianego i zapewnienie wysokiej dokáadnoĞci i chropowatoĞci powierzchni. Gáówną
przeszkodą w skrawaniu na sucho Īeliwa szarego i stopów aluminium z duĪą zawartoĞcią krzemu (>11 %), w postaci twardych ziaren (>400 HV) o wysokiej temperaturze
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topnienia (~ 1420 0C), jest duĪe zuĪycie Ğcierne i maáa trwaáoĞü ostrza, które mogą byü
ograniczone stosując MQCL [75,109,135].
Podobną przydatnoĞü do obróbki na sucho lub z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem wykazuje wiĊkszoĞü stopów aluminium i magnezu, ze wzglĊdu na niewysoką
temperaturĊ wystĊpującą podczas skrawania. Wysoka przewodnoĞü cieplna stopów
aluminium w powiązaniu z duĪą rozszerzalnoĞcią cieplną przyczynia siĊ do powstawania deformacji cieplnych przedmiotu. Ponadto wysoka skáonnoĞü do adhezji tych materiaáów prowadzi do przywierania wióra do narzĊdzia i przedmiotu obrabianego, tworzenia siĊ narostu lub nalepu na powierzchniach ostrza. Wzrost kąta natarcia i ostroĞci
krawĊdzi skrawającej, áącznie z powáoką PKD, zmniejsza tĊ skáonnoĞü i umoĪliwia
obróbkĊ na sucho lub ograniczenie cieczy cháodząco-smarującej do iloĞci stosowanych
w MQCL [52,75,85,109].
Konwencjonalne toczenie super stopów i stopów tytanowych wĊglikami spiekanymi wymaga intensywnego cháodzenia cieczami obróbkowymi na bazie wody. Sposobem na wyeliminowanie cieczy cháodząco-smarujacej moĪe byü toczenie super stopów
ostrzami z ceramiki narzĊdziowej, a stopów tytanowych ostrzami z wĊglików spiekanych, z wysokimi prĊdkoĞciami (HSC) i maáymi gáĊbokoĞciami skrawania poáączone ze
wspomaganiem laserowym [82,155]. Podejmowane są prace nad ograniczeniem udziaáu
cieczy cháodząco-smarującej w procesie toczenia stali i stopów trudnoskrawalnych [75].
Skrawanie materiaáów utwardzonych (>30 HRC) odbywa siĊ z reguáy na sucho z zastosowaniem ostrzy ceramicznych, m. in. z tlenku aluminium (Al2O3) z dodatkiem ZrO3,
a takĪe CBN. Wysoka temperatura na ostrzu narzĊdzia sprzyja rozdzielaniu materiaáu
obrabianego, zmniejszając siáĊ skrawania i zapotrzebowanie na moc skrawania.
W przypadku, kiedy tolerancje obrabianego przedmiotu stanowią kryterium obróbki,
dodatek 25-40% TiC poprawia odpornoĞü na obciąĪenia mechaniczne i umoĪliwia zastosowania konwencjonalnego cháodzenia i smarowania [12].
Obróbka na sucho stali nierdzewnej i wielu stopów austenitycznych ze wzglĊdu na
ich maáą przewodnoĞü cieplną w wysokiej temperaturze skrawania napotyka na trudnoĞci związane z pojawieniem siĊ zmian strukturalnych materiaáu obrabianego. Dochodzi
do przegrzania materiaáu ostrza i nadmiernego jego zuĪycia. Pojawia siĊ narost i niekorzystny ksztaát wiórów oraz pogorszenie jakoĞci obrobionej powierzchni [12,124]. Zalecanym sposobem na ograniczenie cieczy cháodząco-smarującej podczas toczenia stali
wysokostopowych i nierdzewnych jest stosowanie techniki MQCL i narzĊdzi z wĊglików spiekanych o sub-mikronowej wielkoĞci ziarna, pokrytych twardą i odporną na
wysokie temperatury nanowarstwą AlN/TiN. Stosowanie MQL, w poáączeniu z doborem odpowiednich dla danego materiaáu i sposobu skrawania czynników procesu skrawania, stwarza moĪliwoĞü uzyskania porównywalnych efektów ze skrawaniem na mokro [159,167].
Poza wáaĞciwoĞciami skrawnymi materiaáu obrabianego czynnikiem warunkującym praktyczne stosowanie obróbki na sucho i z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem jest sposób skrawania obrabianego materiaáu oraz áatwoĞü w usuwaniu wiórów ze
strefy skrawania (tab. 1.1). Toczenie i frezowanie ze wzglĊdu na stosunkowo dogodny
dostĊp ostrza do strefy skrawania i moĪliwoĞci ksztaátowania i odprowadzenia wiórów
są sposobami skrawania, które w praktyce przemysáowej są najczĊĞciej realizowane bez
udziaáu cieczy cháodząco-smarującej w. Podczas toczenia poprzecznego, przecinania
oraz toczenia rowków wzrost temperatury skrawania powoduje niekorzystne zmiany
w warstwie wierzchniej, báĊdy wymiaru i ksztaátu, a takĪe zakleszczanie wiórów, co
w efekcie prowadziü moĪe do uszkodzenia wytrzymaáoĞciowego narzĊdzia i wymaga
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udziaáu medium cháodząco-smarującego, przynajmniej w minimalnych iloĞciach
[44,86], podobnie jak i pozostaáe sposoby wymienione w tabeli 1.1.
Warunkiem upowszechnienia toczenia na sucho oraz z minimalnym cháodzeniem
i smarowaniem w praktyce przemysáowej jest rozwiązanie problemu usuwania wiórów
z obszaru skrawania i obrabiarki. Zbierające siĊ wióry na elementach konstrukcyjnych
i áoĪu obrabiarki powodują odksztaácenia cieplne, które w przypadku dokáadnej obróbki
mogą pogorszyü dokáadnoĞü wymiarów ksztaátowanego przedmiotu. W celu przyspieszenia usuwania wiórów stosuje siĊ sprĊĪone powietrze oraz rozwiązania konstrukcyjne
obrabiarki umoĪliwiające samoistne ich przemieszczanie pod wpáywem siá grawitacji
bezpoĞrednio do transportera wiórów, a nastĊpnie poza obrabiarkĊ. Stosowanie pionowych Ğcian i duĪych pochyleĔ powierzchni, na których mogą zatrzymywaü siĊ wióry,
wykonanie elementów konstrukcyjnych obrabiarki z polerowanej stali nierdzewnej,
uáatwiające usuwanie wiórów pod wpáywem siá grawitacji lub za pomocą sprĊĪonego
powietrza. PowiĊkszenie otwartych przestrzeni w dolnej czĊĞci áoĪa obrabiarki i stosowanie transporterów przeciwdziaáa gromadzeniu siĊ wiórów i uáatwia ich odprowadzenie. Podobną rolĊ speánia zamocowanie przedmiotu w pozycji podwieszonej i obróbka
od doáu lub mocowanie i odmocowanie przedmiotu przez wrzeciono [122,166]. Kompensacja odksztaáceĔ cieplnych jest moĪliwa poprzez zastosowanie konstrukcji symetrycznych oraz pomiarów przeprowadzanych okresowo lub bezpoĞrednio w trakcie
skrawania w celu wprowadzenia korekcji wymiaru przez ukáad sterowania obrabiarki
[166].
Obrabiarki dostosowane do skrawania na sucho oraz minimalnego cháodzenia
i smarowania powinny byü wyposaĪone: w obudowĊ uszczelniającą i wyciszającą obszar pracy narzĊdzi, wyciąg powstającego pyáu i zanieczyszczeĔ powietrza, system
zewnĊtrznego i wewnĊtrznego dopáywu medium cháodząco-smarującego do strefy
skrawania, przydatnego dla konkretnego narzĊdzia [20,75,124,166].
Upowszechnienie techniki MQL napotyka na ograniczenia wynikające z braku wystarczających danych dotyczących poniesionych kosztów, problemów z usuwaniem
wiórów, zagroĪeniem samozapáonem powstających pyáów oraz niezawodnoĞcią i powtarzalnoĞcią systemu [20]. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym upowszechnienie
MQL są trudnoĞci z wyborem urządzenia, ustaleniem sposobu podawania mgáy olejowej do strefy skrawania, konfiguracją i usytuowaniem dyszy, a takĪe z doborem parametrów pracy urządzenia, takich jak iloĞü Ğrodka smarnego w czasie, (volumetric flow
rates) lub ciĞnienie.

2. ZJAWISKA FIZYKALNE W PROCESIE TOCZENIA
NA SUCHO LUB Z MINIMALNYM CHàODZENIEM
I SMAROWANIEM
2.1. Siáa skrawania
ZnajomoĞü siá skrawania stanowi punkt wyjĞcia do oszacowania cech warstwy
wierzchniej, przewidywania trwaáoĞci ostrza, projektowania procesu technologicznego,
stabilnoĞci dynamicznej ukáadu obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzĊdzie (O-U-P-N) itp.,
dlatego badania eksperymentalne i modelowe siá skrawania są nadal intensywnie prowadzone. Dotyczą one jednak najczĊĞciej warunków skrawania na sucho lub z obfitym
cháodzeniem i smarowaniem strefy skrawania. Korzystny wpáyw MQL, w porównaniu
z uprzednio wymienionymi, na wartoĞü skáadowych caákowitej siáy skrawania stwierdzono w pracach [32,61,82,97,100]. Badania modelowe i eksperymentalne wpáywu
sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na skáadowe siáy caákowitej podczas
toczenia stali AISI 1045 (PN C45) na sucho i z MQL w postaci aerosolu doprowadzonego od strony powierzchni przyáoĪenia pod ciĞnieniem 0,28 MPa i w iloĞci 12,5 ml/h
przeprowadzili Li i Liang [104]. W zakresie stosowanych parametrów skrawania skáadowe siáy caákowitej charakteryzują siĊ mniejszymi wartoĞciami w przypadku stosowania MQL niĪ podczas toczenia na sucho, pomimo tego, Īe temperatura skrawania
w skrawaniu na sucho jest wyĪsza i materiaá obrabiany ulega wiĊkszemu zmiĊkczeniu.
Podobne badania dla toczenia stali AISI 1045 (PN C45), ale dodatkowo z udziaáem
emulsji dostarczanej do strefy skrawania w konwencjonalny sposób w iloĞci 15 l/min
potwierdziáy korzystny wpáyw MQL na siáĊ skrawania [103]. Ze wzrostem prĊdkoĞci
skrawania nastĊpuje zmniejszenie wartoĞci skáadowych siáy caákowitej we wszystkich
przypadkach cháodzenia i smarowania strefy skrawania oraz spadek oddziaáywania
smarującego emulsji i aerosolu (rys. 2.1). Stosowanie emulsji i aerosolu wywiera najwiĊkszy wpáyw na skáadową styczną Fc, szczególnie w zakresie maáych prĊdkoĞci
skrawania. W tych warunkach ma miejsce redukcja skáadowej Fc o 24,4 % dla MQL
i 32,2% dla skrawania z emulsją.
Spodziewany pozytywny wpáyw MQL (60 ml/h, olej roĞlinny, 0,7 MPa) na skáadowe siáy caákowitej w przypadku toczenia stali AISI 1060 (PN C60) nie potwierdziá siĊ
jednak w warunkach stosowania wiĊkszych wartoĞci prĊdkoĞci skrawania i posuwów
[72]. W miarĊ zuĪywania siĊ ostrza i zwiĊkszenia pasma starcia na powierzchni przyáoĪenia nastĊpuje zwiĊkszenie powierzchni styku ostrza z przedmiotem obrabianym oraz
wzrost wartoĞci skáadowych siáy caákowitej. W stosowanych warunkach skrawania po
czasie 8 min skáadowa Fc wzrosáa o 54,7% w przypadku skrawania na sucho, 51,7%
z MQL i 45,5 % z emulsją. Podobny trend przyrostu wartoĞci skáadowych i poboru
mocy w miarĊ upáywu czasu skrawania wystĊpuje dla stosowanych w badaniach sposobów cháodzenia i smarowania strefy skrawania.
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Rys. 2.1. Siáy skáadowe Fc, Ff, Fp w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci (a) i czasu skrawania (b) podczas
toczenia na sucho, z MQL i emulsją (stal AISI 1045 (PN C45)) [103]

Istotny wpáyw, poza sposobem cháodzenia i smarowania strefy skrawania, na wartoĞü siáy skrawania wywierają wáaĞciwoĞci medium oraz parametry i ukierunkowanie
strumienia aerosolu wzglĊdem ostrza. Machado [110] i Sales [135] badali wpáyw strumienia mieszaniny powietrza z wodą (293,98 ml/h) i 5 % emulsją (195 ml/h) dozowanego pod ciĞnieniem 0,23 MPa na skáadową gáówną i posuwową siáy caákowitej
podczas toczenia stali AISI 1040 (PN C40). Uzyskane wyniki badaĔ porównano z wartoĞciami siá skrawania wystĊpującymi podczas toczenia na sucho, z cháodzeniem powietrzem pod ciĞnieniem 0,23 MPa oraz z konwencjonalnym dopáywem tej samej emulsji
jaką zastosowano w MQL w iloĞci 5,2 l/min. Zaobserwowano, Īe wpáyw stosowanych
sposobów cháodzenia i smarowania strefy skrawania na gáówną i posuwową skáadową
jest wiĊkszy w przypadku stosowania maáych prĊdkoĞci skrawania i duĪych posuwów.
Przy wzroĞcie prĊdkoĞci skrawania do 200 m/min zarówno sposób cháodzenia i smarowania strefy skrawania jak i skáad aerosolu nie wywiera istotnego wpáywu na skáadowe
siáy caákowitej, poza przypadkiem konwencjonalnego dopáywu emulsji. Obfite cháodzenie emulsją powoduje nieznaczny spadek wartoĞci skáadowej gáównej, natomiast nie
wpáywa na wartoĞü skáadowej posuwowej. Stwierdzona w tych warunkach znaczna
zmiennoĞü siáy skrawania w czasie podawania emulsji w konwencjonalny sposób, jak
sugerują autorzy pracy [110], moĪe uáatwiaü penetracjĊ oleju do strefy skrawania
i utworzenie filmu smarnego w wyniku pojawiających siĊ drgaĔ w procesie skrawania,
dziĊki czemu moĪliwe jest zmniejszenie siáy skrawania. Skáadniki oleju zawarte
w emulsji w postaci estrów i alkoholi táuszczowych sprzyjają utworzeniu siĊ warstwy
smarnej i zmniejszają tarcie. W zakresie stosowanych parametrów skrawania sprĊĪone
powietrze oraz mieszanina powietrza z wodą nie wykazują istotnego wpáywu na siáĊ
skrawania, co autorzy táumaczą zbyt krótkim czasem na utworzenie siĊ warstwy smarujących tlenków lub wodorotlenków. Podobnie zastosowanie MQL nie wpáywa na
zmniejszenie siáy skrawania, chociaĪ w porównaniu z konwencjonalnym podawaniem
emulsji umoĪliwia zmniejszenie amplitudy skáadowych siáy caákowitej, Ğwiadcząc
o lepszej penetracji mgáy olejowej pomiĊdzy przemieszczające siĊ powierzchnie wióra
i ostrza. Potwierdzeniem mogą byü mniejsze wartoĞci odchylenia standardowego dla
Ğrednich wartoĞci skáadowych siáy caákowitej oraz badania zdolnoĞci penetracyjnych
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i smarnych mediów stosowanych w MQL w zakresie wysokich prĊdkoĞciach skrawania
[110]. Zmniejszenie prĊdkoĞci skrawania do 100 m/min powoduje zwiĊkszenie wartoĞci
skáadowych siáy caákowitej, a takĪe eliminuje róĪnice ich wartoĞci w przypadku wszystkich sposobów cháodzenia i smarowania. Dalsze zmniejszanie prĊdkoĞci do 30 m/min
przyczynia siĊ do zmniejszenia siáy skrawania podczas toczenia z zastosowaniem mieszaniny powietrza z emulsją, w stosunku do skrawania na sucho (rys. 2.2). Oddziaáywanie mediów maleje ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania i posuwu. Stwierdzono, Īe najmniejsze wartoĞci siáy skrawania wystĊpują w przypadku stosowania mieszaniny powietrza z wodą lub emulsją. ZmiennoĞü siáy skrawania w tych warunkach jest równieĪ
najmniejsza, co ma istotny wpáyw na chropowatoĞü obrobionej powierzchni. NajwiĊksze ich wartoĞci pojawiają siĊ podczas toczenia na sucho, a nastĊpnie z konwencjonalnym dopáywem oleju. Ze wzglĊdu na efektywnoĞü systemu cháodząco-smarującego
istotne znaczenie ma, poza wartoĞcią siáy skrawania, jej zmiennoĞü w czasie skrawania.
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Rys. 2.2. Siáy skáadowe Fc, Ff, Fp w zaleĪnoĞci od stosowanych sposobów cháodzenia
i smarowania oraz posuwu (stal AISI 1040 (PN C40), vc=30 m/min) [110]
Korzystny wpáyw aerozolu utworzonego z powietrza i oleju (Mobil Cut-102) podawanego do strefy skrawania pod ciĞnieniem 0,8 MPa i w iloĞci 200 ml/h w trakcie
toczenia stali AISI 1040 (PN C40) przedstawiono równieĪ w pracach [34,36]. Zastosowanie MQL podczas toczenia materiaáów ciągliwych, skáonnych do umocnienia na
skutek odksztaáceĔ plastycznych i uplastycznienia w wyniku wysokiej temperatury
poprawia warunki styku miĊdzy wiórem a narzĊdziem, przyczyniając siĊ do zmniejszenia tarcia i tendencji do pojawiania siĊ narostu, a tym samym zmniejszenia i stabilizacji
skáadowych Fc i Ff. Ponadto, jak wykazaáy badania, oddziaáywanie MQL w kierunku
zmniejszenia wartoĞci skáadowych siáy caákowitej w wiĊkszym stopniu dotyczy skáadowej Ff niĪ Fc (rys. 2.3).
Gaitonde i in. [50] zauwaĪyli, Īe iloĞü oleju emulgującego w aerosolu istotnie
wpáywa na wartoĞü siáy skrawania podczas toczenia mosiądzu (CuZn39Pb3). Minimalizacja siáy skrawania wymaga zastosowanie wiĊkszej iloĞci oleju w aerosolu, która przyczynia siĊ do zmniejszenia temperatury skrawania przede wszystkim na gáównej krawĊdzi skrawającej, gdzie najczĊĞciej wystĊpuje narost. SpoĞród stosowanych iloĞci oleju
(50, 10, 200 ml/h) optymalna wartoĞü, ze wzglĊdu na siáĊ skrawania, w stosowanych
warunkach skrawania okreĞlona zostaáa na 200 ml/h. Poza iloĞcią dozowanego Ğrodka
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smarnego istotny wpáyw na wartoĞü siáy skrawania wywiera rodzaj gazu zastosowanego
w MQL. Badania [115] skáadowych gáównej i odporowej w zabiegu toczenia stali C45
w zaleĪnoĞci od rodzaju gazu zastosowanego do wytworzenia mgáy olejowej z udziaáem
syntetycznego estru wykazaáy, Īe zmiana gazu z azotu na tlen bez udziaáu estru powoduje 15% zmniejszenie siáy gáównej, a áącznie z estrem zmniejsza tĊ siáĊ o 17%. Siáa
odporowa w tych warunkach skrawania ulega zmniejszeniu odpowiednio o 26% i 35%
(rys. 2.4). Udziaá estru przyczynia siĊ do zmniejszenia tarcia miĊdzy trącymi powierzchniami ostrza a przedmiotem obrabianym. ObecnoĞü tlenu w powietrzu wywiera
istotny wpáyw na wáaĞciwoĞci cháodząco-smarujące aerosolu, szczególnie w przypadku
braku dostĊpu powietrza z atmosfery do strefy skrawania.
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Podobne badania dla toczenia aluminium JIS A6061 (PN AlMgSiCu) [162] nie potwierdziáy korzystnego wpáywu tlenu na siáĊ skrawania. WartoĞü siáy skrawania jest
wiĊksza, kiedy tlen jest stosowany lub gdy jest noĞnikiem doprowadzającym estry do
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strefy skrawania. Ma to związek ze zwiĊkszonym utwardzeniem warstwy wierzchniej
aluminium w atmosferze samego tlenu, niĪ kiedy jest on skáadnikiem aerosolu. Skáad
chemiczny gazu transportującego mgáĊ olejową ma szczególne znaczenie w przypadku
zamkniĊtej strefy skrawania, jak np. w wierceniu.
Wyeliminowanie cieczy obróbkowej, jak wykazaáy badania [40], z procesu tocznia
stali AISI 1045 (PN C45) powoduje zmniejszenie mocy skrawania. Podczas skrawania
na sucho z prĊdkoĞcią vc = 430 m/min wystĊpuje znacznie wiĊkszy spadek mocy niĪ
z vc = 540 m/min z uĪyciem emulsji, co wskazuje na trudnoĞci z dotarciem emulsji do
strefy skrawania oraz ograniczone moĪliwoĞci smarowania strefy skrawania (rys. 2.5).
W zakresie wysokich prĊdkoĞci skrawania, pomimo obfitego dopáywu emulsji, wystĊpuje zmiĊkczenie materiaáu obrabianego, w wyniku czego, wartoĞci mocy skrawania
zbliĪone są do wartoĞci podczas skrawania na sucho. W stosowanych warunkach skrawania moc skrawania przy wzroĞcie posuwu z 0,1 do 0,14 mm/obr pozostawaáa na
zbliĪonym poziomie, a nawet nieco malaáa zarówno podczas skrawania na sucho, jak
i na mokro. Tymczasem podczas toczenia na sucho z vc = 430 m/min i f = 0,14 mm/obr
byáa znacznie mniejsza niĪ na mokro z vc = 540 m/min i f = 0,1mm/obr.
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Rys. 2.5. NatĊĪenie prądu silnika napĊdu gáównego w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania oraz
posuwu podczas toczenia na sucho oraz i z emulsją (stal AISI 1045 (PN C45)) [40]

Wynikające z pracy [40] wnioski sugerują zwiĊkszenie posuwu i zmniejszenie
prĊdkoĞci skrawania w przypadku wyeliminowania cieczy obróbkowej, co umoĪliwia
zmniejszenie mocy skrawania oraz niewielki wzrost okresu trwaáoĞci ostrza podczas
toczenia wykoĔczeniowego stali AISI 1045.
Mimo, Īe toczenie stali w stanie twardym lub utwardzonym odbywa siĊ najczĊĞciej na sucho, prowadzone są badania wpáywu MQL na przebieg procesu skrawania
materiaáów twardych. Porównanie skáadowych siáy caákowitej podczas toczenia stali
wysokowĊglowej o twardoĞci 62-64 HRC na sucho i z MQL (50 ml/h pod ciĞnieniem
0,14 MPa) nie wykazaáo wyraĨnych róĪniü ich wartoĞci. Oddziaáywanie cháodzące
(przez konwekcjĊ i odparowanie [159]) doprowadzonej, w postaci aerosolu, mieszaniny
powietrza z olejem roĞlinnym uniemoĪliwia termiczne zmiĊkczenie materiaáu obrabianego, a efekt smarny nie jest wystarczająco duĪy Īeby mogáo wystąpiü istotne zmniejszenie siáy skrawania [11]. W miarĊ zuĪywania siĊ powierzchni przyáoĪenia i natarcia
ostrza zanikają róĪnice wartoĞci skáadowych gáównej, odporowej i posuwowej podczas
toczenia z MQL i na sucho. Istotny wpáyw parametrów dozowania medium cháodząco-
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smarującego w technice MQL na siáĊ skrawania podczas toczenia materiaáu twardego
lub utwardzonego przedstawiono w pracy [159].
Badania porównawcze siáy skrawania podczas toczenia stali AISI 4340
(PN 34CrNiMo6) zahartowanej do twardoĞci 46 HRC páytkami gatunku P30 pokrytymi
powáokami z TiC, TiN i TiCN, w zakresie parametrów skrawania vc = 40-120 m/min,
f = 0,05-0,14 mm/obr, ap = 1,25 wykazaáy, Īe siáa caákowita przyjmuje mniejsze wartoĞci podczas skrawania z minimalnym dozowaniem emulsji na bazie oleju mineralnego
niĪ podczas cháodzenia konwencjonalnego i na sucho (rys. 2.6). Wysokie ciĞnienie
wtrysku oleju (20 MPa) z czĊstotliwoĞcią 600 wtrysków/min i w iloĞci 2 ml/min oraz
duĪa prĊdkoĞü (rzĊdu 100 m/s) kropli wytworzonych przez ukáad zasilania MQL uáatwia penetracjĊ cieczy do powierzchni styku wióra z powierzchnią natarcia oraz zmniejsza tarcie. Ponadto powoduje rozdrobnienie oleju w postaci mikroskopijnych kropli,
których wymiary są odwrotnie proporcjonalne do ciĞnienia wtrysku. Badania spodniej
powierzchni wiórów wykazaáy istnienie drobnych kapilar na styku wiór-narzĊdzie
i wewnątrz wióra, bĊdących przedáuĪeniem ząbków na zewnĊtrznej powierzchni wióra,
które redukują obszar zacierania i páyniĊcia plastycznego dolnej warstwy wióra.
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Rys. 2.6. Siáa caákowita w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania (a) i posuwu (b) podczas toczenia
na sucho, z MQL i emulsją (stal AISI 4340 (PN 34CrNiMo6), 46 HRC) [159]

2.2. Temperatura skrawania
Temperatura w strefie skrawania jest istotnym czynnikiem w procesie ksztaátowania warstwy wierzchniej, silnie skorelowanym z wáaĞciwoĞciami materiaáu obrabianego
i narzĊdzia, a takĪe Ğrodowiskiem i zastosowanymi parametrami skrawania. Od jej wartoĞci zaleĪą zjawiska wystĊpujące w strefie powstawania wióra, wytrzymaáoĞü, zuĪycie
i trwaáoĞü ostrza oraz zmiany w obszarze obrobionej powierzchni mające istotny wpáyw
na wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej, w tym na jej gruboĞü, twardoĞü, naprĊĪenia wáasne oraz przemiany fazowe i strukturalne. Wysoka temperatura w wiĊkszoĞci przypadków toczenia materiaáów wywiera negatywny wpáyw na rezultaty procesu skrawania
[144]. Stąd waĪne znaczenie, ze wzglĊdu na cechy warstwy wierzchniej i dokáadnoĞü
wymiaru, ma sposób cháodzenia i smarowania strefy styku ostrza z materiaáem obrabianym. Rozkáad i wartoĞü temperatury skrawania w obszarze ksztaátowania wióra i obro-
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bionej powierzchni jest przedmiotem badaĔ prowadzonych od wielu lat [5,53,73,82,
116,135,158,167]. NajczĊĞciej badania te dotyczą skrawania na sucho i z konwencjonalnym/obfitym cháodzeniem i smarowaniem.
Podczas skrawania materiaáów ciągliwych ciepáo generowane jest w wyniku odksztaáceĔ plastycznych i dekohezji materiaáu, a takĪe tarcia na powierzchni natarcia oraz
gáównej i pomocniczej powierzchni przyáoĪenia. Istotne znaczenie, ze wzglĊdu na trwaáoĞü ostrza i cechy warstwy wierzchniej, ma szybkie odprowadzenie wydzielanego
ciepáa ze strefy skrawania i zredukowanie temperatury na stykających siĊ powierzchniach ostrza i przedmiotu obrabianego. Wytworzone ciepáo w procesie skrawania odprowadzane jest przez wiór, przewodzone do narzĊdzia i obrabianego przedmiotu oraz
przejmowane przez Ğrodowisko skrawania (páyny obróbkowe). W przypadku skrawania
na sucho strumieĔ ciepáa przejmowany przez powietrze stanowi zwykle niewielki, pomijalny procent ogóáu wytworzonego ciepáa. Podczas konwencjonalnego dopáywu cieczy do strefy skrawania iloĞü odprowadzonego ciepáa przez konwekcjĊ wynosi [159]:
Q = M·Cp·¨T
gdzie:
Q
M
Cp
¨T

–
–
–
–

(2.1)

iloĞü ciepáa,
masa cieczy,
pojemnoĞü cieplna wáaĞciwa,
redukcja temperatury.

EfektywnoĞü odprowadzenia ciepáa ze strefy skrawania zaleĪy od wáaĞciwoĞci
cháodzących i smarujących cieczy obróbkowych. Badania wáaĞciwoĞci cháodzących
róĪnych cieczy obróbkowych w trakcie toczenia stali AISI 8640 (PN 40NiCrMo2)
przeprowadziá Sales i in. [135], który stwierdziá, Īe w wysokiej temperaturze lepsze
cechy cháodzące od wody posiadają oleje syntetyczne i mineralne. Parowanie wody
w temperaturze 100°C tworzy barierĊ w postaci pary utrudniającej dopáyw kolejnej
porcji wody do strefy skrawania, a tym samym odpáyw ciepáa. Kolejnym czynnikiem
pogarszającym zdolnoĞü do odprowadzenia ciepáa przez wodĊ jest jej mniejsza zwilĪalnoĞü. Wysoki wspóáczynnik konwekcji i zdolnoĞü do szybkiego odprowadzenia ciepáa
przez ciecz obróbkową nie zawsze zapewniają najniĪszą temperaturĊ na styku wiór
powierzchnia natarcia. W procesie skrawania czynnik cháodzący, który umoĪliwia
odprowadzenie wiĊkszej iloĞci ciepáa i jednoczeĞnie powoduje zmniejszenie efektu
temperaturowego w postaci uplastycznienia materiaáu sprawia, Īe materiaá obrabiany
wykazuje wiĊkszy opór skrawania niĪ w przypadku stosowania cieczy o niĪszym
wspóáczynniku konwekcji. W konsekwencji wiĊksza iloĞü energii jest pocháaniana
w procesie skrawania, co przyczynia siĊ do wzrostu temperatury skrawania. Natomiast
podczas MQL cháodzenie odbywa siĊ zarówno przez konwekcjĊ, jak i odparowanie.
Odprowadzenie ciepáa poprzez odparowanie jest wspomagane w wyniku zwiĊkszenia
powierzchni oddziaáywania spowodowanej atomizacją medium cháodząco-smarującego
i wynosi [159]:
Q1 = M·Cp·¨T + m·L
(2.2)
gdzie:
M, Cp, ¨T – jak wyĪej,
m
– masa wyparowanej cieczy,
L
– entalpia parowania.
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PoniewaĪ entalpia parowania dla wody jest bardzo duĪa, wyparowanie niewielkiej
jej iloĞci ma istotne znaczenie dla efektu cháodzenia. DuĪa prĊdkoĞü kropli medium
cháodząco-smarujacego podczas MQL jest w stanie przebiü formowaną osáonĊ pary na
ostrzu i dotrzeü do powierzchni styku wióra z powierzchnią natarcia, przyczyniając siĊ
do bardziej skuteczniejszego odprowadzenia ciepáa niĪ utworzony film smarny w trakcie konwencjonalnego cháodzenia, który opóĨnia odprowadzenie ciepáa. Na moĪliwoĞü
penetracji mgáy olejowej do strefy skrawania i jej oddziaáywanie na temperaturĊ skrawania w zaleĪnoĞci od wáaĞciwoĞci i parametrów elementów tworzących mgáĊ olejową
zwracają uwagĊ autorzy pracy [47]. Stwierdzili, Īe w zaleĪnoĞci od warunków tworzenia mgáy olejowej i parametrów skrawania istnieje moĪliwoĞü odprowadzenia od 5 do
40% caákowitej iloĞci ciepáa.
Avila i Abrao [12] uwaĪają, Īe obniĪenie temperatury na powierzchni styku wióra
z ostrzem poprzez doprowadzenie cieczy obróbkowej do strefy skrawania w konwencjonalny sposób jest maáo skuteczne, poniewaĪ utrudnione lub niemoĪliwe jest jej dotarcie do strefy skrawania, szczególnie w zakresie wysokich prĊdkoĞci skrawania, a tym
samym nie wpáywa na obniĪenie temperatury i zmniejszenie tarcia stykających siĊ powierzchni wióra i ostrza. Tym niemniej, wedáug autorów, czynnik cháodzący cieczy, oddziaáując na pozostaáe powierzchnie ostrza i przedmiotu obrabianego moĪe zwiĊkszaü
odpornoĞü ostrza na dziaáanie wysokich temperatur, a czynnik smarujący moĪe zmniejszyü powierzchniĊ styku ostrza z wiórem w wyniku zmniejszenia promienia zwijania
wióra w niĪszej temperaturze, a tym samym powierzchniĊ tarcia [115]. Jednym ze sposobów zalecanych przez autorów, pozwalającym zmniejszyü temperaturĊ i siáĊ skrawania
jest zmniejszenie obszaru styku wióra z páytką skrawającą poprzez uksztaátowanie powierzchni natarcia wzdáuĪ krawĊdzi skrawającej w postaci rowków (karbów) oraz zwiĊkszenie kąta natarcia.
Badaniom wpáywu skáadu cieczy obróbkowej na temperaturĊ miĊdzy ostrzem
a obrabianym przedmiotem i moĪliwoĞü jej redukcji podczas toczenia stali C45 z konwencjonalnym dopáywem do strefy obróbki, w porównaniu ze skrawaniem na sucho,
poĞwiĊcona jest praca [83]. W zakresie stosowanych prĊdkoĞci skrawania i posuwów
(vc = 30 do 240 m/min, posuw f = 0,1 do 0,32 mm/obr, ap = 2 mm) najwyĪsza temperatura wystĊpuje podczas toczenia na sucho, natomiast wáaĞciwoĞci cháodzące stosowanych cieczy obróbkowych (woda, olej z dodatkiem EP i bez o koncentracji 1:15 i 1:30)
byáy odwrotnie proporcjonalne do zawartego w nich czynnika smarnego. Podobne zaleĪnoĞci wystĊpują podczas stosowania samego oleju. Ze wzrostem prĊdkoĞci i posuwu
skrawania, a takĪe ze wzrostem temperatury obniĪenie temperatury w strefie skrawania
w wyniku zastosowania oleju maleje w porównaniu ze skrawaniem na sucho. Autorzy
pracy [35] zwracają uwagĊ na trudnoĞci z dotarciem cieczy do powierzchni styku ostrza
z przedmiotem obrabianym podczas konwencjonalnego cháodzenia i smarowania strefy
skrawania. Podczas skrawania materiaáów plastycznych ciepáo jest generowane w obszarze pierwotnych i wtórnych deformacji plastycznych wióra i na powierzchniach
styku ostrza z materiaáem obrabianym. W zakresie wysokich prĊdkoĞci skrawania
i posuwów wystĊpujące uplastycznienie wióra w obszarze styku z powierzchnią natarcia, uniemoĪliwia penetracjĊ cieczy obróbkowej miĊdzy trące powierzchnie i skuteczne
zmniejszenie temperatury skrawania. Zastosowanie MQL w iloĞci 60 ml/h i pod ciĞnieniem 0,7 MPa podczas toczenia stali AISI 1040 (PN C40) pozwoliáo zmniejszyü temperaturĊ na powierzchni kontaktu wióra z powierzchnią natarcia, ale w stopniu zaleĪnym
od prĊdkoĞci i posuwu skrawania oraz warunków i zakresu styku wióra z powierzchnią
natarcia (rys. 2.7). Istotne znaczenie ma zwiĊkszenie moĪliwoĞci penetracji aerozolu
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i intensywnoĞci cháodzenia w miarĊ wzrostu zuĪycia ostrza, w postaci rozwijających siĊ
nierównoĞci na powierzchni natarcia oraz wyĪáobieĔ na gáównej i pomocniczej powierzchni przyáoĪenia.
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Rys. 2.7. ĝrednia temperatura powierzchni styku wióra z powierzchnią natarcia podczas toczenia
na sucho, z MQL i emulsją (stal AISI 1040 (PN C40)) [35]

W technice MQL poziom redukcji temperatury skrawania zaleĪy w gáównej mierze od wáaĞciwoĞci medium zawartego w strumieniu wytworzonego aerozolu. Badania
Sukayolo i in. [146] nad wpáywem czynnika cháodząco-smarującego na temperaturĊ
przedmiotu podczas toczenia wzdáuĪnego stali C45 wykazaáy, Īe znacznie wiĊkszy
efekt cháodzący jest osiągalny w przypadku stosowania mieszaniny powietrza z wodą
(10 ml/min, 0,5 MPa) niĪ powietrza z olejem (0,67 ml/min, 0,5 MPa) ze wzglĊdu na
róĪnice wáaĞciwoĞci cieplnych tych cieczy. ZróĪnicowane zdolnoĞci absorpcji ciepáa
stosowanych w badaniu mediów cháodząco-smarujących wyraĪone w postaci wspóáczynnika przepáywu ciepáa od narzĊdzia do przedmiotu, przedstawiono na rysunku 2.8.
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Rys. 2.8. Wspóáczynnik przepáywu ciepáa od narzĊdzia do przedmiotu (a) i temperatura przedmiotu (b) podczas toczenia na sucho, z MQC i MQL (stal C45) [146]

35
W skrawaniu na sucho otaczające strefĊ skrawania powietrze ma nieznaczną zdolnoĞü cháodzenia i absorpcji ciepáa w porównaniu z wymienionym cieczami stosowanymi w MQC (woda) i MQL (olej). Stwierdzono, Īe z upáywem czasu pracy ostrza cháodzący wpáyw MQC i smarujący MQL, a tym samym zmniejszenie temperatury, wzrasta
w porównaniu z toczeniem na sucho (rys. 2.8).
Pozytywny wpáyw MQL na temperaturĊ powierzchni styku wióra z powierzchnią
natarcia podczas toczenia stali AISI 1040 (PN C40) z zastosowaniem MQL zaobserwowali Dhar i in. [34] oraz Rahman [132]. StrumieĔ powietrza i oleju w iloĞci 200 ml/h
pod ciĞnieniem 0,8 MPa skierowany zostaá na pomocniczą powierzchniĊ przyáoĪenia
w celu doprowadzenia czynnika smarnego moĪliwie najbliĪej do powierzchni kontaktu
wiór-powierzchnia natarcia i ostrze-powierzchnie obrabianego przedmiotu. Badania
wykazaáy, Īe w zakresie maáych prĊdkoĞci skrawania, kiedy styk wióra z narzĊdziem
jest mniejszy niĪ w wysokich prĊdkoĞciach skrawania, mgáa olejowa w niewielkich
iloĞciach jest wciągana/zasysana miĊdzy trące powierzchnie na skutek efektu kapilarnego, co wedáug autorów umoĪliwia bardziej skuteczne smarowanie. Ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania nastĊpuje uplastycznienie wióra i zwiĊkszenie powierzchni styku
z powierzchnią natarcia, co utrudnia dotarcie cząsteczek oleju miĊdzy wiór i ostrze.
ZauwaĪono, Īe smarująco-cháodzący wpáyw MQL jest silniejszy w zakresie mniejszych
posuwów i prĊdkoĞci skrawania oraz umoĪliwia zmniejszenie temperatury skrawania od
5 do 15 % w stosunku do toczenia na sucho w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania
i posuwu. Zmniejszenie temperatury skrawania o 10-15% w porównaniu ze skrawaniem
na sucho uzyskaá równieĪ Dhar i in.[37] podczas toczenia stali AISI 4340 (PN
34CrNiMo6) ostrzem z wĊglika spiekanego P30 w wyniku zastosowania MQL,
w którym strumieĔ aerozolu, w iloĞci Ğrodka smarnego 60 ml/h podawanego pod ciĞnieniem 0,7 MPa, kierowano na krawĊdĨ skrawającą w celu umoĪliwienia dotarcia
aerosolu do powierzchni natarcia i przyáoĪenia, a takĪe pomocniczej powierzchni przeáoĪenia.
Dodatkowym czynnikiem wpáywającym na trwaáoĞü ostrza jest temperatura na
powierzchni przyáoĪenia [103]. Badania temperatury na powierzchni przyáoĪenia podczas toczenia stali AISI 1045 (PN C45) z konwencjonalnym cháodzeniem za pomocą
emulsji w iloĞci 15 l/min, na sucho i z MQL, w którym strumieĔ aerozolu pod ciĞnieniem 0,28 MPa skierowany byá na powierzchniĊ przyáoĪenia wykazaáy, Īe najwyĪsza
temperatura wystĊpuje podczas skrawania na sucho, nastĊpnie z MQL i na mokro. Wyniki badaĔ wskazują, Īe niewielka iloĞü oleju zawartego w aerosolu powoduje znaczne
obniĪenie temperatury zarówno w wyniku cháodzenia i smarowania. Efekt smarowania
przyczynia siĊ do zmniejszenia siáy skrawania, w nastĊpstwie czego, nastĊpuje zmniejszenie iloĞci ciepáa generowanego w strefie skrawania, a w konsekwencji temperatury
na powierzchni przyáoĪenia. Przy prĊdkoĞci skrawania 91,5 m/min, przejĞcie od skrawania na sucho do MQL umoĪliwia zmniejszenie temperatury na powierzchni przyáoĪenia o 22,1%, a w porównaniu do konwencjonalnego cháodzenia obniĪenie o 31,4%.
Temperatura na powierzchni przyáoĪenia ze wzrostem szerokoĞci pasma zuĪycia powierzchni przyáoĪenia wzrasta, przy czym wartoĞci temperatury dla MQL i skrawania
na mokro są porównywalne (rys. 2.9).
Khan i Dhar [72] – w porównaniu z toczeniem na sucho stali AISI 1060 (PN C60)
– uzyskali zredukowanie temperatury skrawania z 5 do 12% w zaleĪnoĞci od vc i f,
w wyniku zastosowania MQL.

f=0,076 mm/obr
ap=0,76 mm

700

600
S

MQL

E

500

400

900
Temperatura na powierzchni
przyáoĪenia (°C)

Temperatura na powierzchni
przyáoĪenia (°C)

36

800
700
600
vc=91,5m/min
f=0,076mm/obr
ap=0,76mm

500
400

80

130

180

230

0

PrĊdkoĞü skrawania vc (m/min)

2

4
6
Czas (min)

(a)

8

10

(b)

Rys. 2.9. Temperatura ostrza na powierzchni przyáoĪenia w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania
(a) i czasu pracy ostrza (b) podczas toczenia na sucho, z MQL i emulsją (stal AISI 1045
(PN C45)) [103]

Materiaáy twarde lub utwardzone, ze wzglĊdu na wraĪliwoĞü na skoki temperatury
materiaáów narzĊdziowych stosowanych do ich obróbki najczĊĞciej skrawane są bez
udziaáu cieczy obróbkowej – na sucho [71,122,123]. Bardzo wysoka temperatura podczas skrawania negatywnie oddziaáuje nie tylko na trwaáoĞü ostrza, ale takĪe jest przyczyną niekorzystnych zmian w warstwie wierzchniej. Badania porównawcze toczenia
na sucho i z MQL stali wysokowĊglowej zahartowanej do twardoĞci 62-64 HRC
ostrzem z CBN pokazaáy, Īe zastosowanie minimalnego smarowania olejem roĞlinnym
dostarczanym do strefy skrawania w postaci aerosolu w iloĞci 50 ml/h pod ciĞnieniem
0,14 MPa umoĪliwia zredukowanie temperatury skrawania, mierzonej pod podkáadką
páytki skrawającej po czasie 2min pracy ostrza o róĪnej szerokoĞci pasma zuĪycia powierzchni przyáoĪenia, od 5-10% w porównaniu ze skrawaniem na sucho (rys. 2.10) [11].
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Rys. 2.10. Temperatura ostrza w zaleĪnoĞci od szerokoĞci pasma zuĪycia powierzchni przyáoĪenia (stal wysokowĊglowa, 62-64 HRC) [11]

Temperatura skrawania w obu sposobach cháodzenia i smarowania rosáa wraz ze
wzrostem zuĪycia ostrza, natomiast w przypadku MQL byáa o 30-50°C niĪsza. Przeprowadzone testy toczenia wzdáuĪnego, w których na przemian wáączano i wyáączano

37
dopáyw MQL w celu stwierdzenia dynamicznej reakcji temperatury na obecnoĞü czynnika smarnego uĪytego w MQL pokazaáy, Īe wáączenie dopáywu aerosolu powodowaáo
zmniejszenie temperatury skrawania o 15%.
Natomiast ustabilizowanie temperatury po przejĞciu od skrawania na sucho do
MQL nastĊpowaáo po czasie okoáo 20-30 s (rys. 2.11). Natomiast nie stwierdzono róĪnic przebiegu skáadowych siáy caákowitej miĊdzy toczeniem na sucho i z MQL. Podobnie korzystny wpáyw MQL, na obniĪenie temperatury skrawania podczas toczenia stali
AISI 4340 (PN 34CrNiMo6) zahartowanej do twardoĞci 46 HRC páytkami z wĊglików
spiekanych gatunku P30 pokrytymi powáokami z TiC, TiN i TiCN wykazano w pracy
[159]. W zakresie stosowanych parametrów skrawania mniejszą temperaturĊ skrawania
niĪ z cháodzeniem konwencjonalnym i na sucho uzyskano w trakcie toczenia z MQL
w postaci strumienia oleju o podwyĪszonym ciĞnieniu do 20 MPa z czĊstotliwoĞcią
wtrysku 600 impulsów/min oraz w iloĞci 2 ml/min (rys. 2.12).

Rys. 2.11. Zmiana temperatury ostrza i skáadowych Fc, Ff, Fp siáy caákowitej w zaleĪnoĞci od
dopáywu aerosolu do strefy skrawania (stal wysokowĊglowa, vc = 152 m/min, f = 0,05
mm/obr, ap = 0,19 mm) [11]
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Rys. 2.12. Temperatura skrawania w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania (a) i posuwu (b) podczas
toczenia na sucho, z MQL i emulsją (stal AISI 4340 (PN 34CrNiMo6), 46 HRC) [159]
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Mniejsza temperatura skrawania podczas toczenia z MQL niĪ z konwencjonalnym
dopáywem emulsji, wedáug autorów pracy, jest skutkiem odprowadzenia ciepáa nie tyko
przez konwekcjĊ jak w przypadku oddziaáywania emulsji, ale dodatkowo poprzez odparowanie skierowanego do strefy skrawania strumienia zatomizowanych kropli oleju.

2.3. Tworzenie i ksztaát wiórów
Jednym z warunków pomyĞlnego wdroĪenia skrawania na sucho lub z MQL jest
uzyskanie zadowalających wiórów pod wzglĊdem ksztaátu i moĪliwoĞci usuniĊcia
z przestrzeni obróbki. Warunki ksztaátowania i postaü wióra tworzącego siĊ w procesie
skrawania mają istotny wpáyw na wydajnoĞü, niezawodnoĞü i bezpieczeĔstwo obsáugi,
a takĪe na cechy warstwy wierzchniej obrobionego przedmiotu. Ze wzglĊdu na moĪliwoĞci usuwania z przestrzeni roboczej i niezakáóconej pracy obrabiarki oraz bezpieczeĔstwo obsáugi i jakoĞü obrobionej powierzchni, wióry moĪna podzieliü na dopuszczalne (pasmowy krótki, Ğrubowy zwarty, stoĪkowy i otwarty krótki, áukowy otwarty,
elementowy) i niedopuszczalne (pasmowy dáugi, Ğrubowy zwarty i stoĪkowy dáugi)
[53,69,158]. Ksztaát utworzonego wióra jest ĞciĞle związany ze stanem odksztaáceĔ
i naprĊĪeĔ w strefie tworzenia wióra. Czynnikami o decydującym wpáywie na ksztaát
wióra są wytrzymaáoĞü i twardoĞü materiaáu, od których zaleĪy stan odksztaáceĔ i naprĊĪeĔ w strefie konstytuowania wióra. W grupie materiaáów elastoplastycznych ksztaát
wióra uzaleĪniony jest takĪe od wytrzymaáoĞci na rozciąganie. Podczas skrawania materiaáów elastokruchych wystĊpuje najczĊĞciej wiór Ğcinany elementowy [53]. Istotnymi
czynnikami mającymi wpáyw na warunki tworzenia i ksztaát wióra, poza wáaĞciwoĞciami materiaáu skrawanego, są parametry skrawania, uksztaátowanie powierzchni natarcia,
geometria ostrza i Ğrodowisko skrawania, w którym realizowany jest proces skrawania
[35,73,168]. W wielu procesach obróbki skrawaniem obecnoĞü páynów obróbkowych
jest niezbĊdna ze wzglĊdów technologicznych, czego przykáadem moĪe byü toczenie
stopu aluminiowego 6061 na sucho ostrzem z wĊglika spiekanego z powáoką diamentową, podczas którego, w zakresie prĊdkoĞci skrawania 50-400 m/min wystĊpuje silne
przywieranie skrawanego materiaáu do ostrza [143]. Wyeliminowanie cieczy cháodzącosmarującej powoduje wzrost adhezji materiaáu zarówno do powierzchni natarcia, jak
i gáównej oraz pomocniczej powierzchni przyáoĪenia, szczególnie w zakresie wyĪszych
prĊdkoĞci skrawania. Zastosowanie w tych warunkach MQL umoĪliwia zmniejszenie
adhezji w stosunku do skrawania na sucho, lecz jest ona nadal wiĊksza niĪ podczas
toczenia na mokro. Stwierdzono, Īe iloĞü oleju zawartego w aerosolu (50 do 100 ml/h)
nie wywiera istotnego wpáywu na wielkoĞü przywarü w przypadku toczenia stopu aluminium 6061. Niekorzystna postaü wiórów w ksztaácie splątanej wstĊgi, która podczas
toczenia na sucho stali niskostopowej AISI 4340 (PN 34CrNiMo6) obrobionej cieplnie
do twardoĞci 49 HRC ostrzem z ceramiki mieszanej (Al2O3+TiC) owija siĊ od czasu do
czasu wokóá przedmiotu obrabianego, co uniemoĪliwia wyeliminowanie cieczy cháodząco-smarującej [12]. Zastosowanie w tych warunkach cieczy cháodząco-smarującej
uáatwia ksztaátowanie wiórów korzystnych ze wzglĊdu na moĪliwoĞü ich usuwania
z przestrzeni roboczej. Jej oddziaáywanie na przebieg formowania wióra zaleĪy od wáaĞciwoĞci cieczy. W przypadku konwencjonalnego dopáywu emulsji z zawartoĞcią oleju
mineralnego wystĊpują wióry spiralne páaskie, natomiast w warunkach stosowania
emulsji bez oleju mineralnego tworzą siĊ wióry pasmowe i Ğrubowe dáugie [12].
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DáugĞü styku ostrze - wiór (mm)

Na ksztaátowanie siĊ i spáyw wióra istotny wpáyw wywiera sposób i miejsce dopáywu cieczy lub strumienia aerosolu, od którego zaleĪy gradient temperatury na gruboĞci wióra, a tym samym promieĔ zwijania wióra oraz ksztaát i poáoĪenie rowka starcia
na powierzchni natarcia [139]. NajwiĊksza redukcja temperatury skrawania wystĊpuje,
kiedy strumieĔ medium cháodząco-smarującego skierowany jest na powierzchniĊ przyáoĪenia [135]. Korzystny wpáyw MQL na dáugoĞü styku wióra z powierzchnią natarcia
przedstawiono w pracy [159]. Zastosowanie strumienia oleju o ciĞnieniu 20 MPa
i w iloĞci 2 ml/min pozwoliáo zredukowaü dáugoĞü styku wióra z powierzchnią natarcia.
Autorzy wskazują na trzy przyczyny takiej sytuacji: zanieczyszczenie powierzchni
natarcia produktami pozostającymi po odparowaniu kropli zatomizowanego oleju, pojawienie siĊ plastycznego páyniĊcia na tylnej powierzchni wióra wspomagane efektem
Rebindera i ogólnego zmniejszenia temperatury skrawania. Wymienione zjawiska biorą
czynny udziaá podczas wtrysku aerosolu. Przenikanie mgáy olejowej miĊdzy powierzchnie styku przeciwdziaáa adhezji wióra do powierzchni natarcia i powoduje zamianĊ warunków kontaktu wióra z ostrzem z zacierania siĊ na plastyczne páyniĊcie,
które uwalnia czĊĞciowo naprĊĪenia Ğciskające i przyczynia siĊ do zwijania wióra,
a w konsekwencji zmniejszenia dáugoĞci styku. W stosowanych warunkach skrawania
dáugoĞü styku wióra z powierzchnią natarcia byáa krótsza podczas stosowania MQL niĪ
podczas toczenia na sucho i z emulsją. RóĪnica wartoĞci dáugoĞci styku wiór-ostrze dla
wymienionych sposobów cháodzenia i smarowania, jak wykazaáy badania, roĞnie ze
wzrostem prĊdkoĞci skrawania, co ma związek z utrudnionym dopáywem emulsji, stosunku do mgáy olejowej, miĊdzy dolną powierzchniĊ wióra i powierzchniĊ natarcia ze
wzrostem prĊdkoĞci skrawania (rys. 2.13). Ponadto po toczeniu z MQL mniejsze wartoĞci wystĊpują w odniesieniu do gruboĞci (rys. 2.14) i wspóáczynnika spĊczenia wióra
(rys. 2.15).
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Rys. 2.13. DáugoĞü styku wióra z powierzchnią natarcia w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania (a)
oraz posuwu (b) podczas toczenia na sucho, z MQL i emulsją (stal AISI 4340 (PN
34CrNiMo6), 46 HRC) [159]
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Rys. 2.14. Mikrostruktura przekroju wióra po toczeniu na sucho (a) z emulsją (b) i z MQL (c)
(stal AISI 4340 (PN 34CrNiMo6), 46 HRC, vc=80 m/min, f=0,10 mm/obr, ap=1,25
mm) [159]
0,9

f=0,1 mm/obr
ap=1,25 mm

0,8
0,7
0,6
0,5
S

MQL

E

0,4
40

60
80
100
120
PrĊdkoĞü skrawania vc (m/min)

(a)

Wspóáczynnik spĊczenia wióra kl

Wspóáczynnik spĊczenia wióra kl

0,9

vc=80 m/min
a p=1,25 mm

0,8

0,7

0,6
S

MQL

E

0,5
0,05 0,065 0,08 0,095 0,11 0,125 0,14
Posuw f(mm/obr)

(b)

Rys. 2.15. Wspóáczynnik spĊczenia wióra w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania (a) i posuwu (b)
podczas toczenia na sucho, z MQL i emulsją (stal AISI 4340 (PN 34CrNiMo6), 46 HRC)
[159]

W stosowanych warunkach skrawania udziaá MQL sprzyja tworzeniu siĊ wiórów
Ğrubowych krótkich zwartych i otwartych, korzystnych ze wzglĊdu na moĪliwoĞü ich
usuniĊcia z obszaru obróbki (rys. 2.16).
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Rys. 2.16. Ksztaát wiórów w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania (a) oraz posuwu (b) podczas
toczenia na sucho, z MQL i emulsją (stal AISI 4340 (PN 34CrNiMo6), 46 HRC)
[159]

Zmniejszenie dáugoĞci styku wióra z ostrzem podczas toczenia ortogonalnego stali
100Cr6 z zastosowaniem mgáy olejowej w iloĞci 24 ml/h w stosunku do toczenia na
sucho zauwaĪyli Tasdelen i in. [148]. Skrócenie styku wióra z powierzchnią natarcia jak
wskazują autorzy, wiąĪe siĊ ze zmniejszeniem promienia zwijania wióra na skutek
redukcji temperatury skrawania i zmniejszenia tarcia przez znajdujące siĊ we mgle
krople oleju (rys. 2.17). ZwiĊkszenie iloĞci oleju w mgle olejowej do 70 ml/h powoduje
zmniejszenie dáugoĞci styku wióra z ostrzem tylko w początkowym okresie pracy ostrza
(do 0,2 s), po czym róĪnice zanikają. Podobne wnioski nasuwają siĊ z badaĔ toczenia
stali AISI 1040 (PN C40) z zastosowaniem strumienia aerosolu pod ciĞnieniem 0,7 i 0,8
MPa i z zawartoĞcią oleju w iloĞci 60 i 200 ml/h skierowanego wzdáuĪ krawĊdzi skrawającej na powierzchniĊ natarcia i pomocniczą powierzchniĊ przyáoĪenia [34,36].
Zastosowanie MQL pozwala zredukowaü wartoĞü wspóáczynnika zgrubienia wióra, szczególnie w zakresie mniejszych prĊdkoĞci skrawania i posuwów (rys. 2.18), co
jest skutkiem zmniejszonego tarcia na powierzchni styku wióra z ostrzem oraz zachowania efektywnego kąta natarcia w wyniku wyeliminowania lub zmniejszenia narostu
oraz zuĪycia krawĊdzi skrawającej w efekcie obniĪenia temperatury skrawania.
Powstające w tych warunkach wióry ulegają zmianie, w porównaniu z formowanymi podczas toczenia na sucho i z konwencjonalnym dopáywem cieczy cháodzącosmarującej, przeksztaácając siĊ ze spiralnych stoĪkowych w áukowe związane lub luĨne,
a ich tylna strona jest znacznie jaĞniejsza i gáadsza, co Ğwiadczy o niĪszej temperaturze
na powierzchni styku wióra z ostrzem.
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Rys. 2.17. Obraz zuĪycia i topografia powierzchni natarcia oraz dáugoĞü styku wióra z ostrzem
Lc po toczeniu z MQL (a) oraz na sucho (b) (stal100Cr6) [148]
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Rys. 2.18. Wspóáczynnik spĊczenia wióra w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania i posuwu podczas toczenia na sucho i z MQL (stal AISI 1040 (PN C40)) [36]

Pozytywny wpáyw MQL na warunki ksztaátowania siĊ wióra stwierdzili w swoich
pracach Machado [110,135] i Feldshtein [45,46,48]. Zastosowanie mieszaniny powietrza z wodą i powietrza z olejem podczas toczenia stali AISI 1040 w mniejszym stopniu
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powoduje spĊczenie wióra niĪ toczenie na sucho ze strumieniem powietrza lub z konwencjonalnym dopáywem oleju. W przypadku toczenia stali R35 doprowadzenie mgáy
emulsyjnej umoĪliwia rozszerzenie zakresu parametrów skrawania, w których powstaje
wiór w postaci krótkich stoĪkowych odcinków spirali lub luĨnych elementów, a takĪe
wpáywa na zmniejszenie wartoĞci wspóáczynnika spĊczenia wióra.
Powstawaniu wióra towarzyszy wydzielanie siĊ pyáu skrawania skáadającego siĊ
z drobnych cząsteczek materiaáu skrawanego i narzĊdzia, które zawieszone w Ğrodowisku otaczającym strefĊ skrawania tworzą aerosol o okreĞlonej koncentracji masowej w
mg/m3 [7]. IloĞü wydzielającego siĊ pyáu zaleĪy od wydajnoĞci skrawania, rodzaju materiaáów biorących udziaá w skrawaniu, geometrii ostrza oraz Ğrodowiska skrawania
(wilgotnoĞci) [74]. Dla oceny intensywnoĞci wydzielanych w procesie skrawania pyáów
w zaleĪnoĞci od warunków skrawania, wprowadzono bezwymiarowy wskaĨnik poziomu generowanego pyáu przedstawiający stosunek masy pyáu do masy wióra [74]. Jak
wykazaáy badania szczególny wpáyw na iloĞü wydzielanego pyáu wywiera prĊdkoĞü
skrawania i kąt przystawienia Nr. Podczas toczenia stali AISI 1018 (PN C16E) i 4140
(PN 42CrMo4) na sucho najmniejsza iloĞü pyáu wydziela siĊ w zakresie niskich i wysokich prĊdkoĞci skrawania oraz kąta Nr okoáo 90°.
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Rys. 2.19. Emisja pyáu w funkcji prĊdkoĞci skrawania i kąta przystawienia Nr podczas toczenia
na sucho stali 4140 (PN 42CrMo4) (a), AISI 1018 (PN C16E) (b) oraz stopu aluminium 6061-T6 (c) [74]
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ZwiĊkszenie lub zmniejszenie tego kąta powoduje wzrost iloĞci pyáu znajdującego
siĊ w powietrzu (rys. 2.19a,b). ZwiĊkszenie szerokoĞci wióra i zmniejszenie jego gruboĞci przy zmianie kąta Nr wzglĊdem jego wartoĞci 90°, powoduje jak wykazali autorzy
pracy [74] wzrost spĊczenia wióra, poáączone ze wzrostem iloĞci wydzielanego pyáu.
Potwierdza to wystĊpująca korelacja miĊdzy zaleĪnoĞcią iloĞci wydzielanego pyáy od
wartoĞci kąta Nr a mikrostrukturą wióra (rys. 2.20) pokazująca, Īe najmniejsza iloĞü pyáu
jest generowana w warunkach mniejszych odksztaáceĔ wióra (wiĊksza szerokoĞü
i mniejsze zagĊszczenie pasm mikrostruktury). W przypadku stopu aluminium 6061-T6
zmniejszenie kąta Nr powoduje wzrost zawartoĞü pyáu w powietrzu (rys. 2.19c). Ze
wzglĊdów ekologicznych naleĪaáoby tak dobraü prĊdkoĞü skrawania i kąt przystawienia
ostrza, aby zminimalizowaü iloĞü emitowanego do otoczenia pyáu. PowyĪsze badania
wykazaáy, Īe podczas ksztaátowania wiórów kruchych jak i toczenia materiaáu kruchego
powstaje mniej pyáu (rys. 2.19b) niĪ podczas formowania siĊ wiórów ciągliwych
i skrawaniu materiaáu ciągliwego (rys. 2.19a,c). Analiza mikrostruktury wiórów w powiązaniu z warunkami skrawania i pomiarami pyáu wskazuje na istniejącą zaleĪnoĞü
iloĞci wydzielanego pyáu od ksztaátu mikro pasm uformowanych na wiórze. W zakresie
maáych i wysokich prĊdkoĞci skrawania iloĞü pyáu w powietrzu siĊ zmniejsza natomiast
szerokoĞü mikro pasm wióra siĊ zwiĊksza. W warunkach duĪego spĊczenia wióra iloĞü
wydzielanego pyáu roĞnie. ZwiĊkszenie lub zmniejszenie kąta w stosunku do 90° powoduje wzrost stopnia spĊczenia wióra (rys. 2.20). Zmniejszenie kąta Nr dla toczenia aluminium poniĪej 90° nie tylko zwiĊksza iloĞci generowanego pyáu, ale takĪe powoduje
wzrost spĊczenia wióra. Khettabi i in. [74] wskazują na stopieĔ spĊczenia wióra i szerokoĞü mikro pasm w strukturze wióra, zaleĪną od kąta Nr, jako gáównego czynnika
wpáywającego na iloĞci pyáu generowanego podczas skrawania.
Kr = 70°

Kr = 90°

Kr = 110°

1500x

100x

Rys. 2.20. Mikrostruktura wióra w zaleĪnoĞci od kąta przestawienia Nr podczas toczenia na
sucho (stal AISI 1018 (PN C16E)) [74]
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2.4. ZuĪycie i trwaáoĞü ostrza
Badania laboratoryjne i przemysáowe pokazują, Īe sposób cháodzenia i smarowania strefy skrawania wywiera duĪy wpáyw na zuĪycie i trwaáoĞü ostrza. Wyeliminowanie cieczy obróbkowej prowadzi do zmniejszenia trwaáoĞci ostrza, tym niemniej, jak
wykazują badania zmniejszenie zuĪycia ostrza w warunkach skrawania na sucho wymaga odpowiedniego doboru warunków skrawania [25,53,100,119,158].
Diniz i de Oliveira [38] badając przydatnoĞü skrawania na sucho do obróbki
zgrubnej stali AISI 1045 (PN C45) o twardoĞci 97 HRB ostrzami z wĊglików spiekanych P15 i P25 pokrytymi trzema powáokami TiCN, Al2O3 i TiN stwierdzili, Īe dla
vc = 350 m/min i f = 0,4 mm/obr, stosunek trwaáoĞci ostrza dla toczenia z emulsją do
toczenia na sucho dla ap = 2 mm i wĊglika P25 wynosi 3 a dla wĊglika P15 – 2, 1.
Po zmniejszeniu gáĊbokoĞci skrawania do 1 mm wskaĨnik ten wynosi odpowiednio
1,65 dla P25 i 1.32 dla P15 (rys. 2.21). ZuĪycie ostrza w obu przypadkach cháodzenia
strefy skrawania ma podobny charakter, przyczyną zuĪycia powierzchni przyáoĪenia
ostrza jest Ğcieranie i adhezja, a powierzchni natarcia Ğcieranie i dyfuzja.

Rys. 2.21. WydajnoĞü objĊtoĞciowa podczas toczenia na sucho i z emulsją (stal AISI 1045, 97
HRB) [38]

Podczas toczenia na mokro zauwaĪono wystĊpowanie drobnych pĊkniĊü ostrza
P15 w momencie wycofania narzĊdzia z materiaáu obrabianego, czego nie zaobserwowano w skrawaniu na sucho. Wysoka temperatura podczas toczenia na sucho powoduje
zmniejszenie wytrzymaáoĞci materiaáu, a tym samym zmniejszenie obciąĪenia ostrza
w przypadku zmniejszenia gáĊbokoĞci skrawania. Zmniejszeniu gáĊbokoĞci w skrawaniu
na mokro towarzyszy spadek trwaáoĞci ostrza, natomiast podczas skrawania na sucho
trwaáoĞü ostrza roĞnie lub pozostaje na tym samym poziomie. Wzrost ap przy tym samym posuwie powoduje zwiĊkszenie objĊtoĞci wióra i iloĞci generowanego ciepáa, ale
jednoczeĞnie zwiĊksza dáugoĞü czynnej krawĊdzi skrawającej, co przyczynia siĊ do
zmniejszenia jej obciąĪenia cieplnego przypadającego na jednostkĊ dáugoĞci styku
z toczonym materiaáem. Badania wykazaáy, Īe spoĞród parametrów skrawania, gáĊbokoĞü skrawania jest czynnikiem oddziaáującym na trwaáoĞü ostrza w najmniejszym
stopniu. Diniz i Micaroni [40] porównując trwaáoĞü ostrzy z wĊglików spiekanych P15
pokrytych powáoką TiC, Al2O3 i TiN podczas wykoĔczeniowego toczenia stali 1045 na
sucho i z 6 % emulsją stwierdzili, Īe stosowanie páynu obróbkowego umoĪliwia uzy-
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skanie wiĊkszej trwaáoĞci ostrza niĪ skrawanie na sucho, ale ze wzrostem posuwu róĪnica wartoĞci maleje (rys. 2.22).
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Rys. 2.22. WydajnoĞü objĊtoĞciowa w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania i posuwu podczas toczenia na sucho i z emulsją (stal AISI 1045) [40]

Stosunek trwaáoĞci ostrza w skrawaniu na sucho do skrawania na mokro dla
vc = 430 m/min i f = 0,1 mm/obr wnosi 0,35, a dla vc = 540 m/min – 0,55. Ze wzrostem
posuwu do 0,14 mm/obr nastĊpuje wzrost tego stosunku do 0,70 dla obydwu prĊdkoĞci
skrawania. Wzrost stosunku TS/TE spowodowany jest wzrostem temperatury skrawania
w wyniku zwiĊkszenia posuwu. Wzrost iloĞci ciepáa skrawania nie jest jednak proporcjonalny do wzrostu posuwu, poniewaĪ ze wzrostem posuwu nastĊpuje zwiĊkszenie
powierzchni styku wióra z narzĊdziem, do którego przenika ciepáo skrawania. Stąd
nasuwa siĊ wniosek, Īe dla duĪych posuwów rozproszenie ciepáa jest uáatwione, co
zmniejsza koniecznoĞü cháodzenia strefy skrawania. Ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania
trwaáoĞü ostrza maleje, ale przy jednoczesnym wzroĞcie posuwu podczas skrawania na
sucho trwaáoĞü roĞnie, natomiast podczas cháodzenia konwencjonalnego emulsją, jak
wykazaáy badania, trwaáoĞü ostrza maleje. Uzyskanie dáuĪszego okresu trwaáoĞci ostrza
w sytuacji wyeliminowania cháodzenia z procesu toczenia powinno byü skojarzone ze
wzrostem posuwu i zmniejszeniem prĊdkoĞci skrawania. Autorzy pracy [104] zwracają
uwagĊ na znaczenie odpowiedniego doboru posuwu i prĊdkoĞci skrawania oraz geometrii ostrza w celu zwiĊkszenia trwaáoĞci ostrza w przypadku wyeliminowaniu cieczy
obróbkowej.
Istotny wpáyw na zuĪycie ostrza ma postaü i ukierunkowanie strumienia medium
cháodząco-smarującego wzglĊdem narzĊdzia i przedmiotu obrabianego. W praktyce
strumieĔ cieczy lub mgáy olejowej moĪe byü skierowany na wiór z góry, na powierzchniĊ natarcia przeciwnie do kierunku spáywu wióra oraz od strony gáównej i pomocniczej
powierzchni przyáoĪenia (rys. 2.23).
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Kierunek ruchu
gáównego

Przedmiot

NarzĊdzie

Rys. 2.23. Potencjalne kierunki dopáywu medium cháodząco-smarującego [139]

MoĪliwoĞü dotarcia medium cháodząco-smarującego do miejsca styku powierzchni
narzĊdzia z przedmiotem wywiera istotny wpáyw na warunki tarcia i temperaturĊ
w strefie skrawania, od których zaleĪą warunki ksztaátowania i postaü tworzącego siĊ
wióra. WaĪne znaczenie dla trwaáoĞci ostrza mają warunki tarcia na styku wióra z powierzchnią natarcia oraz miejsce wystĊpowania maksymalnej wartoĞci parametru gáĊbokoĞci rowka KTmax, a w konsekwencji na wytrzymaáoĞü krawĊdzi skrawającej. WartoĞü i poáoĪenie maksymalnej gáĊbokoĞci rowka ma istotne znaczenie w ocenie wpáywu
cháodzenia i smarowania strefy skrawania [139]. Badania zuĪycia ostrzy z wĊglików
spiekanych bez powáoki podczas toczenia stali AISI 4340 (PN 34CrNiMo6) i AISI 1045
(PN C45) w warunkach cháodzenia i smarowania emulsją z dopáywem na zewnĊtrzną
czeĞü wióra „A” w iloĞci 2,5-3 l/min oraz na sucho pokazaáy, Īe w przedziale czasu
od 0 do 40 s wiĊkszy przyrost gáĊbokoĞci rowka zuĪycia na powierzchni natarcia wystĊpuje, kiedy stosowana jest emulsja. Z upáywem czasu skrawania krzywe zuĪycia
przedstawiające zmiany parametru KTmax w funkcji czasu w zastosowanych warunkach
skrawania przebiegają równolegle (rys. 2.24).
50
S

WskaĨnik zuĪycia KTmax (mm)

WskaĨnik zuĪycia KTmax (mm)

20
E

15

10

5

0
0

10

20
30
Czas skrawania (s)

(a)

40

S

AISI 1045
130 m/min
o 100 m/min
+ 160 m/min
f=0,2mm/obr
ap=2mm

E

40
30
20

AISI 4340
100 m/min
130 m/min
f=0,15mm/obr
ap=1,5mm

10
0
40

80

120
160
200
Czas skrawania (s)

(b)

Rys. 2.24. Przebieg zmiany wskaĨnika gáĊbokoĞci rowka KT na powierzchni natarcia w zaleĪnoĞci od czasu skrawania podczas toczenia na sucho i z emulsją: (a) w czasie do 40 s,
(b) powyĪej 40 s (stal AISI 1045 (PN C45) i AISI 4340 (PN 34CrNiMo6)) [139]

Usytuowanie miejsca o najwiĊkszej gáĊbokoĞci i caáego obszaru rowka przesuwa
siĊ bliĪej krawĊdzi skrawającej, kiedy stosowana jest emulsja. JednakĪe po czasie 20 s
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pracy ostrza, miejsce o najwiĊkszej gáĊbokoĞci rowka znajduje siĊ w wiĊkszej odlegáoĞci od krawĊdzi skrawającej w przypadku stosowania emulsji niĪ skrawania na sucho.
Zmiana poáoĪenia najwiĊkszej gáĊbokoĞci rowka uzaleĪniona jest od wzrostu jego szerokoĞci, która z upáywem czasu jest wiĊksza w warunkach skrawania na mokro. Szybsze odprowadzenie ciepáa ze strefy zuĪycia powierzchni natarcia w przypadku dopáywu
cieczy cháodząco-smarującej powoduje w konsekwencji przesuniĊcie miejsca wystĊpowania najwyĪszej temperatury w pobliĪe krawĊdzi skrawającej, z czym wiąĪe siĊ zmiana miejsca wystĊpowania maksymalnej gáĊbokoĞci rowka. Przebieg zuĪycia powierzchni przyáoĪenia w czasie przedstawiono na rysunku 2.25.
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Rys. 2.25. Przebieg zmiany wskaĨnika zuĪycia powierzchni przyáoĪenia VBB w zaleĪnoĞci od
czasu skrawania podczas toczenia na sucho i z emulsją: (a) w czasie do 40 s, (b) powyĪej 40 s (stal AISI 1045 (PN C45) i AISI 4340 (PN 34CrNiMo6)) [139]

Z wykresów wynika, Īe w zakresie stosowanych warunków skrawania, uĪycie
emulsji powoduje zwiĊkszenie zuĪycia ostrza w pierwszych 40 s pracy ostrza, po czym
w dáuĪszym przedziale czasu skrawania róĪnice wartoĞci parametru VBB dla obydwu
sposobów cháodzenia i smarowania stają siĊ nieistotne.
Podobny przebieg i objawy zuĪycia ostrzy z wĊglików spiekanych stwierdzono
w czasie toczenia stali AISI 1045 (PN C45) [66,103]. Toczenie stali AISI 1045 o twardoĞci 163 HRB w warunkach skrawania z MQL [103] umoĪliwiáo znaczne zmniejszenie
zuĪycia ostrza w porównaniu ze skrawaniem na sucho. Po czasie skrawania 5 min
w przypadku MQL, w zakresie maáych prĊdkoĞci skrawania (91,5 i 137,25 m/min),
krzywe zuĪycia ostrza VBB nie wykazują przyspieszonego zuĪycia w porównaniu
z krzywymi zuĪycia uzyskanymi w wysokich prĊdkoĞciach skrawania. W warunkach
skrawania na sucho, pod koniec pracy ostrza wystĊpuje szybki wzrost parametru VBB na
skutek wysokiej temperatury na powierzchni przyáoĪenia i dominującego wpáywu zuĪycia adhezyjnego i dyfuzyjnego.
Istotnym wskaĨnikiem zuĪycia ostrza mającym wpáyw na jakoĞü obrobionej powierzchni, w tym chropowatoĞü i dokáadnoĞü wymiaru, jest parametr VBB’ zuĪycia
ostrza na pomocniczej powierzchni przyáoĪenia [34,37,73,76]. Badania wpáywu ukierunkowania strumienia aerosolu (60 ml/h, 0,7 MPa) na gáówną i pomocniczą powierzchniĊ przyáoĪenia przeprowadzone przez Dhara i in. [37], podczas toczenia stali
AISI 4340 (PN 34CrNiMo6) na sucho, z MQL i obfitym podawaniem emulsji wykazaáy
wystĊpowanie korelacji miĊdzy parametrem VBB i parametrem VBB’. WartoĞci tych
parametrów podczas toczenia stali AISI 4340 byáy mniejsze, gdy stosowano MQL, co
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moĪe byü wynikiem zmniejszenia temperatury na powierzchniach przyáoĪenia i w konsekwencji prowadziü do zmniejszenia zuĪycia dyfuzyjnego i adhezyjnego, które w duĪym stopniu zaleĪą od temperatury skrawania (rys. 2.26). Obrazy SEM (rys. 2.27) zuĪycia powierzchni przyáoĪenia wskazują na dominujące znaczenie zuĪycia Ğciernego. Poza
typowym starciem powierzchni przyáoĪenia podczas skrawania na sucho i mokro wystĊpują rowki skoncentrowanego zuĪycia. Wedáug Dhara i in. [37], przyczyną zuĪycia
skoncentrowanego gáównej krawĊdzi skrawającej jest utlenienie i zuĪycie chemiczne
w miejscu gdzie gradient termomechanicznego obciąĪenia ostrza jest bardzo wysoki.
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Rys. 2.26. Przebieg wskaĨnika zuĪycia gáównej VBB (a) i pomocniczej VBB’ (b) powierzchni
przyáoĪenia w czasie toczenia na sucho, z MQL i emulsją (stal AISI 4340) [37]

Rys. 2.27. Obrazy SEM powierzchni przyáoĪenia po czasie toczenia 45 min na sucho, z MQL i emulsją (stal AISI 4340 (PN 34CrNiMo6), ostrze P30, vc = 110 m/min, f = 0,16 mm/obr,
ap = 1,5 mm) [37]
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ZuĪycie skoncentrowane na pomocniczej powierzchni przyáoĪenia jest natomiast
efektem jej tarcia o nierównoĞci wystĊpujące na obrobionej powierzchni. Na powierzchni
rowka zaobserwowano gáĊbokie Ğlady starcia powstaáe w wyniku tarcia dolnej powierzchni wióra o powierzchniĊ natarcia oraz Ğlady zuĪycia adhezyjnego. Ponadto plastyczne
deformacje i mikro wykruszenia wystĊpują zarówno podczas skrawania na sucho, jak i na
mokro. Zastosowanie MQL pozwala jednak w duĪym stopniu zredukowaü zuĪycie skoncentrowane gáównej i pomocniczej krawĊdzi skrawającej oraz zmniejszyü zuĪycie na
gáównej i pomocniczej powierzchni przyáoĪenia, áącznie z powierzchnią natarcia.
Podobne wyniki uzyskali Dhar i in. [34] podczas toczenia stali 1045 oraz Khan
i Dhar [72] w trakcie toczenia stali AISI 1060 (PN C60) ostrzami z wĊglików spiekanych, na sucho i z zastosowaniem MQL, w warunkach ukierunkowania strumienia aerosolu na pomocniczą krawĊdĨ skrawającą. Zastosowanie MQL pozwala zredukowaü
wielkoĞü zuĪycia gáównej i pomocniczej powierzchni przyáoĪenia w porównaniu ze
skrawaniem na sucho i zachowaü ostroĞü krawĊdzi skrawającej w dáuĪszym okresie.
Zmniejszenie zuĪycia powierzchni przyáoĪenia i naroĪa ostrza w wyniku zastosowania
MQL w postaci aerosolu utworzonego z oleju roĞlinnego i podawanego w iloĞci 7
i 2,4 ml/h pod ciĞnieniem 0,7 MPa od strony powierzchni przyáoĪenia, w porównaniu
z emulsją uzyskano równieĪ w zabiegu toczenia rowków w stali C45 ostrzami z powáoką TiC/TiCN/TiN [120]. W przypadku ostrzy bez pokrycia wpáyw MQL na zuĪycie
ostrza jest nieistotny (rys. 2.28). W zakresie wysokich prĊdkoĞci skrawania
vc = 240 m/min, MQL w znacznym stopniu umoĪliwia zmniejszenie zuĪycia ostrza, co
jak wskazują autorzy [120], jest wynikiem oddziaáywania MQL w kierunku zmniejszenia tarcia i temperatury skrawania. Powietrze przepáywające z duĪą prĊdkoĞcią (okoáo
150 m/s), w kanaákach doprowadzających mgáĊ olejową do ostrza ulega nagáemu rozprĊĪeniu po wyjĞciu z otworu i adiabatycznemu scháodzeniu. Wraz ze wzrostem ciĞnienia temperatura wypáywającego powietrza w miejscu wyjĞcia z otworu w narzĊdziu
maleje, co prowadzi do scháodzenia nie tylko powierzchni przyáoĪenia i przedmiotu, ale
równieĪ powstania mikro kropli oleju w mgle olejowej, które stykając siĊ z powierzchniami ostrza i przedmiotu absorbują z nich ciepáo w procesie odparowania oraz zmniejszają zuĪycie naroĪa i powierzchni przyáoĪenia. Odparowane drobiny oleju przedostając
siĊ pomiĊdzy stykające siĊ powierzchnie ostrza i przedmiotu zmniejszają miĊdzy nimi
tarcie bardziej skutecznie niĪ emulsja.
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Rys. 2.28. Przebieg zuĪycia naroĪa ostrza VBc (a) i powierzchni przyáoĪenia VBB (b) w funkcji
drogi skrawania podczas toczenia rowka na sucho, z MQL i emulsją (stal C45) [120]
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PróbĊ wyznaczenia zaleĪnoĞci dla trwaáoĞci ostrza, w oparciu o równanie Taylora,
uwzglĊdniającej wystĊpujące warunki cháodzenia i smarowania strefy skrawania podjĊli
autorzy prac [65,105,113]. Opracowany dla skrawania na sucho model trwaáoĞci ostrza
w postaci:
T =TR (km/f n1 apn2)(vR/vc)(1/nc)
(2.3)
zmodyfikowano, mając na wzglĊdzie áatwoĞü uzyskania danych empirycznych, wprowadzając wspóáczynnik nc uwzglĊdniający wpáyw powáoki ostrza oraz wspóáczynnik
NDM uwzglĊdniający parametry MQL [113]. ZaleĪnoĞü na trwaáoĞü ostrza uwzglĊdniającą wpáyw MQL moĪna zapisaü w postaci:
T =TR (km/f n1 apn2)(vR/vc)(1/nc )(1/NNDM)
gdzie:
TR
n1, n2, k
m
f
ap
vc
vR
nc
NNDM

–
–
–
–
–
–
–
–
–

(2.4)

trwaáoĞü/zuĪycie ostrza po 1 min,
staáe doĞwiadczalne, dla toczenia n1 = 0,230; n2 = –0,642; k = 1,
sposób skrawania, dla toczenia m=1,
posuw,
gáĊbokoĞü skrawania,
prĊdkoĞü skrawania,
referencyjna prĊdkoĞü skrawania dla 1 min trwaáoĞci/zuĪycia ostrza,
wspóáczynnik uwzglĊdniający rodzaj powáoki,
wspóáczynnik uwzglĊdniający wpáyw MQL (NDM – near dry machining).

Modyfikacja równania 2.3, uwzglĊdniająca wpáyw MQL w równaniu Taylora
umoĪliwia, jak twierdzą Marksberry i Jawahir [113], wyznaczenie wartoĞci trwaáoĞci
ostrza z dokáadnoĞcią 90%. WartoĞci wspóáczynników nc i NNDM okreĞlane są na podstawie danych doĞwiadczalnych.
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie skrawaniem materiaáów trudno skrawalnych, takich jak stale odporne na korozjĊ, stopy tytanu, stopy na bazie niklu, super
stopy oraz stopy aluminium w warunkach ograniczonego stosowania cieczy obróbkowej
[43,70,143]. Stop Inconel 718 naleĪy do grupy superstopów na bazie niklu o niekorzystnych wáaĞciwoĞciach skrawalnoĞciowych, takich jak duĪa wytrzymaáoĞü w podwyĪszonej temperaturze, znaczne utwardzenie w czasie skrawania, niska przewodnoĞü
cieplna zwiĊkszająca temperaturĊ skrawania, a takĪe duĪe powinowactwo chemiczne
bĊdące przyczyną zuĪycia dyfuzyjnego. Kamata i Obikawa [70] przeprowadzili badania
porównawcze wpáywu MQL, skrawania na sucho i konwencjonalnego dopáywu emulsji
na zuĪycie ostrza podczas dokáadnego toczenia stopu Inconel 718 o twardoĞci 330 HV
z zastosowaniem ostrzy z powáokami TiCN/ Al2O3/TiN (CVD), TiN/AlN superlattice
(PVD) i TiAlN (PVD), zalecanymi do skrawania superstopów na bazie niklu. W warunkach toczenia na sucho i z prĊdkoĞcią skrawania 60 m/min trwaáoĞü badanych powáok nie róĪniáa siĊ znacznie, natomiast podczas skrawania na mokro i z MQL stwierdzono istotne róĪnice (rys. 2.29).
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Rys. 2.29. Okres trwaáoĞci ostrza w zaleĪnoĞci od rodzaju powáoki oraz sposobu cháodzenia
i smarowania strefy skrawania (stop Inconel 718) [70]

Zastosowanie MQL umoĪliwiáo w róĪnym stopniu poprawĊ trwaáoĞci wszystkich
ostrzy, co byáo uzaleĪnione od wystĊpującej adhezji miĊdzy materiaáem narzĊdzia
i obrabianym w relatywnie niskiej temperaturze skrawania. NajwiĊkszą trwaáoĞcią
(30 min, przy prĊdkoĞci 60 m/min) charakteryzowaáy siĊ ostrza z powáoką TiCN/
Al2O3/TiN, zarówno podczas skrawania z MQL jak i na mokro. Autorzy pracy [70]
zwracają uwagĊ na koniecznoĞü optymalizacji ciĞnienia powietrza stosowanego w MQL
i iloĞci medium smarnego w aerosolu. Ze wzrostem ciĞnienia powietrza z 0,4 do 0,6
MPa nastąpiáo zmniejszenie trwaáoĞci ostrza w stopniu porównywalnym ze skrawaniem
na sucho (rys. 2.30).
vC=90 m/min
f=0,1 mm/obr
ap=0,1 mm
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Rys. 2.30. Okres trwaáoĞci ostrza w zaleĪnoĞci od parametrów MQL, iloĞci oleju i ciĞnienia (stop
Inconel 718) [70]

ZwiĊkszenie prĊdkoĞci skrawania z 60 do 90 m/min powoduje znaczący wzrost
zuĪycia ostrzy z powáoką TiCN/Al2O3/TiN i TiN/AlN podczas toczenia na sucho, mokro i z MQL. Na powierzchni przyáoĪenia tworzy siĊ rowek zuĪycia skoncentrowanego
przewyĪszający wartoĞcią szerokoĞü starcia tej powierzchni. ZwiĊkszenie iloĞci oleju
zawartego w mgle olejowej z 16,8 do 31,8 ml/h przy wzroĞcie prĊdkoĞci skrawania do
90 m/min umoĪliwia uzyskanie trwaáoĞci ostrza porównywalnej ze skrawaniem na mo-
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kro oraz wskazuje na koniecznoĞü zwiĊkszenia zawartoĞci oleju w mgle olejowe
w przypadku wzrostu prĊdkoĞci skrawania. DuĪa adhezja wióra do ostrza wystĊpująca
w trakcie toczenia materiaáów trudnoskrawalnych, moĪe byü wedáug Ezugwu [43],
przyczyną zuĪycia wytrzymaáoĞciowego ostrza. Korzystny wpáyw MQL, szczególnie
w obróbce dokáadnej, ze zwiĊkszoną prĊdkoĞcią skrawania i zmniejszonym posuwem
pozwala znacząco zredukowaü tego rodzaju zuĪycie.
Do grupy materiaáów trudnoskrawalnych, ze wzglĊdu na znaczną skáonnoĞü materiaáu obrabianego do przywarü do ostrza, naleĪą takĪe niektóre stopy aluminium. Wyniki badania [143] zuĪycia ostrza z wĊglika spiekanego z powáoką diamentową podczas
toczenia stopu aluminium JIS A6061 (PN AlMgSiCu) z zastosowaniem MQL, na sucho
i z konwencjonalnym dopáywem cieczy obróbkowej wskazują na znaczący wzrost zuĪycia powierzchni przyáoĪenia podczas skrawania na sucho. SzerokoĞü pasma zuĪycia
VBB w warunkach skrawania z MQL i na mokro, w zakresie prĊdkoĞci skrawania 50 do
400 m/min jest zbliĪona, co Ğwiadczy, Īe stosownie cieczy obróbkowej nie zmniejsza
zuĪycia ostrza, a jedynie ogranicza wielkoĞü przywarcia aluminium do ostrza
(rys. 2.31). Natomiast brak jest wyraĨnej róĪnicy w stopniu zuĪycia powierzchni przyáoĪenia w sytuacji zwiĊkszenia zawartoĞci oleju w aerosolu z 50 do 100 ml/h.
W celu oceny wpáywu MQL na zuĪycie ostrza, w sytuacjach, kiedy wystĊpują powtarzalne i krótkie drogi skrawania wymagające wáączenia i wyáączenia dopáywu MQL
oraz ukierunkowania strumienia aerosolu w stosunku do ostrza, Attanasio i in. [10]
przeprowadzili badania toczenia stali100Cr6 (200–220HB) w stanie normalizowanym
z uĪyciem powlekanych (TiN, Al2O3, TiCN) ostrzy z wĊglików spiekanych.
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Rys. 2.31. Przebieg zuĪycia ostrza w zaleĪnoĞci od drogi skrawania podczas toczenia na sucho,
z MQL i emulsją (stop aluminiowy JIS A6061(PN AlMgSiCu)) [143]

Porównując trwaáoĞü ostrza uzyskaną dla toczenia na sucho i ze strumieniem mgáy
olejowej skierowanym na powierzchniĊ natarcia i przyáoĪenia stwierdziá, Īe trwaáoĞü
ostrza w przypadku skierowania strumienia aerosolu od strony powierzchni przyáoĪenia
jest równa lub wiĊksza niĪ w pozostaáych warunkach smarowania strefy skrawania.
Ponadto trwaáoĞü ostrza roĞnie ze zwiĊkszeniem drogi skrawania miĊdzy poszczególnymi wáączeniami i wyáączeniami MQL. WartoĞci trwaáoĞci ostrzy w warunkach toczenia na sucho i ze strumieniem mgáy olejowej skierowanym na powierzchniĊ natarcia są
podobne, co Ğwiadczyü moĪe o trudnoĞci z dotarciem medium smarnego do powierzch-
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ni styku wióra z powierzchnią natarcia. RównieĪ zwiĊkszenie drogi skrawania miĊdzy
poszczególnymi wáączeniami i wyáączeniami w tych warunkach nie ma istotnego
wpáywu na trwaáoĞü ostrza. Wzrost posuwu powoduje natomiast zmniejszenie trwaáoĞci
ostrza. Analiza SEM i EDS (energy dispersive spectroscopy) wykazaáa typowe zuĪycie
powierzchni natarcia w postaci rowka z zewnĊtrznym i wewnĊtrznym wyĪáobieniem
oraz obecnoĞü w jego obszarze pozostaáoĞci materiaáu obrabianego (Fe i Cr). ZuĪycie
powierzchni przyáoĪenia charakteryzuje typowe pasmo zuĪycia z pierwszym rowkiem
zuĪycia skoncentrowanego i Ğladami skáadników medium smarującego, czego nie
stwierdzono na powierzchni natarcia, co potwierdzaáoby hipotezĊ o braku moĪliwoĞci
dotarcia Ğrodka smarnego miĊdzy wiór a powierzchniĊ natarcia w zakresie wysokich
prĊdkoĞci skrawania.
Stosowanie cieczy cháodząco-smarujących w konwencjonalny sposób uwaĪa siĊ za
niewskazane i nie jest praktycznie stosowane w obróbce materiaáów twardych i utwardzonych dających wióry kruche i odcinkowe. Do ich obróbki zalecane są ostrza z takich
materiaáów jak CBN i ceramika narzĊdziowa, wraĪliwych na szoki temperaturowe wywoáane znacznym gradientem temperatury w czasie skrawania. Istotne znaczenie ma
wytrzymaáoĞü krawĊdzi skrawającej, która w warunkach toczenia materiaáów twardych
lub utwardzonych powinna charakteryzowaü siĊ duĪą wytrzymaáoĞcią ze wzglĊdu na
znaczne obciąĪenie ostrza. W praktyce stosowane są róĪne konfiguracje krawĊdzi skrawającej mające na celu jej wzmocnienie, począwszy od ostrej o bardzo maáym promieniu zaokrąglenia (<20 µm) poprzez celowo zaokrągloną (do ponad 100 µm) oraz z pojedynczą lub wielokrotną fazą, z zaokrągleniem lub bez zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej [80]. Koncentracja ciepáa w obszarze powstawania wióra podczas toczenia na sucho,
w przypadku obróbki materiaáów o duĪej twardoĞci lub wytrzymaáoĞci moĪe spowodowaü obniĪenie wytrzymaáoĞci na Ğcinanie obrabianego materiaáu i zmniejszenie siáy
skrawania. Z tych wzglĊdów zalecane jest toczenie na sucho. Odnosi siĊ to szczególnie
do takich materiaáów ostrza jak ceramika tlenkowa (Al2O3+ZrO2) [12]. Tonshoff i in.
[156] uwaĪają, Īe podczas toczenia nawĊglonej i zahartowanej stali AISI 5115 (PN
16MnCr5) (60-62 HRC) ostrzami z ceramiki mieszanej moĪna zwiĊkszyü trwaáoĞü
ostrza stosując emulsjĊ lub olej mineralny w porównaniu z toczeniem na sucho. ZwiĊkszenie odpornoĞci ceramiki na szok termiczny i mechaniczny, wedáug Machado i Wallbanka [110], umoĪliwia dodatek 25-40% wĊglika tytanu, którego zawartoĞü pozwala na
zastosowanie konwencjonalnego cháodzenia i smarowania strefy skrawania, szczególnie
w przypadku, gdy tolerancje obrabianego przedmiotu stanowią kryterium obróbki [12].
Konig i in. [81] zaobserwowali, Īe zastosowanie cieczy obróbkowej pozwala uniknąü
zmian metalurgicznych podczas toczenia stali zahartowanej (60 HRC).
Na istnienie krytycznej wartoĞci prĊdkoĞci skrawania, poniĪej której nie wystĊpuje
uszkodzenie wytrzymaáoĞciowe ostrza (pĊkniĊcia) wskazują Oishi i Nishida[126] oraz
Avila i Abrao [12]. WartoĞü ta jest wiĊksza dla ostrza z PCBN niĪ z ceramiki mieszanej.
W warunkach toczenia stali AISI H13 (PN X40CrMoV5-1) wiĊksza trwaáoĞü ostrza
z PCBN i ceramiki mieszanej wystĊpuje czĊĞciej w trakcie skrawania na sucho niĪ
z udziaáem cieczy podawanej konwencjonalnie lub w postaci aerosolu [126]. Natomiast
dla toczenia zgrubnego stali niskostopowej AISI 4340 (PN 34CrNiMo6) o twardoĞci
49 HRC ostrzem z ceramiki mieszanej (Al2O3+TiC) wytrzymaáoĞciowe zuĪycie ostrza
wystĊpuje przy prĊdkoĞci 100 m/min, którą Avila uznaá za krytyczną.
Zastosowanie MQL podczas toczenia stali twardych i utwardzonych np. stali áoĪyskowej SAR 52100 (PN 100Cr6) o twardoĞci 62-64 HRC umoĪliwiáo wiĊksze ograniczenie wyszczerbieĔ krawĊdzi skrawającej oraz zmniejszenie zuĪycia ostrzy z wĊgli-
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ków spiekanych P25 z powáoką TiN, CBN oraz cermetalu z w porównaniu z konwencjonalnym stosowaniem cieczy obróbkowej i cháodzeniem sprĊĪonym powietrzem [77].
Zmniejszenie zuĪycia tych ostrzy przypisywane jest jednoczesnemu cháodzącemu
i smarującemu dziaáaniu mgáy olejowej. NajwiĊkszą przydatnoĞü w stosowanych warunkach skrawania wykazują ostrza z CBN. TrwaáoĞü ostrzy cermetalowych jest okoáo
22% wiĊksza niĪ ostrzy z powáoką TiN. Badania wykazaáy przydatnoĞü ostrzy z wĊglików spiekanych z powáoką TiN do toczenia materiaáów twardych w przypadku stosowania MQL. MoĪliwoĞü zwiĊkszenia trwaáoĞci ostrza z CBN, podczas toczenia stali
wysokowĊglowej o twardoĞci 62-64 HRC z udziaáem MQL (50 ml/h, 0,13 MPa)
w porównaniu ze skrawaniem na sucho lub z konwencjonalnym dopáywem emulsji
potwierdziáy badania Autreta i in. [11]. Widocznym objawem zuĪycia tych ostrzy są
drobne wykruszenia, które pojawiają siĊ póĨniej w porównaniu ze skrawaniem na sucho, co pozwala na uzyskanie wiĊkszej wartoĞci parametru VBB zanim wystąpi uszkodzenie ostrza (rys. 2.32).

Rys. 2.32. ZuĪycie ostrza podczas toczenia na sucho (z lewej) i z MQL (z prawej) po 40 s
pracy ostrza (stal wysokowĊglowa, 62-64 HRC, ostrze CBN, vc = 152 m/min,
f = 0,1 mm/obr, ap = 0,3 mm) [11]

Varadarajan i in.[159] wskazują na korzystny wpáyw MQL, (w porównaniu z toczeniem na sucho i z konwencjonalnym cháodzeniem emulsją), na trwaáoĞü ostrzy
z wĊglików spiekanych P30 pokrytych powáokami z TiC, TiN i TiCN w przypadku
toczenia stali AISI 4340 (PN 34CrNiMo6) zahartowanej do twardoĞci 46 HRC, w zakresie parametrów skrawania vc = 40-120 m/min, f = 0,05-0,14 mm/obr, ap = 1,25 mm.
Weryfikacja wpáywu iloĞci oleju podawanego do strefy skrawania przeprowadzona
przez Diniza i in.[39] nie wykazaáa istotnego wpáywu iloĞci oleju (10, 30 i 60 ml/h) na
zuĪycie ostrzy z CBN pokrytych cienką warstwą TiN w operacji toczenia stali AISI
52100 (PN 100Cr6) zahartowanej do twardoĞci 60 HRC (rys. 2.33).
Rosnąca wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania (110-175 m/min) temperatura
w strefie skrawania podczas toczenia na sucho ostrzem z materiaáu o duĪej odpornoĞci
na wysoką temperaturĊ (CBN 1800 HV w temperaturze 1000°C) uáatwia odksztaácanie
i Ğcinanie wióra materiaáów twardych i kruchych. Zmniejsza zuĪycie i ryzyko uszkodzenia ostrza, a takĪe redukuje róĪnice w trwaáoĞci ostrza w zakresie stosowanych sposobów cháodzenia i smarowania strefy skrawania. Oddziaáywanie zawartego w mgle
olejowej powietrza jest podobne do sprĊĪonego powietrza. Powoduje zmniejszenie
temperatury w strefie skrawania i zmiĊkczenia materiaáu skrawanego, co przyczynia siĊ
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WskaĨnik zuĪycia VBmax (mm)

do wzrostu zuĪycia ostrza. ObecnoĞü emulsji przeciwdziaáa zmiĊkczeniu materiaáu
obrabianego w obszarze ksztaátowania wióra, a tym samym wpáywa na zwiĊkszenie
tarcia na powierzchni przyáoĪenia, w wyniku czego wystĊpuje przyspieszony wzrost
wartoĞci parametru VBmax. Zmiana wartoĞci parametru VBmax w czasie jest zbliĪona do
skrawania na sucho zarówno pod wzglĊdem wartoĞci, jak i przebiegu. Jak wynika
z rysunku 2.33, najmniejsze zuĪycie ostrza wystĊpuje podczas toczenia na sucho.
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Rys. 2.33. ZuĪycie powierzchni przyáoĪenia w zaleĪnoĞci od iloĞci oleju podawanego do strefy
skrawania (stal AISI 52100 (PN 100Cr6), 60 HRC, ostrze PCB) [39]

3. WàAĝCIWOĝCI WARSTWY WIERZCHNIEJ
KSZTAàTOWANEJ W WARUNKACH TOCZENIA NA SUCHO
LUB Z MINIMALNYM CHàODZENIEM I SMAROWANIEM
OSTRZA
3.1. Struktura geometryczna
Aspekty ekologiczne obróbki skrawaniem powodują, Īe w literaturze poĞwiĊconej
jakoĞci warstwy wierzchniej coraz czĊĞciej spotkaü moĪna publikacje dotyczące skutków
wyeliminowania lub ograniczenia cieczy obróbkowej z procesu toczenia. Wpáyw sposobu
cháodzenia i smarowania strefy skrawania na chropowatoĞü powierzchni po toczeniu stali
AISI 1040 (PN C40) badali Dhar i in. [34]. Porównując wartoĞci parametru chropowatoĞci
Ra dla toczenia na sucho i z MQL stwierdzili, Īe mniejsze wartoĞci parametru Ra wystĊpują po toczeniu z MQL (200 ml/h; 0,8 MPa), a w funkcji czasu toczenia wartoĞci tego
parametru wzrastają znacznie wolniej. Podobne rezultaty uzyskali Dhar i in. [37] po toczeniu stali AISI 4340 (PN 34CrNiMo6) na sucho z zastosowaniem emulsji i MQL za
pomocą strumienia mieszaniny powietrza z olejem w iloĞci 60 ml/h i pod ciĞnieniem
0,7 MPa (rys. 3.1). Ponadto zaobserwowali, Īe spowolnieniu ulega starcie na pomocniczej
powierzchni przyáoĪenia oraz skoncentrowane wyĪáobienie pomocniczej krawĊdzi skrawającej, co moĪe byü efektem niĪszej temperatury skrawania i naprĊĪeĔ na wierzchoáku
ostrza oraz ograniczenia tendencji do wyszczerbiania krawĊdzi skrawającej.
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Rys. 3.1. ChropowatoĞü powierzchni po toczeniu na sucho, z MQL i emulsją w zaleĪnoĞci od
czasu skrawania (stal AISI 4340(PN 34CrNiMo6)) [37]

Skrawanie na sucho i z konwencjonalnym cháodzeniem i smarowaniem strefy
skrawania powoduje przyspieszony wzrost chropowatoĞci powierzchni w wyniku wyĪszej temperatury i naprĊĪeĔ dziaáających na ostrze. Korzystne oddziaáywanie MQL na
chropowatoĞü powierzchni dla danego zestawu materiaá obrabiany-narzĊdzie, jak twierdzą autorzy pracy [37], zaleĪy jednak od efektywnoĞci zmniejszenia zuĪycia Ğciernego
pomocniczej powierzchni przyáoĪenia oraz ograniczenia warunków dla powstawania
narostu i wyszczerbieĔ krawĊdzi skrawających.
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Machado [110] utrzymuje, Īe wpáyw cháodzenia i smarowania na chropowatoĞü
powierzchni po toczeniu stali Ğrednio wĊglowej jest zauwaĪalny w zakresie maáych
prĊdkoĞci skrawania (30 m/min) i duĪych posuwów, natomiast wartoĞci parametru Ra
charakteryzują siĊ duĪym rozrzutem, spowodowanym pojawianiem siĊ narostu. Wraz ze
wzrostem prĊdkoĞci skrawania (200 m/min) nastĊpuje ograniczenie wpáywu sposobu
cháodzenia i smarowania strefy skrawania na chropowatoĞü powierzchni. Lepsza gáadkoĞü obrobionej powierzchni wystĊpuje w przypadku zastosowania mieszanki powietrza
z olejem lub wodą niĪ podczas konwencjonalnego podawania emulsji lub toczenia na
sucho.
Wyniki porównawczych badaĔ chropowatoĞci powierzchni po toczeniu na sucho
i z konwencjonalnym podawaniem cieczy cháodząco-smarującej do strefy skrawania
przedstawiono w pracach [8,9,95,96,98,101], z których wynika, Īe nie w kaĪdych warunkach toczenia moĪliwe jest wyeliminowanie cieczy cháodząco-smarującej. Przykáadem jest obróbka materiaáów trudnoskrawalnych. Autorzy prac [8,9] badając chropowatoĞü powierzchni po toczeniu poprzecznym /planowaniu stopu Inconel 718 (35 HRC) na
sucho i z obfitym smarowaniem strefy skrawania emulsją zaobserwowali pogorszenie
chropowatoĞci w wyniku braku cieczy cháodząco-smarującej. UĪycie lub wyeliminowanie cieczy cháodząco-smarującej z procesu skrawania nie zmienia natomiast wystĊpujących zaleĪnoĞci miĊdzy chropowatoĞcią powierzchni a geometrią ostrza. ZwiĊkszenie
promienia zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej powoduje zmniejszenie chropowatoĞci
w porównaniu z ostrą i sfazowaną krawĊdzią skrawającą, co moĪe wynikaü z wiĊkszej
skáonnoĞci ostrej krawĊdzi do wyszczerbieĔ. Wpáyw kąta natarcia, pozytywnego lub
negatywnego, na chropowatoĞü powierzchni zaleĪy równieĪ od cháodzenia i smarowanie strefy skrawania. Podczas skrawania na mokro zastosowanie dodatniego kąta natarcia powoduje mniejszą chropowatoĞü powierzchni niĪ w przypadku ujemnego kąta
natarcia. Jednak w skrawaniu na sucho, trend ten ulega odwróceniu. ChropowatoĞü
powierzchni po toczeniu z dodatnim kątem natarcia jest wiĊksza, ze wzglĊdu na widoczne wgniecenia narostu na obrobionej powierzchni powstaáe w wysokiej temperaturze, których nie zaobserwowano po toczeniu z ujemnym kątem natarcia. Ze wzrostem
promienia zaokrąglenia wierzchoáka ostrza chropowatoĞü powierzchni maleje w wyniku
zwiĊkszonej dáugoĞci styku krawĊdzi skrawającej z przedmiotem. ChropowatoĞü obrobionej powierzchni w przypadku zabiegu planowania ulega zmianie w zaleĪnoĞci od
Ğrednicy toczenia, co ma związek ze zmienną prĊdkoĞcią skrawania podczas toczenia.
Ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania, w stosowanych warunkach skrawania, chropowatoĞü
powierzchni nie zmienia siĊ do odlegáoĞci okoáo 5 mm od powierzchni zewnĊtrznej
przedmiotu. PowyĪej tej wartoĞci, chropowatoĞü maleje, co moĪna przypisaü zmiĊkczeniu materiaáu w wyniku zakumulowania ciepáa skrawania (rys. 3.2).
Badania mikroskopowe SEM powierzchni wykazaáy, Īe w odlegáoĞci do 15 mm
odksztaácenia plastyczne wywoáane są gáównie czynnikiem mechanicznym, nastĊpnie
czynnikiem cieplnym, przyczyniającym siĊ do zmiĊkczenia materiaáu i ujednorodnienia
odksztaáceĔ plastycznych obrobionej powierzchni oraz poprawy chropowatoĞci powierzchni. ChropowatoĞü powierzchni w odlegáoĞci 25 mm jest mniejsza niĪ w odlegáoĞci 5 i 15 mm. Wyeliminowanie cieczy cháodząco-smarującej z procesu toczenia
poprzecznego/planowania stopu Inconel 718 moĪe powodowaü zwiĊkszenie chropowatoĞci powierzchni w wyniku pojawienia siĊ narostu na obrobionej powierzchni i wzrostu
temperatury skrawania (rys. 3.3).
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Rys. 3.2. ChropowatoĞü powierzchni w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania i odlegáoĞci od zewnĊtrznej powierzchni przedmiotu po toczeniu z emulsją (stop Inconel 718, 35 HRC,
ostrze CBN) [8]
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Rys. 3.3. ChropowatoĞü powierzchni w zaleĪnoĞci od odlegáoĞci od zewnĊtrznej powierzchni
przedmiotu dla toczenia na sucho i z emulsją (a) oraz obraz mikroskopowy (x100) powierzchni toczonej na sucho w odlegáoĞci 15 mm od zewnĊtrznej powierzchni przedmiotu (b) (stop Inconel 718, 35 HRC, ostrze CBN) [8]

Zagadnienie warunków ksztaátowania powierzchni materiaáów twardych i utwardzonych jest od dáuĪszego czasu przedmiotem wielu badaĔ eksperymentalnych i analiz
teoretycznych. TwardoĞü materiaáu oddziaáując na warunki konstytuowania siĊ wióra
ma istotny wpáyw na fizyczne aspekty procesu toczenia oraz wáaĞciwoĞci warstwy
wierzchniej, w tym stereometryczne i fizyczne cechy obrobionej powierzchni. Skrawanie na twardo obejmuje wzglĊdnie szeroki zakres twardoĞci materiaáu (~45-70 HRC)
[150]. Ze wzglĊdu na odksztaácenia plastyczne w strefie tworzenia wióra i stan obrobionej powierzchni istotne są wáaĞciwoĞci skrawanego materiaáu i uksztaátowanie krawĊdzi
skrawającej ostrza, szczególnie podczas toczenia wykoĔczeniowego, kiedy to wartoĞü
posuwu jest czĊsto tego samego rzĊdu, co wartoĞü promienia zaokrąglenie krawĊdzi
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skrawającej. Thiele i in. [150] badając wpáyw promienia zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej i twardoĞci materiaáu na chropowatoĞü powierzchni po toczeniu stali AISI 52100
(41, 47, 57 HRC) na sucho stwierdzili, Īe w stosowanych warunkach skrawania, podobne wartoĞci parametru Ra wystĊpują po toczeniu stali o twardoĞci 41 HRC ostrzem
ostrym (rn  20 µm) oraz z dodatkowo wykonana fazą. ZwiĊkszenie promienia zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej (93,98 i 121,92 µm) powoduje wzrost wartoĞci parametru
Ra, szczególnie w zakresie wiĊkszych posuwów (f > 0,05 mm/obr). Ze wzrostem twardoĞci materiaáu wpáyw ksztaátu i zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej maleje. WzdáuĪ
krawĊdzi skrawającej wystĊpują zróĪnicowane oddziaáywania miĊdzy wiórem a ostrzem
zaleĪne od promienia zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej i posuwu. W zakresie najmniejszego posuwu 0,05 mm/obr, kiedy stosunek gruboĞci warstwy skrawanej do promienia zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej przyjmuje najmniejsze wartoĞci, przed przemieszczającym siĊ ostrzem i w kierunku bocznym zachodzi plastyczne odksztaácenie
materiaáu, zamiast ksztaátowania wióra w wyniku Ğcinania, przyczyniając siĊ do pogorszenia chropowatoĞci powierzchni. Dla danego posuwu wzrost promienia zaokrąglenia
krawĊdzi skrawającej zwiĊksza efekt plastycznego odksztaácenia w obrĊbie krawĊdzi
skrawającej i chropowatoĞü powierzchni. Wzrost posuwu dla danego promienia zaokrąglenia rn powoduje zwiĊkszenie wartoĞci stosunku gruboĞci warstwy skrawanej do
promienia rn oraz udziaáu efektu Ğcinania podczas formowania wióra w zaleĪnoĞci do
efektu odksztaácenia plastycznego. Przy jednoczesnym zwiĊkszaniu posuwu i promienia
zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej relacja miĊdzy gruboĞcią warstwy skrawanej a promieniem krawĊdzi skrawającej nie ulega zmianie, w związku z czym chropowatoĞü
obrobionej powierzchni pozostaje na podobnym poziomie. Mniejszą chropowatoĞü
powierzchni w warunkach skrawania na sucho stwierdzono równieĪ po toczeniu stali
AISI 1045 (PN C45) o twardoĞci 55 i 59 HRC [40]. Fakt wzrostu temperatury w strefie
skrawania powoduje zmniejszenie wytrzymaáoĞci i twardoĞci materiaáu, z czym wiąĪe
siĊ poprawa warunków ksztaátowania wióra, zmniejszenie siáy skrawania oraz chropowatoĞci powierzchni. Mimo, Īe wzrost posuwu wpáywa na wzrost teoretycznej chropowatoĞci, to jak widaü na rysunku 3.4, wiĊkszy przyrost chropowatoĞci powierzchni ma
miejsce w warunkach stosowania cieczy cháodząco-smarującej niĪ po skrawaniu na
sucho.
W trakcie skrawania na sucho, wraz ze wzrostem posuwu, czĊĞü wartoĞci chropowatoĞci powierzchni zaleĪna od procesu ksztaátowania wióra i drgaĔ maleje, co powoduje, Īe wartoĞci chropowatoĞci powierzchni są zbliĪone bardziej do teoretycznych po
toczeniu na sucho niĪ na mokro. Avilo i Abrao [12] wskazują na istotne znaczenie parametrów skrawania i wáaĞciwoĞci cieczy cháodząco smarujących na chropowatoĞü
powierzchni i rozrzut wartoĞci parametru Ra po toczeniu stali AISI 4340
(PN 34CrNiMo6) obrobionej cieplnie do twardoĞci 49 HRC. W zakresie parametrów
skrawania typowych dla obróbki zgrubnej (vc = 50-100 m/min, f = 0,15 mm/obr,
ap = 2 mm) najmniejszą wartoĞü Ra uzyskano po toczeniu na sucho, nastĊpnie z zastosowaniem emulsji z zawartoĞcią oleju mineralnego i oleju syntetycznego oraz emulsji
bez oleju mineralnego. Podobna kolejnoĞü wartoĞci chropowatoĞci powierzchni wystĊpuje po toczeniu wykoĔczeniowym (vc = 200-400 m/min, f = 0,05 mm/obr i ap = 0,5 mm).
Zaobserwowano, Īe wáaĞciwoĞci cieczy obróbkowej i prĊdkoĞü skrawania wywierają
istotny wpáyw na rozrzut parametru chropowatoĞci Ra. W warunkach skrawania na
sucho, przy prĊdkoĞci skrawania powyĪej 200 m/min rozrzut wartoĞci parametru Ra
ulega zwiĊkszeniu. Natomiast zastosowanie cieczy obróbkowej w warunkach toczenia
wykoĔczeniowego i wysokich prĊdkoĞci skrawania umoĪliwia zmniejszenie rozrzutu
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wartoĞci chropowatoĞci powierzchni. Zmniejszenie procentowej zawartoĞci koncentratu
w emulsji w obróbce wykoĔczeniowej nie ma wiĊkszego wpáywu na chropowatoĞü
powierzchni, bez wzglĊdu na wartoĞü prĊdkoĞci skrawania.
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Rys. 3.4. ChropowatoĞü powierzchni w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania i posuwu po toczeniu
na sucho i z emulsją (stal AISI 1045 (PN C45), 55 i 59 HRC)) [38]

Jak wykazują badania [11,39,159] zmniejszenie chropowatoĞci powierzchni po toczeniu materiaáów twardych w porównaniu z toczeniem na sucho, przy jednoczesnym
ograniczeniu uĪycia cieczy obróbkowej w procesie skrawania, umoĪliwia technika
minimalnego cháodzenia i smarowania strefy skrawania. Autret i in. [11] stwierdzili, Īe
zastosowanie MQL w postaci mieszaniny oleju roĞlinnego z powietrzem w iloĞci
50 ml/h i pod ciĞnieniem 0,13 MPa do toczenia stali wysokowĊglowej o twardoĞci
62-64 HRC wpáywa istotnie na zmniejszenie chropowatoĞci powierzchni. W porównaniu z toczeniem na sucho, przy gáĊbokoĞci skrawania 0,3 mm i posuwie 0,15 mm/obr,
wystĊpuje zmniejszenie chropowatoĞci o 50%. Zaobserwowano áagodne ksztaátowanie
wióra bez páyniĊcia bocznego z wyraĨnymi Ğladami posuwu na powierzchni obrobionej.
Wpáyw MQL na chropowatoĞü powierzchni jest wiĊkszy w zakresie wyĪszych posuwów i gáĊbokoĞci skrawania. W warunkach ustabilizowanej temperatury skrawania
zastosowanie MQL umoĪliwia poprawĊ chropowatoĞci powierzchni od 10 do 30%
w porównaniu z toczeniem na sucho. Zmniejszenie chropowatoĞci powierzchni w porównaniu z cháodzeniem konwencjonalnym i na sucho uzyskano równieĪ w wyniku
minimalnego dozowania oleju mineralnego (w iloĞci 2ml/min z ciĞnieniem wtrysku
20 MPa i czĊstotliwoĞcią 600 wtrysków na min) podczas toczenia stali AISI 4340
(PN 34CrNiMo6) zahartowanej do twardoĞci 46 HRC [159]. Mniejsza temperatura i siáa
skrawania, skrócona dáugoĞü styku wióra z ostrzem oraz wzrost kąta Ğcinania podczas
minimalnego dozowania oleju wpáywają na poprawĊ chropowatoĞci obrobionych powierzchni oraz wydáuĪenie czasu skrawania, w którym chropowatoĞü powierzchni pozostaje na zbliĪonym poziomie (rys. 3.5).
Zastosowanie MQL podczas toczenia materiaáów twardych nie zawsze zapewnia
uzyskanie najmniejszej chropowatoĞci powierzchni. Diniz i in. [39] w wyniku badaĔ
porównawczych toczenia stali AISI 52100 (PN 100Cr6) hartowanej do twardoĞci
60 HRC z zastosowaniem MQL, sprĊĪonego powietrza, na sucho oraz z konwencjonalnym cháodzeniem i smarowaniem emulsją stwierdzili, Īe najmniejsza chropowatoĞü
powierzchni pojawia siĊ podczas toczenia na sucho, a najwiĊksza po skrawaniu z emul-
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sją, kiedy temperatura skrawania jest najmniejsza i wystĊpują najtrudniejsze warunki
ksztaátowania wióra. PoĞrednie wartoĞci chropowatoĞci powierzchni wystĊpują podczas
toczenia z MQL i sprĊĪonym powietrzem, co moĪna przypisaü poĞrednim, pod wzglĊdem ksztaátowania wióra, warunkom skrawania. Zmienna iloĞci oleju w strumieniu
powietrza (10, 30 i 60 ml/h; 0,45 MPa) w stosowanych warunkach skrawania nie wykazuje istotnego wpáywu na chropowatoĞü powierzchni (rys. 3.6). Porównanie przebiegu
zmiennoĞci parametru chropowatoĞci powierzchni Ra ze zuĪyciem ostrza w funkcji
czasu skrawania, w zakresie stosowanych prĊdkoĞci skrawania, nie wykazuje Ğcisáej
zaleĪnoĞci miĊdzy tymi wielkoĞciami. RóĪnice wartoĞci chropowatoĞci powierzchni
spowodowane są zmianą ksztaátu wierzchoáka ostrza na skutek zmieniających siĊ objawów zuĪycia w czasie pracy ostrza.
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Rys. 3.5. ChropowatoĞü powierzchni w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania (a) i posuwu (b) po
toczeniu na sucho, z MQL i emulsją (stal AISI 4340 (PN 34CrNiMo6), 46 HRC) [159]
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Rys. 3.6. ChropowatoĞü powierzchni w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia i smarowanie strefy
skrawania oraz iloĞci Ğrodka smarnego (stal AISI 52100 (PN 100Cr6), 60 HRC, ostrze
PCBN) [39]
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3.2. Mikrostruktura
Wyeliminowanie lub ograniczenie iloĞci cieczy cháodząco-smarującej wiąĪe siĊ ze
zmianą siáy oddziaáywania czynnika cieplnego i mechanicznego w procesie konstytuowania warstwy wierzchniej. W efekcie zjawiska wystĊpujące w procesie toczenia powodują zmiany w warstwie wierzchniej (w stosunku do materiaáu rdzenia) w postaci
zróĪnicowanych wáaĞciwoĞci mikrostrukturalnych, mikrotwardoĞci i naprĊĪeĔ wáasnych, co moĪe mieü istotny wpáyw na wáaĞciwoĞci uĪytkowe wytworzonej powierzchni. Wykorzystywana podczas toczenia energia mechaniczna prawie w caáoĞci zamieniana jest w energiĊ cieplną. Proces áączący odksztaácenia plastyczne z procesem cieplnym
moĪe modyfikowaü przemianĊ fazową i ksztaátowaü mikrostrukturĊ niemoĪliwą do
uzyskania w konwencjonalnej obróbce cieplnej. JeĞli dopáyw ciepáa skrawania jest wystarczająco duĪy, aby osiągnąü temperaturĊ przemiany fazowej (ferryt + cementyt
ĺaustenit), a nastĊpnie wystĊpuje dostatecznie szybkie odprowadzenie ciepáa przez masĊ
obrabianego materiaáu, wówczas utworzona warstwa bĊdzie miaáa strukturĊ martenzytyczną.
W procesie utwardzenia warstwy wierzchniej, decydującymi czynnikami wpáywającymi na
uksztaátowaną strukturĊ oraz jej gruboĞü są temperatura i czas styku ostrza z materiaáem
skrawanym. Badania [27] toczenia na sucho stali AISI 4340 (PN 34CrNiMo6) w stanie
odprĊĪonym o twardoĞci 28 HRC ze strukturą perlityczną, ostrzem z CBN i z parametrami skrawania: vc = 180 i 270 m/min, f = 0,013-0,1 mm/obr, ap = 0,025-0,2 mm
wykazaáy, Īe aby wygenerowaü wystarczającą iloĞü ciepáa potrzebną do wystąpienia
przemiany strukturalnej niezbĊdne jest pasmo starcia na powierzchni przyáoĪenia o
wartoĞci co najmniej 1,2 mm. W takich warunkach skrawania pojawia siĊ strefa biaáa o
gruboĞci 13 µm i twardoĞci 525 HK500 w stosunku do twardoĞci rdzenia – 300 HK500
oraz strefa czarna o gruboĞci 17 µm, przy czym Ğrednia gruboĞü utwardzenia wynosi
okoáo 30 µm (rys. 3.7).

Rys. 3.7. Mikrostruktura warstwy wierzchniej po toczeniu na sucho (stal AISI 4340 (PN
34CrNiMo6), 28 HRC, vc = 180 m/min, f = 0,025 mm/obr, ap = 0,2 mm, VB = 1,2 mm)
[27]

Badania mikrostrukturalne wykonane metodą XRD potwierdziáy obecnoĞü w warstwie wierzchniej 7% objĊtoĞciowo austenitu szczątkowego Ğwiadczącego o przemianie
fazowej – austenityzacji, pomimo struktury perlitycznej materiaáu skrawanego. Analiza
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mikrostruktury wykazaáa strukturĊ strefy biaáej, o páasko i przestrzennie centrycznej
siatce, natomiast strefa czarna skáadaáa siĊ drobnych wydzieleĔ, przy czym rdzeĔ materiaáu posiadaá strukturĊ perlityczną. Pozostaáa czĊĞü warstwy wierzchniej utwardzonej
skrawaniem skáadaáa siĊ z ultra drobnego martenzytu. Czas, w którym temperatura
w warstwie wierzchniej na gáĊbokoĞci strefy biaáej (13 µm) byáa wyĪsza od temperatury
austenityzacji (Ac3 dla stali 4340-774°C) jest bardzo krótki, znacznie krótszy od czasu
stosowanego w konwencjonalnym utwardzeniu powierzchniowym i wynosiá 0,3 ms
(rys. 3.8).
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Rys. 3.8. Zmiana temperatury w czasie skrawania na gáĊbokoĞci 13 µm strefy biaáej (stal AISI
4340 (PN 34CrNiMo6)), 28 HRC) [27]

Tak krótki czas austenityzacji sugeruje istotny wpáyw odksztaáceĔ i naprĊĪeĔ
w strefie skrawania na proces przemiany fazowej. Jak pokazują badania [27,28,71],
decydującym czynnikiem od którego zaleĪy przemiana fazowa i utwardzenie warstwy
wierzchniej jest szerokoĞü pasma starcia wystĊpującego na powierzchni przyáoĪenia.
W warunkach duĪej wartoĞci wskaĨnika VB, gáównym Ĩródáem ciepáa przenikającego
do przedmiotu jest ciepáo tarcia miĊdzy powierzchnią przyáoĪenia a powierzchnią obrobioną przedmiotu, natomiast wpáyw ciepáa związanego z odksztaáceniami plastycznymi
w warstwie skrawanej ma mniejsze znaczenie. Mechanizm konstytuowania siĊ strefy
biaáej podczas toczenia ortogonalnego stali AISI 1045 wyĪarzonej do twardoĞci
99 HRB badali Han i in. [56]. Autorzy wskazują na trzy przyczyny odpowiedzialne za
powstanie strefy biaáej w róĪnych procesach obróbkowych:
x przemiana fazowa w wyniku szybkiego nagrzewania i cháodzenia, okreĞlana oddziaáywaniem cieplnym,
x rozdrobnienie struktury utworzonej w wyniku duĪych odksztaáceĔ plastycznych,
zwane efektem mechanicznym,
x reakcje nowo utworzonej powierzchni z otoczeniem.
Analiza XRD skáadu fazowego warstwy wierzchniej ze strefą biaáą wykonana na
gáĊbokoĞci 0,2 µm wykazaáa obecnoĞü ferrytu D i austenitu Ȗ, faz, które posiadają strukturĊ krystaliczną przestrzennie i páasko centryczną, których obecnoĞü nie stwierdzono
przed skrawaniem. ObecnoĞü austenitu szczątkowego w strefie biaáej Ğwiadczy o zaistniaáej przemianie fazowej, pomimo Īe temperatura na powierzchni byáa niĪsza niĪ temperatura przemiany austenitycznej Ac1 (dla stali AISI 1045 (PN C45) wynosząca 727°C)
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konieczna do zaistnienia takiej przemiany w konwencjonalnej obróbce cieplnej. Bardzo
szybkie nagrzewanie i cháodzenie podczas skrawania sugeruje bezdyfuzyjną martenzytyczną przemianĊ fazową. Strefa biaáa wystąpiáa w caáym zakresie stosowanych warunków skrawania i jej gruboĞü rosáa wraz ze wzrostem wartoĞci VBB (rys. 3.9).
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Rys. 3.9. GruboĞü strefy biaáej po toczeniu na sucho w funkcji prĊdkoĞci skrawania i zuĪycia
ostrza VB (stal AISI 1045(PN C45)), 99 HRB) [56]

Istnienie strefy biaáej w warstwie wierzchniej utworzonej w temperaturze skrawania poniĪej temperatury przemiany Ac1 wskazuje, Īe temperatura skrawania nie jest
jedynym czynnikiem wpáywającym na powstanie strefy biaáej podczas toczenia stali
AISI 1045 (PN C45) i prawdopodobnie innych stali. Dodatkowym uzasadnieniem jest
fakt, Īe wraz ze wzrostem temperatury nie roĞnie gruboĞü strefy biaáej. Wyniki tych
badaĔ wskazują, Īe czynnik mechaniczny związany z plastycznymi odksztaáceniami
warstwy wierzchniej równieĪ wywiera istotny wpáyw na tworzenie siĊ strefy biaáej w
temperaturze poniĪej przemiany Ac1. MikrostrukturĊ warstwy wierzchniej po toczeniu
na sucho w zaleĪnoĞci od stopnia zuĪycia powierzchni przyáoĪenia przedstawiono na
rysunku 3.10.

Strefa biaáa

Strefa biaáa

Strefa biaáa

Rys. 3.10. Mikrostruktura warstwy wierzchniej po toczeniu na sucho: (a) vc = 200 m/min;
VBB = 0, 31 mm; (b) vc = 100 m/min; VBB = 0,42 mm; (c) vc = 100 m/min; VBB = 0,6 mm
(stal AISI 1045 (PN C45)), 99,1 HRB, f = 0,1 mm/obr, b = 1,5 mm) [56]
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Znaczne zmiany struktury warstwy wierzchniej wystĊpują podczas toczenia na sucho stali trudnoskrawalnych np. stopów tytanowych lub odpornych na korozjĊ i wysokie temperatury. Niska przewodnoĞü cieplna i wysoka reaktywnoĞü chemiczna tych
stopów z wieloma materiaáami narzĊdziowymi powoduje wzrost temperatury w strefie
skrawania, co ma istotny wpáyw na przyspieszone zuĪycie ostrza, pogorszenie chropowatoĞci powierzchni i silną adhezjĊ miĊdzy wiórem a narzĊdziem, a ponadto przyczynia
siĊ do wzrostu mikrotwardoĞci i zmian mikrostrukturalnych w postaci odksztaáceĔ plastycznych, mikropĊkniĊü, transformacji fazowych i zmiany naprĊĪeĔ wáasnych
[24,60,116]. W zaleĪnoĞci od stosowanych warunków skrawania tworzy siĊ strefa biaáa,
która powoduje, Īe twardoĞü warstwy wierzchniej moĪe byü wiĊksza lub mniejsza od
twardoĞci materiaáu rdzenia. Badania [24] mikrostruktury warstwy wierzchniej po toczeniu zgrubnym na sucho stopu tytanowego Ti-6% Al-4% V o mikrostrukturze skáadającej siĊ z fazy alfa otoczonej przez drobnoziarnistą matrycĊ beta wykazaáy, Īe utwardzenie warstwy wierzchniej do gáĊbokoĞci 0,01 mm powoduje wzrost twardoĞci w stosunku do twardoĞci rdzenia. Natomiast na gáĊbokoĞci 0,02 mm twardoĞü warstwy
wierzchniej byáa mniejsza od twardoĞci materiaáu nieodksztaáconego, prawdopodobnie
na skutek zmiĊkczenia materiaáu w bardzo wysokiej temperaturze.
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Rys. 3.11. MikrotwardoĞü w zaleĪnoĞci od gáĊbokoĞci zalegania w warstwie wierzchniej toczonej na sucho (stop Ti-6% Al-%4 V) [24]

Niska przewodnoĞü cieplna tego stopu powoduje utrzymywanie siĊ wysokiej temperatury poniĪej obrobionej powierzchni, w wyniku czego nastĊpuje proces starzenia
stopu tytanowego. Na wiĊkszej gáĊbokoĞci poniĪej obrobionej powierzchni (0,07 mm),
w stosowanych warunkach skrawania twardoĞü ponownie znacznie wzrosáa, co Ğwiadczyü moĪe o utwardzeniu siĊ materiaáu na tej gáĊbokoĞci (rys. 3.11). NajwiĊksza wartoĞü twardoĞci (391 HV) wystĊpuje na gáĊbokoĞci 5 µm poniĪej obrobionej powierzchni, w miejscu gdzie pojawiają siĊ najwiĊksze odksztaácenia plastyczne, których gáĊbokoĞü wystĊpowania roĞnie ze wzrostem zuĪycia ostrza (rys. 3.12).
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(a)

(b)

Rys. 3.12. Mikrostruktura warstwy wierzchniej po toczeniu na sucho: (a) t = 10 s (b) t = 2min
(stop Ti-6% Al-%4 V, vc = 100 m/min, f = 0,25 mm/obr, ap = 2 mm) [24]

Zagadnienie powstawania warstwy wierzchniej podczas toczenia stali miĊkkiej nie
zostaáo ostatecznie poznane i jest przedmiotem dalszych badaĔ, szczególnie w warunkach
toczenia na sucho. Celowe, zatem są prace badawcze nad wpáywem MQL na wáaĞciwoĞci
i przemiany strukturalne w warstwie wierzchniej oraz konstytuowanie siĊ strefy biaáej
zarówno w odniesieniu do stali w stanie miĊkkim, jak i utwardzonym. Natomiast istnieje
wiele pozycji literaturowych dotyczących mikrostruktury warstwy wierzchniej uksztaátowanej w warunkach tocznia na sucho materiaáów twardych i utwardzonych [71,79,153,
163]. Badania te wskazują na obecnoĞü, w zaleĪnoĞci od warunków skrawania, struktury
zwanej strefą biaáą o gruboĞci siĊgającej kilkudziesiĊciu µm, odpornej na trawienie,
o duĪej twardoĞci wiĊkszej niĪ twardoĞü rdzenia, nawet jeĞli posiada on strukturĊ martenzytyczną o ultra drobnym ziarnie [71,79]. Istotnym czynnikiem, podobnie jak podczas
toczenia stali miĊkkiej, mającym duĪy wpáyw na jej wystąpienie oraz gruboĞü jest stopieĔ
zuĪycia ostrza na powierzchni przyáoĪenia, którego wzrost powoduje progresywny wzrost
gruboĞci strefy biaáej [28,71]. ObecnoĞü strefy biaáej po toczeniu na sucho stali utwardzonej HS6-5-2 (63 HRC), 55NiCrMoV7 (46 HRC) i 100Cr6 (61 HRC) ostrzami z CBN
K10D i ceramiki mieszanej SH1 z prĊdkoĞcią 70 m/min, posuwem 0,20 mm/obr i gáĊbokoĞcią skrawania 0,15 mm wykazali autorzy prac [14,71]. GruboĞü tej strefy dla stali HS65-2 wynosi okoáo 1 Pm oraz mezotwardoĞü okoáo 1000 HV0,04, natomiast w przypadku
stali 100Cr6, poza strefą biaáą o gruboĞci 7 Pm, wystĊpuje dodatkowo strefa ciemna
o gruboĞci 8-20 Pm o mniejszej mezotwardoĞci niĪ rdzeĔ materiaáu, odpuszczona ciepáem
skrawania, co Ğwiadczy wedáug tych autorów o istnieniu wysokiej temperatury powodującej zmiany strukturalne w obu strefach. Temperatura obrobionej powierzchni podczas
toczenia stali HS6-5-2 jest wyĪsza niĪ podczas toczenia stali 100Cr6, w wyniku czego
w warstwie wierzchniej nie wystĊpuje zmiĊkczona strefa czarna, gdyĪ temperatura odpuszczania tej stali jest znacznie wyĪsza niĪ stali 100Cr6. Badania wykazaáy zmianĊ mikrostruktury uprzednio zahartowanej stali 100Cr6 na skutek oddziaáywania cieplnego
procesu skrawania i mechanicznego ostrza. Utworzona podczas toczenia wymienionych
stali strefa biaáa, o wiĊkszej niĪ rdzeĔ twardoĞci, skáada siĊ z ultra drobnoziarnistego ferrytu i sferoidalnego cementytu o Ğrednicy sferoidów z reguáy wiĊkszej od ziaren ferrytu.
Strefa biaáa mierzona w zakresie gruboĞci warstwy wierzchniej do 4 Pm ma najwiĊkszą
mezotwardoĞü bez wzglĊdu na rodzaj stosowanego materiaáów ostrza (1000 HV0,04 –
HS6-5-2, 800 – 100Cr6, 600 – 55NiCrMoV7). Stwierdzono, Īe podczas toczenia stali
100Cr6 narzĊdziem ostrym VBB = 0 zmiany twardoĞci warstwy wierzchniej poza strefą
biaáą są bardzo maáe, a ze wzrostem zuĪycia VBB = 0,25 mm wystĊpuje zwiĊkszenie twar-
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doĞci w strefie biaáej (900 HV0,04) i zmniejszenie twardoĞci w strefie ciemnej. Charakter
i wielkoĞü zmian mezotwardoĞci w warstwie wierzchniej po toczeniu zahartowanych stali
narzĊdziowych zaleĪy od tego, która z przyczyn; cieplne – odpuszczanie czy umocnienie,
mechaniczne – zdrowienie lub rekrystalizacja decyduje o jej ostatecznym uksztaátowaniu.
StrefĊ biaáą i ciemną zaobserwowano równieĪ po toczeniu na sucho stali AISI 52100
(PN 100Cr6) zahartowanej na wskroĞ o strukturze martenzytu odpuszczonego o twardoĞci
60-62 HRC [79]. GruboĞü warstwy wierzchniej nie przekracza zazwyczaj 100 Pm. W warunkach skrawania vc = 150 m/min, ap = 0,2 mm, f = 0,1 mm/obr i VBB 300 Pm gruboĞü
strefy biaáej wynosi okoáo 10 Pm, a strefy ciemnej okoáo 13 Pm. NanotwardoĞü strefy
biaáej wynosi 12,85 GPa z odchyleniem standardowym 0,8 GPa i jest okoáo 25% wiĊksza
od twardoĞci rdzenia (10,7+0,85 GPa) o strukturze martenzytycznej. PoniĪej strefy biaáej
wystĊpuje strefa ciemna o twardoĞci okoáo 11,5 GPa, skáadająca siĊ z odpuszczonego
martenzytu. GruboĞü strefy biaáej i ciemnej wynosi odpowiednio 9 i 12 Pm (rys. 3.13).
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Rys. 3.13. Mikrostruktura warstwy wierzchniej: obraz optyczny (a), obraz AFM (b) (atomic
force microscop) (stal AISI 52100 (PN 100Cr6)), vc = 150 m/min, f = 0,1 mm/obr,
ap = 0,2 mm, VBB = 0,30 mm) [79]

Nanokrystaliczna struktura strefy biaáej jest prawdopodobną przyczyną jej wysokiej twardoĞci.
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Rys. 3.14. NanotwardoĞü warstwy wierzchniej w zaleĪnoĞci od gáĊbokoĞci zalegania
w warstwie wierzchniej po toczeniu na sucho ze strefą biaáą i bez strefy biaáej (stal AISI 52100 (PN 100Cr6), 62 HRC) [163]
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RóĪnice nanotwardoĞci warstwy wierzchniej po toczeniu na sucho stali AISI
52100 (PN 100Cr6) ze strefą biaáą i bez, mierzone na gáĊbokoĞci do 50 µm przedstawiono na rysunku 3.14. TwardoĞü warstwy wierzchniej ze strefa biaáą jest o okoáo
2,5 GPa wiĊksza niĪ bez strefy biaáej [163]. Wpáyw szerokoĞci pasma zuĪycia powierzchni przyáoĪenia na gruboĞü strefy biaáej przedstawiono na rysunku 3.15.

Rys. 3.15. Mikrostruktura warstwy wierzchniej: (a) VBB = 0,3 mm, f = 0,254 mm/obr,
(b) VBB = 0,6 mm, f = 0,05 mm/obr (stal AISI 52100 (PN 100Cr6), 62 HRC,
vc = 2,82 m/s, ap = 0,2 mm) [163]

Podobny wpáyw do zuĪycia ostrza na utworzenie strefy biaáej wywiera promieĔ
zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej. Z jego wzrostem z rn = 22,9 µm, kiedy to nie zaobserwowano strefy biaáej, do rn = 121,9 µm wystĊpują zmiany strukturalne w warstwie
wierzchniej áącznie z pojawieniem siĊ strefy biaáej [151].

3.3. NaprĊĪenia wáasne
Zastąpienie konwencjonalnego sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania
skrawaniem na sucho lub z MQL wiąĪe siĊ ze zwiĊkszoną iloĞcią energii cieplnej przepáywającej do wióra, narzĊdzia i ksztaátowanego przedmiotu, która prowadziü moĪe do
zmiany relacji czynników decydujących o wartoĞci i rodzaju pozostających w warstwie
wierzchniej naprĊĪeĔ wáasnych. NaprĊĪenia wáasne wystĊpujące w warstwie wierzchniej są w ogólnym przypadku naprĊĪeniami istniejącymi w strefach warstwy wierzchniej po zakoĔczeniu procesu technologicznego (po ustąpieniu oddziaáywaĔ zewnĊtrznych). Stanowią one rezultat wzajemnego naáoĪenia siĊ skutków oddziaáywania czynników zewnĊtrznych wáaĞciwych procesowi technologicznemu i naprĊĪeĔ wstĊpnych
istniejących w materiale przed rozpoczĊciem procesu technologicznego. PoniewaĪ odnoszą siĊ do elementów warstwy wierzchniej, nazywane są równieĪ naprĊĪeniami wáasnymi pierwszego rodzaju lub makronaprĊĪeniami [53,140]. Ze wzglĊdu na anizotropowoĞü stref warstwy wierzchniej naprĊĪenia wáasne mogą wykazywaü uprzywilejowaną orientacjĊ [51,140]. Powszechnie przyjmuje siĊ, Īe naprĊĪenia wáasne są efektem
superpozycji trzech procesów związanymi z procesem formowania wióra:
x mechanicznych, powodujących niejednorodne odksztaácenia plastyczne,
x cieplnych, wywoáujących cieplne plastyczne páyniĊcie materiaáu i
x fizycznych, powodujących przemiany fazowe oraz specyficzne zmiany objĊtoĞciowe
[9,17,22,64,108,151,154].
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W zaleĪnoĞci od metody pomiaru naprĊĪeĔ wáasnych, ich wyniki dotyczyü mogą
wartoĞci naprĊĪeĔ wystĊpujących na powierzchni zewnĊtrznej lub obszaru w gáąb warstwy wierzchniej. NaprĊĪenia wáasne po toczeniu analizowane są najczĊĞciej w kierunkach dziaáania skáadowych siáy skrawania, wzglĊdnie gáównego i posuwowego ruchu
skrawania (rys. 3.16).

Rys. 3.16. Kierunki pomiaru naprĊĪeĔ wáasnych dla toczenia wzdáuĪnego i poprzecznego/planowania [59,64]

Biorąc pod uwagĊ kierunki pomiaru naprĊĪeĔ wáasnych wyróĪniü moĪna naprĊĪenia obwodowe równolegáe do ruchu gáównego, osiowe zgodne z kierunkiem ruchu
posuwowego oraz promieniowe prostopadáe do poprzednio wymienionych. NaprĊĪenia
obwodowe ze wzglĊdu na ich wiĊksze wartoĞci w porównaniu z pozostaáymi kierunkami pomiaru naprĊĪeĔ oraz znaczenie dla wytrzymaáoĞci przedmiotu są najczĊĞciej
uwzglĊdniane w badaniach naprĊĪeĔ wáasnych warstwy wierzchniej. NaprĊĪenia wáasne
w kierunku promieniowym, ze wzglĊdu na maáe wartoĞci w porównaniu ze skáadową
obwodową i osiową są najczĊĞciej w badaniach pomijane [127].
Stan naprĊĪeĔ w warstwie wierzchniej jest wynikiem záoĪonego oddziaáywania
procesów mechanicznych, cieplnych i fizycznych, a takĪe chemicznych, których prze-
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bieg zaleĪy od warunków skrawania uwarunkowanych doborem nastĊpujących czynników procesu skrawania:
x Ğrodowiska skrawania,
x materiaáu obrabianego,
x wáaĞciwoĞci fizykochemicznych ostrza i powáoki,
x stereometrii ostrza,
x stopnia zuĪycia ostrza,
x parametrów skrawania.
Wpáyw wymienionych czynników na naprĊĪenia wáasne jest przedmiotem analizy
prezentowanej w tym rozdziale.
Podczas toczenia stali i jej stopów w stanie miĊkkim najczĊĞciej powstają naprĊĪenia rozciągające pomimo faktu, Īe wiĊkszoĞü wydzielającego siĊ ciepáa w trakcie
odksztaáceĔ plastycznych i dekohezji materiaáu odprowadzana jest przez wiór [1,80].
Wedáug autorów wymienionych prac przyczyną powstawania naprĊĪeĔ rozciągających
jest tarcie wystĊpujące na styku ostrza z przedmiotem obrabianym, generujące ciepáo
przenikające do przedmiotu. NaprĊĪenia te przechodzą w naprĊĪenia Ğciskające począwszy od gáĊbokoĞci kilku Pm poniĪej zewnĊtrznej powierzchni przedmiotu. Na
odksztaácenia plastyczne i oddziaáywania cieplne, jako przyczynĊ powstawania naprĊĪeĔ rozciągających w warstwie wierzchniej wskazuje w swojej pracy Wiesner [164].
Arunachalam i in. [9] natomiast uwaĪają, Īe naprĊĪenia wáasne w warstwie wierzchniej
są skutkiem wystĊpowania niejednorodnych odksztaáceĔ plastycznych i przemiany
fazowej w trakcie dekohezji materiaáu. WystĊpujące rozbieĪnoĞci odnoĞnie tego, który z
czynników, mechaniczny czy cieplny odgrywa decydująca rolĊ w konstytuowaniu siĊ
naprĊĪeĔ wáasnych powodują, Īe zagadnienie to jest w dalszym ciągu przedmiotem
zainteresowania wielu badaczy.
Oddziaáywanie wymienionych procesów generowania naprĊĪeĔ wáasnych zaleĪy
w znacznym stopniu od Ğrodowisko skrawania, w tym sposobu cháodzenia i smarowania
strefy skrawania [9,29,102,114]. Jeelani i Bailey [67] w oparciu o przeprowadzone
badania uwaĪają, Īe stosowanie cieczy cháodząco-smarującej w zakresie maáych prĊdkoĞci skrawania zmniejsza maksymalną wartoĞü i gáĊbokoĞü wystĊpowania naprĊĪeĔ
wáasnych w porównaniu z obróbką na sucho, natomiast w zakresie wysokich prĊdkoĞci
skrawania nie ma wiĊkszego wpáywu na naprĊĪenia wáasne. ZmianĊ naprĊĪeĔ wáasnych
z rozciągających po toczeniu na sucho na Ğciskające w wyniku zastosowania intensywnego cháodzenia emulsją (7 MPA, z prĊdkoĞcią 100 m/s) uzyskali Cichosz i in. [29]
tocząc stal 55. Wyeliminowanie emulsji z procesu toczenia czoáowego/planowania
stopu Inconel 718 (35 HRC) spowodowaáo redukcjĊ naprĊĪeĔ Ğciskających oraz wzrost
wartoĞci naprĊĪeĔ rozciągających w miarĊ zmniejszania siĊ Ğrednicy toczenia, a takĪe
zmniejszenie rozrzutu wartoĞci w stosunku do toczenia z emulsją [8,9]. Podczas stosowania emulsji, na początku drogi skrawania od Ğrednicy zewnĊtrznej do osi przedmiotu,
na obrobionej powierzchni wystĊpują rozmazania materiaáu. Wskazują one na plastyczne odksztaácenia wywoáane czynnikiem mechanicznym, nastĊpstwem czego w warstwie
wierzchniej wystĊpują Ğciskające naprĊĪenia wáasne, które ze wzrostem odlegáoĞci od
powierzchni zewnĊtrznej przechodzą w naprĊĪenia rozciągające, w miarĊ jak czynnik
cieplny zwiĊksza swój wpáyw na ksztaátowanie siĊ naprĊĪeĔ wáasnych. Niska przewodnoĞü cieplna stopu Inconel 718 powoduje, Īe wraz ze wzrostem drogi skrawania
w miarĊ zmniejszania siĊ Ğrednicy toczenia, wiĊksza iloĞü ciepáa zatrzymywana jest
w warstwie wierzchniej, co táumaczy zmianĊ naprĊĪeĔ ze Ğciskających na rozciągające.
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Czynnikiem o istotnym wpáywie na Ğredni poziom naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie
wierzchniej są wáaĞciwoĞci obrabianego materiaáu. W stalach wĊglowych skáadnikiem
chemicznym najbardziej związanym z naprĊĪeniami wáasnymi jest wskaĨnik zawartoĞci
wĊgla, z którego wzrostem rosną wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe i opór skrawania.
Wraz ze wzrostem procentowej zawartoĞci wĊgla (0,19 do 0,53%) wzrastają powierzchniowe naprĊĪenia wáasne (rys. 3.17). Czynnikiem o podobnym znaczeniu
w przypadku stali stopowych są ich wáaĞciwoĞci mechaniczne. Badania naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu na sucho stali 39NiCrMo3, 42CrMo4, 30NiCrMol2, 40NiCrMo7,
róĪniących siĊ miĊdzy sobą wáaĞciwoĞciami mechanicznymi wykazaáy, Īe parametrem
najlepiej skorelowanym z naprĊĪeniami jest twardoĞü stali. (rys. 3.17) [23]. Wraz ze
wzrostem wáaĞciwoĞci mechanicznych materiaáu nastĊpuje zwiĊkszenie rozciągających
naprĊĪeĔ wáasnych. WystĊpujące zaleĪnoĞci miĊdzy parametrami skrawania i geometrią
ostrza a naprĊĪeniami wáasnymi w przypadku toczenia wymienionych materiaáów mają
podobny przebieg, co sugeruje istnienie wspólnego mechanizmu generowania naprĊĪeĔ
wáasnych niezaleĪnie od wáaĞciwoĞci mechanicznych materiaáu, które decydują jedynie
o poziomie ich wartoĞci [23].
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Rys. 3.17. NaprĊĪenia wáasne w zaleĪnoĞci od charakterystycznych cech stali wĊglowych
i stopowych [23]

Skrawanie materiaáów twardych zazwyczaj realizowane jest z niewielkim naddatkiem materiaáu oraz parametrami skrawania dostosowanymi do wymagaĔ obróbki wykoĔczeniowej, w związku z czym, naprĊĪenia wáasne wystĊpują na ograniczonej gáĊbokoĞci warstwy wierzchniej rzĊdu setek milimetra [18,80,153,160]. ZwiĊkszenie twardoĞci materiaáu, jak wskazują badania naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu czoáowym na sucho
stali AISI 52100 utwardzonej do twardoĞci od 56 do 62 HRC, ma istotny wpáyw na
wzrost maksymalnych Ğciskających naprĊĪeĔ wáasnych, natomiast nie zwiĊksza gáĊbokoĞci ich wystĊpowania (rys. 3.18). Wpáyw twardoĞci na naprĊĪenia wáasne jest skutkiem wystĊpujących relacji miĊdzy temperaturą skrawania a odksztaáceniami plastycznymi wystĊpującymi w procesie skrawania [30,59].
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Rys. 3.18. NaprĊĪenia wáasne w zaleĪnoĞci od gáĊbokoĞci zalegania i twardoĞci materiaáu (stal
AISI 52100 (PN 100Cr6)) [59]

Matsumoto i in. [114] stwierdzili obecnoĞü rozciągających naprĊĪeĔ obwodowych
i Ğciskających naprĊĪeĔ osiowych o znacznie mniejszej wartoĞci w przypadku dokáadnego toczenia na sucho zahartowanej stali o twardoĞci 58-62HRC ostrą krawĊdzią
skrawającą (rn = 0,013 mm). Zaokrąglenie krawĊdzi skrawającej (rn = 0,02 mm), jak i jej
pojedyncze lub podwójne sfazowanie wpáynĊáo na pojawienie siĊ naprĊĪeĔ Ğciskających
o wiĊkszej wartoĞci i gáĊbokoĞci wystĊpowania. Autorzy prac [58,59,151] zaobserwowali równieĪ po toczeniu AISI 52100 (PN 100Cr6) o twardoĞci 41 i 57 HRC, obwodowe i osiowe naprĊĪenia Ğciskające o wiĊkszej wartoĞci i na wiĊkszej gáĊbokoĞci w przypadku zwiĊkszenia promienia zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej (rn = 121,9 µm) lub
sfazowania (25,4 µm x17°) (rys. 3.19). Porównanie mikrostruktury warstwy wierzchniej
z naprĊĪeniami wáasnymi wskazuje na wystĊpowanie wiĊkszych wartoĞci naprĊĪeĔ
Ğciskających powstaáych w warunkach obecnoĞci znaczącego podpowierzchniowego
páyniĊcia materiaáu niĪ w przypadku braku podpowierzchniowego steksturowania warstwy wierzchniej. ZwiĊkszona wartoĞü promienia zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej
powoduje wzrost tarcia miĊdzy ostrzem a toczonym przedmiotem i w wiĊkszym stopniu
wpáywa na wzrost temperatury krawĊdzi skrawającej niĪ jej sfazowanie, co przyczynia
siĊ do wystąpienia wiĊkszych naprĊĪeĔ rozciągających za ostrzem w porównaniu
z ostrzem o mniejszym rn w wyniku zwiĊkszonej dáugoĞci styku ostrza z materiaáem
skrawanym. Wzrost naprĊĪeĔ za ostrzem wpáywa na zwiĊkszenie Ğciskających naprĊĪeĔ
wáasnych.
Jednym z elementów procesu skrawania decydującym o stanie naprĊĪeĔ wáasnych
w warstwie wierzchniej są eksploatacyjne cechy narzĊdzia, takie jak wáaĞciwoĞci materiaáu i powáoki, stereometria ostrza, a takĪe odpornoĞü na zuĪycie ostrza [1,127,
150,164]. Arunachalam i in. [8] badając wpáyw materiaáu ostrza na naprĊĪenia wáasne
po toczeniu czoáowym stopu Inconel 718 ostrzem z ceramiki mieszanej i z CBN stwierdzili obecnoĞü naprĊĪeĔ rozciągających w warstwie wierzchniej, o wartoĞciach znacznie
wiĊkszych po toczeniu ostrzem z ceramiki mieszanej niĪ z CBN (rys. 3.20). Ze wzglĊdu
na niską przewodnoĞü cieplną ceramiki i brak moĪliwoĞci stosowania cieczy obróbkowej, efekt cieplny w tym przypadku wywiera dominujący wpáyw na wartoĞü naprĊĪeĔ
rozciągających. W przypadku ostrzy z CBN, charakteryzujących siĊ wiĊkszą przewodnoĞcią cieplną, zastosowanie cieczy obróbkowej umoĪliwia natomiast zmniejszenie
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oddziaáywania efektu cieplnego w strefie skrawania i zredukowanie rozciągających
naprĊĪeĔ wáasnych.
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Rys. 3.19. Powierzchniowe obwodowe i osiowe naprĊĪenia wáasne oraz gáĊbokoĞü zalegania
naprĊĪeĔ o wartoĞci 200 MPa w zaleĪnoĞci od uksztaátowania krawĊdzi skrawającej
(stali AISI 52100 (PN 100Cr6), HRC 62) [58]
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Rys. 3.20. Wpáyw materiaáu ostrza: CBN, ceramika mieszana MA(Al2O3 i TiC) na naprĊĪenia
wáasne (stop Inconel 718) [8]

Czynnikiem o istotnym wpáywie na stan naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie wierzchniej, którego oddziaáywanie zaleĪy od sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania, jest ksztaát páytki skrawającej oraz rodzaj powáoki ostrza. Jak wykazaáy badania
Arunachalama i in. [8,9], w warunkach toczenia czoáowego na mokro, stopu Inconel
718 páytką okrągáą, z reguáy powstają naprĊĪenia Ğciskające na skutek wystĊpowania
wiĊkszej siáy skrawania w porównaniu z páytką kwadratową, której uĪycie znaczenie
zmniejsza wpáyw czynnika mechanicznego na korzyĞü czynnika cieplnego i w konsekwencji wytwarzane są naprĊĪenia rozciągające. Podczas toczenia na sucho ksztaát
páytki skrawającej nie wywiera istotnego wpáywu na rodzaj naprĊĪeĔ i w obu przypadkach ksztaátu páytki wystĊpują naprĊĪenia rozciągające. Outerio i wspóáautorzy [129]
stwierdzili, Īe naprĊĪenia rozciągające w warstwie zewnĊtrznej po toczeniu na sucho
stopu Inconel 718 ostrzem bez pokrycia, są wiĊksze od naprĊĪeĔ po toczeniu ostrzem
z powáoką (TiAlN) oraz wystĊpują na mniejszej gáĊbokoĞci (rys. 3.21). Maksymalna
wartoĞü naprĊĪenia Ğciskającego dla ostrza bez powáoki jest mniejsza od maksymalnej
wartoĞci dla ostrza z powáoką i wystĊpuje bliĪej powierzchni zewnĊtrznej.
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Rys. 3.21. Obwodowe i osiowe naprĊĪenia wáasne w zaleĪnoĞci od gáĊbokoĞci zalegania dla
ostrza z powáoką i bez powáoki (stop Inconel 718) [129]
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Podobne naprĊĪenia, w zaleĪnoĞci od gáĊbokoĞci zalegania w warstwie wierzchniej, lecz o mniejszych wartoĞciach, wystĊpują w kierunku obwodowym i posuwowym
po toczeniu stali AISI 316L (PN X2CrNiMo17-12-2). Autorzy pracy [128] zaobserwowali istnienie róĪnicy wartoĞci obwodowych naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu ortogonalnym na sucho stali AISI 316L ostrzem z powáoką (TiC/Al2O3/TiN) i bez powáoki tylko
w przypadku duĪych prĊdkoĞci skrawania, kiedy to po toczeniu ostrzem bez powáoki
naprĊĪenia wáasne byáy wiĊksze niĪ przy skrawaniu páytką z powáoką (rys. 3.22).
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Rys. 3.22. Powierzchniowe naprĊĪenia obwodowe dla ostrza P25 z powáoką TiC/Al2O3/TiN
i M30 bez powáoki (a) (stal AISI 316L (PN X2CrNiMo17-12-2)) [127] i obwodowe
naprĊĪenia wáasne w zaleĪnoĞci od gáĊbokoĞci zalegania dla ostrza P45 bez powáoki
i z powáoką TiC/TiCN/TiN (b) [127]

Zastosowanie z kolei powáoki TiC/TiCN/TiN podczas toczenia na sucho stali
AISI 316L (PN X2CrNiMo17-12-2) i AISI 1045 (PN C45) wpáynĊáo na wzrost
powierzchniowych naprĊĪeĔ rozciągających w stosunku do ostrza bez powáoki [127].
Ta sama powáoka zastosowana w trakcie ortogonalnego toczenia stali AISI 316L
(PN X2CrNiMo17-12-2) [117] spowodowaáa zredukowanie naprĊĪeĔ obwodowych na
skutek zmniejszenia wspóáczynnika tarcia i obniĪenia temperatury na powierzchni przyáoĪenia do 780°C w stosunku do temperatury ostrza bez powáoki 900°C, z tendencją do
wzrostu gruboĞci warstwy utwardzonej. Zastosowanie powáoki na ostrzu zwiĊksza promieĔ zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej, co moĪe byü przyczyną wzrostu gáĊbokoĞci
utwardzenia warstwy wierzchniej.
Istotny wpáyw na uksztaátowanie siĊ naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie wierzchniej
wywiera geometria ostrza [18,114,116,150,152]. Gunnberg i in. [54], Matsumoto i in.
[114], oraz Thiele i in. [150] uwaĪają, Īe geometria krawĊdzi skrawającej jest jednym
z najwaĪniejszych czynników procesu skrawania wpáywającym na naprĊĪenia wáasne
i ich profil w zaleĪnoĞci od gáĊbokoĞci zalegania. Autorzy prac [127] i [128] badali
poáączone oddziaáywanie promienia zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej (rn = 44
i 55 µm) i powáoki ostrza na naprĊĪenia wáasne powierzchniowe i w gáąb warstwy
wierzchniej, w kierunku obwodowym i osiowym oraz temperaturĊ strefy skrawania po
toczeniu wzdáuĪnym na sucho stali AISI 316L (PN X2CrNiMo17-12-2) i AISI 1045
(PN C45). Wyniki tych badaĔ wskazują, Īe dla tych samych parametrów skrawania
powierzchniowe naprĊĪenia wáasne rosną zarówno w przypadku wzrostu promienia
zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej, jak i zastosowania powáoki TiC/Al2O3/TiN na
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ostrzu, co jest prawdopodobną przyczyną zwiĊkszonej iloĞci energii cieplnej przenoszonej do przedmiotu oraz zwiĊkszonych powierzchniowych naprĊĪeĔ wáasnych i gáĊbokoĞci zalegania naprĊĪeĔ rozciągających. ZrównowaĪenie powierzchniowych naprĊĪeĔ
rozciągających pociąga za sobą wzrost maksymalnych naprĊĪeĔ Ğciskających w gáąb
warstwy wierzchniej. Outerio i in. [128] równieĪ odnotowali wzrost rozciągających
powierzchownych naprĊĪeĔ obwodowych po toczeniu ortogonalnym na sucho stali
nierdzewnej AISI 316L (PN X2CrNiMo17-12-2) (HV 170) w przypadku zwiĊkszenia
wartoĞci promienia zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej (rn= 0,03; 0,55; 0,10 mm)
(rys. 3.23).

Rys. 3.23. Obwodowe naprĊĪenia wáasne w zaleĪnoĞci od promienia zaokrąglenia krawĊdzi
skrawającej (stal AISI 316L (PN X2CrNiMo17-12-2)) [128]

WiĊkszy obszar styku przedmiotu obrabianego z ostrzem z zaokrągloną krawĊdzią
skrawającą generuje wiĊkszą iloĞü ciepáa tarcia w strefie skrawania, co uzasadnia obecnoĞü naprĊĪeĔ rozciągających w warstwie wierzchniej. Maáa przewodnoĞü cieplna stali
nierdzewnej w porównaniu z innymi stalami powoduje, Īe efekt cieplny w strefie skrawania wywiera wiĊkszy wpáyw na wartoĞü i rodzaj naprĊĪeĔ [164].
Arunachalam i in. [9] zaobserwowali natomiast, Īe po toczeniu czoáowym stopu
Inconel 718 zarówno na sucho, jak i na mokro ostrzem z ostrą krawĊdzią skrawającą
wystĊpują naprĊĪenia rozciągające o wiĊkszej wartoĞci niĪ po toczeniu ostrzem z zaokrąglona krawĊdzią skrawającą. Jak wykazaáy badania ostrze z zaokrągloną lub sfazowaną krawĊdzią skrawającą powoduje wiĊksze odksztaácenia plastyczne w warstwie
wierzchniej, które zmniejszają wartoĞü naprĊĪeĔ rozciągających lub wprowadzają naprĊĪenia Ğciskające. WiĊksze naprĊĪenia Ğciskające po toczeniu ostrzem z zaokrągloną
krawĊdzią niĪ z fazowaną krawĊdzią skrawającą stwierdzili równieĪ Thiele i in. [151]
badając wpáyw uksztaátowania krawĊdzi skrawającej na naprĊĪenia wáasne.
O istotnym wpáywie promienia zaokrąglenia wierzchoáka ostrza rİ i kąta przystawienia Nr na osiowe powierzchniowe naprĊĪenia wáasne Ğwiadczą prace [22,54,136].
ZwiĊkszenie promienia zaokrąglenia wierzchoáka ostrza wpáywa na wzrost naprĊĪeĔ
Ğciskających [114,150], podobnie jak pojedyncze lub podwójne fazowanie krawĊdzi
[150,164]. Wzrost wartoĞci promienia rİ z 0,2 do 0,8 mm podczas toczenia na mokro
(3,1 l/min) stali S235J0C, C45, 39NiCrMo3 powoduje znaczny wzrost wartoĞci naprĊĪeĔ rozciągających lub Ğciskających w zaleĪnoĞci od posuwu. ZwiĊkszenie natomiast
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kąta Nr z 60° do 90° przyczynia siĊ do zmniejszenia naprĊĪeĔ wáasnych [22]. W warunkach toczenia na sucho stali áoĪyskowej JIS SUJ2 (PN 100Cr6) utwardzonej do twardoĞci 60 HRC stwierdzono zmniejszenie naprĊĪeĔ Ğciskających ze wzrostem promienia
zaokrąglenia wierzchoáka ostrza, z widoczną tendencją do zmiany naprĊĪeĔ Ğciskających w rozciągające [106]. WiĊkszy promieĔ rİ powoduje nie tylko wzrost wpáywu
czynnika cieplnego w wyniku wiĊkszego tarcia miĊdzy narzĊdziem a przedmiotem, ale
równieĪ czynnika mechanicznego na skutek zmiany ksztaátu przekroju warstwy skrawanej, zmniejszenia gruboĞci wióra i zwiĊkszenia skáadowej odporowej siáy skrawania,
z którą wiąĪe siĊ wzrost odksztaáceĔ plastycznych w strefie tworzenia wióra, a tym
samym zmniejszenie naprĊĪeĔ rozciągających i wzrost naprĊĪeĔ Ğciskających w gáąb
warstwy wierzchniej. PromieĔ zaokrąglenia wierzchoáka ostrza rİ wywiera istotny
wpáyw na powierzchniowe naprĊĪenia wáasne zarówno podczas toczenia na sucho, jak
i na mokro [9]. Po czoáowym toczeniu ostrzem z promieniem rİ = 0,8 mm w warstwie
wierzchniej powstają naprĊĪenia Ğciskające na caáej dáugoĞci skrawania, a z jego wzrostem (1,2 i 1,6 mm) naprĊĪenia zmieniają siĊ na rozciągające (rys. 3.23). Pojawiające
siĊ Ğlady roztartego narostu na obrobionej powierzchni Ğwiadczą o wpáywie czynnika
cieplnego na naprĊĪenia wáasne w wyniku zwiĊkszonej dáugoĞci styku wierzchoáka
ostrza z obrobioną powierzchnią w porównaniu z ostrzem o mniejszym promieniu rİ
(rys. 3.24).
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Rys. 3.24. Powierzchniowe naprĊĪenia wáasne po toczeniu czoáowym na sucho i z emulsją
w zaleĪnoĞci od odlegáoĞci od zewnĊtrznej powierzchni przedmiotu (a) oraz obraz
powierzchni (b) (stop Inconel 718, SEM (x500) [9]

Istotny, w początkowym okresie pracy ostrza, wpáyw promienia zaokrąglenia
wierzchoáka ostrza rİ na wartoĞü, rodzaj i profil naprĊĪeĔ wáasnych maleje wraz ze
wzrostem zuĪycia ostrza [106].
Jacobson [62,63], poza promieniem zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej wymienia
efektywny kąt natarcia jako czynniki decydujące o wartoĞci naprĊĪeĔ wáasnych. Stan
naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie wierzchniej zaleĪy od znaku i wartoĞci kąta natarcia[9,54,62,150]. M’Saoubi i in. [117] po toczeniu ortogonalnym na sucho austenitycznej stali AISI 316L (PN X2CrNiMo17-12-2) (HV 170) zauwaĪyli, Īe zmiana kąta natarcia od 0o do 5o ma nieznaczny wpáyw na zmniejszenie naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie
wierzchniej. GáĊbokoĞü zalegania naprĊĪeĔ rozciągających minimalnie wzrasta, nato-
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miast minimalne wartoĞci naprĊĪeĔ Ğciskających maleją i siĊgają gáĊbiej w materiaá
obrabiany. W stosowanym zakresie wartoĞci kąta Ȗ nie stwierdzono wyraĨnej zmiany
gruboĞci warstwy wierzchniej, w której wystĊpują naprĊĪenia wáasne w funkcji kąta
natarcia. W podsumowaniu stwierdzono, Īe nie wystĊpuje istotna zaleĪnoĞü miĊdzy
kątem natarcia a gáĊbokoĞcią wystĊpowania naprĊĪeĔ rozciągających, przy czym ma on
istotny wpáyw na powierzchniowe naprĊĪenia wáasne i podpowierzchniowe minimalne
naprĊĪenia Ğciskające, których wartoĞü maleje ze wzrostem tego kąta. Wyniki badaĔ
wskazują na malejące znaczenie oddziaáywania mechanicznego na naprĊĪenia wáasne
warstwy wierzchniej w przypadku stosowania ostrza z dodatnim kątem natarcia. ZaleĪnoĞci te mają związek ze zmianą wartoĞci gáównej i posuwowej skáadowej siáy skrawania w funkcji kąta natarcia, których obniĪenie prowadzi do zmniejszenie naprĊĪeĔ Ğciskających (rys. 3.25).
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Rys. 3.25. Powierzchniowe naprĊĪenia wáasne w zaleĪnoĞci od kąta natarcia (stal AISI 316L
(PN X2CrNiMo17-12-2)) [117]

Do podobnych wniosków doszli Outerio i in. [128] po toczeniu ortogonalnym stali
nierdzewnej AISI 316L (PN X2CrNiMo17-12-2), gdy kąt natarcia zmienia siĊ od –5 do
5°. Wzrost ujemnego kąta natarcia powoduje natomiast zwiĊkszenie Ğciskających naprĊĪeĔ na powierzchni i w gáąb warstwy wierzchniej na skutek oddziaáywania czynnika
mechanicznego. Dahlman i in. [30] badając naprĊĪenia wáasne po toczeniu czoáowym
stali AISI 52100 (PN 100Cr6) utwardzonej do 62 HRC stwierdzili, Īe w zakresie stosowanych parametrów skrawania i kątów natarcia od –6 do –61°, na powierzchni zewnĊtrznej warstwy wierzchniej wystĊpują naprĊĪenia rozciągające. Natomiast ze wzrostem ujemnej wartoĞci kąta Ȗ zwiĊksza siĊ wartoĞü i gáĊbokoĞü wystĊpowania Ğciskających naprĊĪeĔ wáasnych, istotnych ze wzglĊdów eksploatacyjnych. Odpowiedni dobór
kąta natarcia stwarza moĪliwoĞü ksztaátowania poziomu i gáĊbokoĞci wystĊpowania
Ğciskających naprĊĪeĔ wáasnych.
Wpáyw zuĪycia ostrza na wartoĞü i profil naprĊĪeĔ wáasnych w przekroju warstwy
wierzchniej przedstawiono w pracach [1,29,106]. ZuĪycie ostrza zwiĊksza naprĊĪenia
normalne i styczne w strefie skrawania, prowadząc do deformacji w skrawanym materiale,
wzrostu siáy i temperatury skrawania oraz powstania naprĊĪeĔ wáasnych [1,59]. Liu i in.
[106] oraz M’Saoubi i in. [117] wykazali, Īe ze wzrostem zuĪycia powierzchni przyáoĪenia czynnik cieplny odgrywa dominującą rolĊ w ksztaátowaniu naprĊĪeĔ wáasnych.
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ZuĪycie ostrza z CBN podczas toczenia stali áoĪyskowych JIS SUJ2 (PN 100Cr6)
(60HRC) i 100Cr6, (62 HRC) spowodowaáo zmianĊ naprĊĪeĔ Ğciskających na rozciągające na zewnĊtrznej powierzchni warstwy wierzchniej, które w gáąb przechodziáy
w naprĊĪenia Ğciskające o wiĊkszej wartoĞci i gáĊbokoĞci wystĊpowania w stosunku do
profilu naprĊĪeĔ wáasnych dla ostrza ostrego [106,111]. Podobna charakterystyka
naprĊĪeĔ wáasnych wystĊpuje po toczeniu ortogonalnym na sucho stopu tytanowego
Ti-6Al-4V (35 HRC) [25]. W przypadku zuĪycia ostrza do VBB = 0,03 mm na powierzchni przedmiotu wystĊpują naprĊĪenia Ğciskające i ich maksymalna wartoĞü znajduje siĊ ~10 µm pod powierzchnią, po czym zanikają na gáĊbokoĞci ~40 µm. Wzrost
zuĪycia do VBB = 0,2 mm powoduje pojawienie siĊ cienkiej warstwy z naprĊĪeniami
rozciągającymi o maksymalnej wartoĞci wystĊpującej na powierzchni zewnĊtrznej,
które na gáĊbokoĞci ~5 µm przechodzą w naprĊĪania Ğciskające o znacznie wiĊkszej
wartoĞci i gáĊbokoĞci penetracji (rys. 3.26).

Rys. 3.26. NaprĊĪenia wáasne w zaleĪnoĞci od zuĪycia ostrza i gáĊbokoĞci zalegania (stop tytanowy Ti-6Al-4V, 35 HRC) [25]

Zarówno rodzaj, wartoĞü i profil naprĊĪeĔ wáasnych w funkcji gáĊbokoĞci zalegania
w warstwie wierzchniej, dla danego materiaáu obrabianego oraz sposobu cháodzenia
i smarowania strefy skrawania zaleĪy od stosowanych parametrów skrawania. PrĊdkoĞü
skrawania wpáywa na powstanie naprĊĪeĔ rozciągających. Wraz ze wzrostem jej wartoĞci
nastĊpuje wzrost wartoĞci wszystkich skáadowych naprĊĪeĔ [17,40,54,64,117,138].
M’Saoubi i in. [117] i Outeiro i in. [128] zaobserwowali, Īe wzrost prĊdkoĞci skrawania
w przypadku toczenia na sucho austenitycznych stali nierdzewnych AISI 304
(PN X2CrNi19-10) i 316L (PN X2CrNiMo17-12-2) powoduje wzrost powierzchniowych
rozciągających naprĊĪeĔ obwodowych i osiowych (rys. 3.27), przy jednoczesnym zmniejszeniu gáĊbokoĞci ich zalegania. Ma to związek, wedáug wymienionych autorów, ze
zwiĊkszeniem prĊdkoĞci spáywu wióra i ewakuacji ciepáa ze strefy skrawania. Maáa dyfuzyjnoĞü cieplna austenitycznej stali nierdzewnej powoduje, Īe niewielka iloĞci ciepáa
przepáywa do przedmiotu i narzĊdzia, a gáówna jego czĊĞü usuwana jest z wiórem. Powstaáe naprĊĪenia rozciągające w warstwie wierzchniej przedmiotów toczonych ze stali
nierdzewnej wywoáane są gáównie odksztaáceniami plastycznymi i efektem cieplnym
umiejscowionym w obszarze ksztaátowania wióra [64].
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Powierzchniowe naprĊĪenia
wáasne (MPa)

Wzrost rozciągających naprĊĪeĔ wáasnych na powierzchni przedmiotu i nieznaczny spadek maksymalnej wartoĞci i gáĊbokoĞci wystĊpowania maksymalnych wartoĞci
naprĊĪeĔ Ğciskających ze wzrostem vc zaobserwowano równieĪ po toczeniu stali
18MnCr5 hartowanej powierzchniowo i stali áoĪyskowej (100Cr6, 62r2 HRC) ostrzem
z CBN (rys. 3.28). Ze wzglĊdu na ograniczoną moĪliwoĞü penetracji wysokiej temperatury skrawania w gáąb warstwy wierzchniej, wpáyw oddziaáywaĔ cieplnych zlokalizowanych na zewnĊtrznej powierzchni przedmiotu maleje ze wzrostem gáĊbokoĞci zalegania [54,111,117].
osiowe

1000

obwodowe

900
800
700
f=0,1 mm/obr
a p=4 mm

600
500
80

120
160
200
PrĊdkoĞü skrawania (m/min)

Rys. 3.27. Powierzchniowe obwodowe i osiowe naprĊĪenia wáasne w funkcji prĊdkoĞci skrawania (stal AISI 316L (PN X2CrNiMo17-12-2)) [117]
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Rys. 3.28. NaprĊĪenia wáasne w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania i gáĊbokoĞci zalegania (stal
áoĪykowa100Cr6, 62 HRC) [111]

Wpáyw posuwu na rodzaj, wartoĞü i gáĊbokoĞü wystĊpowania naprĊĪeĔ wáasnych
nie jest jednoznaczny. Na wzrost wartoĞci naprĊĪeĔ rozciągających ze wzrostem posuwu wskazują badania Capelo [22,23] i Sasahary [136]. Brinksmeier [17] stwierdziá, Īe
naprĊĪenia rozciągające i gáĊbokoĞü ich zalegania po toczeniu zahartowanej stali roĞnie
ze wzrostem posuwu. Matsumoto i in. [114] uwaĪają, Īe w przypadku dokáadnego toczenie na sucho stali nawĊglonej i zahartowanej do twardoĞci 58-62HRC, posuw wywiera istotny wpáyw na wartoĞü naprĊĪeĔ wáasnych wystĊpujących tyko na zewnĊtrznej
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powierzchni, a jego oddziaáywanie ze wzrostem gáĊbokoĞci w warstwie wierzchniej
zanika. W pobliĪu zewnĊtrznej powierzchni wystĊpują naprĊĪenia rozciągające, które
w gáąb warstwy wierzchniej zmieniają siĊ w Ğciskające (rys. 3.29).

NaprĊĪenia wáasne (MPa)

800

f=0,02mm/obr
f=0,04mm/obr
f=0,06mm/obr
f=0,08mm/obr

600
400
200
0
-200

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

-400
GáĊbokoĞü zalegania (mm)

Rys. 3.29. Obwodowe naprĊĪenia wáasne w zaleĪnoĞci od posuwu i gáĊbokoĞci zalegania (stal
nawĊglona powierzchniowo i zahartowana do twardoĞci 58-62 HRC) [114]
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Natomiast Capello [22] badając powierzchniowe osiowe naprĊĪenia wáasne po toczeniu
stali S235J0C, C45 i 39NiCrMo3 z zastosowaniem emulsji w iloĞci 3 l/min zaobserwowaá ukonstytuowanie siĊ naprĊĪeĔ rozciągających lub Ğciskających w zaleĪnoĞci od
rodzaju materiaáu obrabianego i posuwu. Z jego wzrostem nastĊpuje zwiĊkszenie wartoĞci naprĊĪeĔ, a takĪe moĪe wystąpiü ich zamiana z rozciągających w Ğciskające. Wraz
ze wzrostem posuwu wzrasta równieĪ wartoĞü naprĊĪeĔ w gáąb warstwy wierzchniej po
toczeniu czoáowym stali AISI 52100 (PN 100Cr6) o twardoĞci 62 HRC, co jest wynikiem wzrostu siáy skrawania i odksztaáceĔ plastycznych (rys. 3.30) [30].
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Rys. 3.30. Obwodowe (a) i osiowe (b) naprĊĪenia wáasne w zaleĪnoĞci od posuwu i gáĊbokoĞci
zalegania (toczenie czoáa, stal AISI 52100 (PN 100Cr6), 62 HRC) [30]
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Na wzrost Ğciskających naprĊĪeĔ wáasnych ze wzrostem posuwu, szczególnie poniĪej powierzchni zewnĊtrznej warstwy wierzchniej, po toczeniu stali niskowĊglowej
18MnCr5-3 wskazują wyniki badaĔ zawarte w pracy [54]. Podobną zaleĪnoĞü Ğciskających naprĊĪeĔ wáasnych od posuwu uzyskano po toczeniu stali AISI 52100
(PN 100Cr6) o twardoĞci 56, 62, 66 HRC [58]. Stwierdzono, Īe w trakcie toczenia
znaczne naprĊĪenia Ğciskające pojawiają siĊ w pobliĪu i przed krawĊdzią skrawającą,
natomiast za ostrzem wystĊpują naprĊĪenia rozciągające. Z kolei M’Saoubi i in. [117]
a takĪe Mamalis i in. [111] nie stwierdzili istotnego wpáywu posuwu na wartoĞü rozciągających powierzchniowych naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu stali AISI 316L (PN
X2CrNiMo17-12-2) i zahartowanej stali áoĪyskowej (100Cr6, 62r2 HRC). Wskazują
natomiast na wzrost naprĊĪeĔ Ğciskających wewnątrz warstwy wierzchniej i gáĊbokoĞü
wystĊpowania naprĊĪeĔ rozciągających w przypadku wzrostu posuwu. Podobne wyniki
uzyskali Wiesner [164] oraz Jang i in. [64] po toczeniu ortogonalnym stali AISI 304
(PN X2CrNi19-10).
GáĊbokoĞü skrawania wywiera ograniczony wpáyw na stan naprĊĪeĔ wáasnych
w warstwie wierzchniej [30,62,111,114]. Matsumoto i in. [114] zbadali, Īe w przypadku
toczenia wykoĔczeniowego na sucho stali nawĊglonej i zahartowanej do twardoĞci 5862HRC gáĊbokoĞü skrawania nie ma istotnego wpáywu na naprĊĪenia wáasne (rys.
3.31). Wzrost gáĊbokoĞci skrawania w niewielkim stopniu wpáywa na wzrost osiowej
siáy skrawania, natomiast ma istotny wpáyw na siáĊ styczną, która roĞnie proporcjonalnie do gáĊbokoĞci skrawania, ale w nieznacznym stopniu wpáywa na odksztaácenia gáĊbszych warstw toczonego materiaáu i formowanie naprĊĪeĔ wáasnych [54].
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Rys. 3.31. NaprĊĪenia wáasne w zaleĪnoĞci od gáĊbokoĞci skrawania i gáĊbokoĞci zalegania (stal
nawĊglona powierzchniowo i zahartowana do twardoĞci 58-62 HRC) [114]

4. POSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEGO ROZWOJU
TECHNIKI I STANU BADAē TOCZENIA NA SUCHO
LUB Z MINIMALNYM CHàODZENIEM I SMAROWANIEM
OSTRZA
Analiza literatury dotycząca tematyki pracy miaáa na celu ocenĊ stopnia technicznego rozwoju i stanu badaĔ zjawisk procesu toczenia oraz wáaĞciwoĞci warstwy
wierzchniej uksztaátowanej w warunkach toczenia na sucho lub z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem ostrza. Páynące z niej wnioski stanowiáy podstawĊ dla sformuáowania tezy pracy oraz celu i zakresu przeprowadzonych badaĔ.
Negatywne oddziaáywanie cieczy cháodząco-smarujących na otoczenie miejsca
pracy i Ğrodowiskowo naturalne oraz wysokie koszty ich eksploatacji spowodowaáy, Īe
zagadnienie ksztaátowania czĊĞci maszyn w warunkach skrawania na sucho lub z minimalnym cháodzeniem i smarowanie ostrza spotyka siĊ z coraz wiĊkszym zainteresowaniem pracowników naukowych i przemysáu.
Istniejący stan rozwoju technologii wytwarzania czĊĞci maszyn stwarza techniczne
warunki umoĪliwiające wyeliminowanie cieczy cháodząco-smarującej z procesu skrawania lub podawania jej do strefy skrawania w minimalnej iloĞci. DostĊpne materiaáy
narzĊdziowe i powáoki nanoszone na ostrze skrawające charakteryzują siĊ wáaĞciwoĞciami skrawnymi pozwalającymi zapewniü trwaáoĞü ostrza porównywalną w wielu
przypadkach z toczniem na mokro. Zmiany konstrukcyjne wprowadzane przez przodujące firmy narzĊdziowe i obrabiarkowe, uwzglĊdniające warunki toczenia na sucho
i z MQL, umoĪliwiają kompensacjĊ skutków wyeliminowania cieczy cháodzącosmarującej oraz dozowanie Ğrodka cháodząco-smarującego w postaci mgáy olejowej
bezpoĞrednio do strefy skrawania. Prowadzone są badania mające na celu dostosowanie
wáaĞciwoĞci materiaáów obrabianych do warunków skrawania na sucho lub z MQL.
JednakĪe upowszechnienie przemysáowe skrawania na sucho lub z MQL wymaga, poza
rozwiązaniem problemów technicznych, poznania wpáywu wyeliminowania lub zminimalizowania iloĞciowego cieczy cháodząco-smarującej na warunki ksztaátowania i wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej.
Prezentowane w literaturze badania zjawisk wystĊpujących w procesie toczenia
oraz stanu warstwy wierzchniej, dotyczą przede wszystkim skrawania z konwencjonalnym dopáywem cieczy cháodząco-smarującej lub toczenia na sucho stali wĊglowych
i stopowych. Prace badawcze dotyczące wpáywu MQL na przebieg procesu toczenia
tych stali – w tym stali C45 i austenitycznych stali nierdzewnych - oraz stan uksztaátowanej warstwy wierzchniej, áącznie z badaniami porównawczymi w odniesieniu do
toczenia na sucho i z emulsją są nieliczne. Analizy dostĊpnych badaĔ porównawczych
nie pozwala na sformuáowanie bardziej ogólnych wniosków i nie wyjaĞnia dostatecznie
przyczyn zróĪnicowanego oddziaáywania warunków cháodzenia i smarowania strefy
skrawania na caákowitą siáĊ skrawania, warunki tworzenia i ksztaát wióra oraz zuĪycie
ostrza czy teĪ wáaĞciwoĞci uksztaátowanej warstwy wierzchniej. Ze wzglĊdu na zawĊĪony zakres wartoĞci parametrów skrawania, w których byáy realizowane trudno ustaliü,
w jakich warunkach toczenia na sucho lub z MQL wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej są
gorsze, lepsze lub porównywalne z toczeniem z emulsją. Badania wskazują na istotny
wpáyw parametrów skrawania, w tym gáównie prĊdkoĞci skrawania i posuwu na kieru-
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nek i siáĊ oddziaáywania sposobu cháodzenia i smarowania, lecz z powodu ograniczonego zakresu ich wartoĞci trudno okreĞliü wystĊpujące miĊdzy nimi zaleĪnoĞci.
Nieliczne prace badawcze dotyczące siáy caákowitej i jej skáadowych w warunkach
toczenia stali C45 i austenitycznych stali nierdzewnych z MQL, a takĪe fragmentaryczne i zróĪnicowane badania porównawcze z toczeniem na sucho i z emulsją uzasadniają
podjĊcie badaĔ tego zagadnienia w warunkach toczenia z MQL, na sucho i emulsją.
Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na temperaturĊ skrawania w obszarze ksztaátowania wióra i obrobionej powierzchni, a takĪe na powierzchniach ostrza jest przedmiotem licznych badaĔ zarówno w odniesieniu do okreĞlonych
sposobów cháodzenia i smarowania strefy skrawania, jak i badaĔ porównawczych toczenia na sucho, z MQL oraz z konwencjonalnym dopáywem cieczy obróbkowej. Autorzy wykazali istotny wpáyw wáaĞciwoĞci medium cháodząco smarującego, sposobu
i parametrów dozowania oraz ukierunkowania strumienia medium w stosunku do ostrza
i przedmiotu obrabianego na wystĊpującą na ostrzu i przedmiocie obrabianym temperaturĊ. Przeprowadzona analiza literatury pokazuje, Īe stan badaĔ dotyczących temperatury skrawania w warunkach toczenia na sucho, z MQL i emulsją z zastosowaniem
róĪnych materiaáów obrabianych, w tym stali wĊglowej C45 i austenitycznej stali nierdzewnej, w znacznym stopniu wyjaĞnia zasadnicze zaleĪnoĞci wystĊpujące w analizowanych warunkach cháodzenia i smarowania strefy skrawania. Ze wzglĊdu na znaczny
stopieĔ ich zaawansowania oraz zgromadzoną wiedzĊ, pomiary temperatury skrawania
nie zostaáy wáączone do programu badaĔ.
Opublikowane badania potwierdzają istotne znaczenie warunków cháodzenia
i smarowania strefy skrawania na proces powstawania i ksztaát wiórów. Dotyczą one
najczĊĞciej toczenia stali wĊglowych na sucho lub z konwencjonalnym dopáywem cieczy cháodząco-smarującej. W znacznie mniejszym stopniu zbadany jest wpáyw MQL na
ksztaát wióra w warunkach toczenia zarówno stali C45, jak i austenitycznych stali nierdzewnych, szczególnie ze wzglĊdu na moĪliwoĞü samoczynnego usuwania z obszaru
obróbki. Technologiczne znaczenie ksztaátu tworzących siĊ wiórów podczas toczenia
stali wĊglowych i nierdzewnych oraz nieliczne prace porównawcze w tym zakresie
wskazują na potrzebĊ podjĊcia badaĔ zmierzających do poznania wpáywu wyeliminowania lub zminimalizowania udziaáu cieczy cháodząco-smarującej oraz parametrów
skrawania na ksztaát powstającego wióra, a takĪe okreĞlenia warunków skrawania,
w których moĪliwe jest ich áatwe usuniĊcie z obszaru obróbki.
Problem zuĪycia ostrza w warunkach braku lub ograniczenia iloĞci cieczy cháodząco-smarującej zostaá w znacznym stopniu rozpoznany i opisany w literaturze. Prowadzone badania zuĪycia ostrza uwzglĊdniają wystĊpujące warunki toczenia, w tym
materiaá obrabiany, wáaĞciwoĞci ostrza, parametry i Ğrodowisko skrawania. Podczas
toczenia na sucho gáówną przyczyną zuĪycia powierzchni przyáoĪenia ostrza jest Ğcieranie i adhezja, a powierzchni natarcia - Ğcieranie, adhezja i dyfuzja. Zastosowanie MQL,
wedáug danych literaturowych, umoĪliwia w porównaniu z toczeniem na sucho, zredukowanie zuĪycia gáównej i pomocniczej powierzchni przyáoĪenia oraz ogranicza zuĪycie powierzchni natarcia, równieĪ podczas toczenia materiaáów trudnoskrawalnych.
ZuĪycie ostrza w warunkach tocznia na sucho, z MQL lub emulsją w znacznym stopniu
jest poznane podczas toczenia stali wĊglowych w stanie miĊkkim i czĊĞciowo w utwardzonym, natomiast w mniejszym zakresie podczas toczenia austenitycznych stali nierdzewnych z zastosowaniem MQL. Stąd uznano za celowe przeprowadzenie badaĔ
porównawczych rodzaju i przebiegu zuĪycia ostrza w warunkach toczenia austenitycznej stali nierdzewnej na sucho, z MQL i emulsją.
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Badania wpáywu sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na stan struktury geometrycznej warstwy wierzchniej dotyczą gáównie toczenia w warunkach konwencjonalnego dopáywu cieczy cháodząco-smarującej lub na sucho, natomiast badania
z zastosowaniem MQL są mniej liczne. Dotyczy to zarówno stali wĊglowych i stopowych w tym stali nierdzewnych. Prezentowana w nich analiza wyników nie wyjaĞnia
jednoznacznie przyczyn zróĪnicowania cech struktury geometrycznej warstwy wierzchniej w zaleĪnoĞci od warunków cháodzenia i smarowania strefy skrawania i nie podaje
warunków skrawania, w których wyeliminowanie cieczy cháodząco smarującej lub
podawanie jej w minimalnej iloĞci umoĪliwia poprawĊ cech struktury geometrycznej
powierzchni. Badania wskazują na korzystne oddziaáywanie MQL na chropowatoĞü
powierzchni, w porównaniu z toczeniem na sucho i z emulsją w wyniku wiĊkszej skutecznoĞci zmniejszenia zuĪycia Ğciernego pomocniczej powierzchni przyáoĪenia oraz
ograniczenia warunków dla powstawania narostu i wyszczerbieĔ krawĊdzi skrawających, ale ze wzglĊdu na ograniczony zakres wartoĞci parametrów skrawania trudno
jednoznacznie zinterpretowaü wynikające z nich wnioski. Prezentowane badania porównawcze z reguáy są wycinkowe, prowadzone w warunkach wybranych parametrów
skrawania lub ich zawĊĪonego zakresu wartoĞci i dotyczą gáównie chropowatoĞci powierzchni analizowanej w oparciu o parametr Ra i Rz. Nie uwzglĊdniają pozostaáych
parametrów struktury geometrycznej powierzchni istotnych ze wzglĊdów eksploatacyjnych, takich jak udziaá materiaáowy profilu chropowatoĞci powierzchni czy cechy charakteryzujące topografiĊ powierzchni, co nie pozwala na bardziej wszechstronną ocenĊ
wpáywu wyeliminowania lub zminimalizowania iloĞci medium cháodząco-smarującego
na stan warstwy wierzchniej. Uwagi te dotyczą zarówno stali C45, jak i w wiĊkszym
stopniu austenitycznej stali nierdzewnej. Brak jest caáoĞciowego podejĞcia do oceny
topografii powierzchni. Wymienione wzglĊdy uzasadniają potrzebĊ przeprowadzenia
badaĔ topografii powierzchni zarówno po toczeniu na sucho, jak i z MQL oraz porównania uzyskanych wyników do wyników toczenia z emulsją.
W odniesieniu do takich cech fizycznych warstwy wierzchniej, jak mikrostruktura,
gruboĞü, twardoĞü czy naprĊĪenia wáasne, prezentowane w literaturze badania w znacznym zakresie dotyczą toczenia na sucho lub z konwencjonalnym/obfitym dopáywem
cieczy cháodząco smarującej. Wyeliminowanie lub ograniczenie iloĞci cieczy cháodząco-smarującej wiąĪe siĊ ze zmianą siáy oddziaáywania czynnika mechanicznego i cieplnego w procesie konstytuowania warstwy wierzchniej, które w procesie toczenia powodują zmiany mikrostruktury metalograficznej i mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej.
Nieliczne są doniesienia literaturowe odnoĞnie badaĔ wpáywu MQL na wymienione
cechy warstwy wierzchniej zarówno stali C45, jak i austenitycznych stali nierdzewnych,
charakteryzujących siĊ niską przewodnoĞcią cieplną i wysoką adhezją oraz reaktywnoĞcią chemiczną z materiaáem ostrza w warunkach wysokiej temperatury w strefie skrawania. Analiza literatury pokazuje, Īe problem wáaĞciwoĞci mikrostruktury warstwy
wierzchniej po toczeniu z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem ostrza nie zostaá
w peáni poznany i celowe są dalsze badania mikrostruktury zarówno stali wĊglowych,
jak i nierdzewnych po toczeniu z minimalnym udziaáem medium cháodzącosmarującego, w tym badania porównawcze z toczeniem na sucho i z emulsją.
Problem naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie wierzchniej, przypowierzchniowych
i w funkcji gáĊbokoĞci zalegania zostaá bogato udokumentowany w literaturze w odniesieniu do materiaáów w stanie miĊkkim i twardym. Jednak poglądy odnoĞnie przyczyn
powstawania i oddziaáywania gáównych czynników generujących naprĊĪenia wáasne,
nie zostaáy dotychczas jednoznacznie ustalone. Dotyczy to záoĪonych oddziaáywaĔ
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procesów mechanicznych, cieplnych i fizycznych, a takĪe chemicznych, których przebieg zaleĪy od warunków skrawania, w tym Ğrodowiska skrawania, w którym zachodzi
proces toczenia materiaáu. NaprĊĪenia wáasne wystĊpujące w strefie przypowierzchniowej uksztaátowanej toczeniem warstwy wierzchniej, jak wskazują wyniki opublikowanych badaĔ, są najczĊĞciej naprĊĪeniami rozciągającymi. Nieliczne natomiast są badania naprĊĪeĔ po toczeniu z MQL oraz prace porównawcze z toczeniem na sucho
i z emulsją, wyjaĞniające oddziaáywanie wymienionych sposobów cháodzenia i smarowania strefy skrawania na rodzaj i wartoĞü naprĊĪeĔ wáasnych w szerokim zakresie
parametrów skrawania. Z tych wzglĊdów problem stanu naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu
na sucho lub z MQL w porównaniu z toczeniem z emulsją zastaá wáączony do programu
badaĔ prezentowanego w dalszej czĊĞci pracy.
Z przeprowadzonej analizy literatury wynika, Īe badania czynników ksztaátujących warstwĊ wierzchnią, zwáaszcza podczas toczenia na sucho i z MQL, są wyrywkowe i dlatego wydaje siĊ celowe podjĊcie pogáĊbionych badaĔ tego problemu. Znaczenie
ekologicznego ksztaátowania czĊĞci maszyn i rosnące koszty eksploatacji cieczy cháodząco-smarujących, a takĪe rozwój materiaáów obrabianych i materiaáów narzĊdziowych oraz zwiĊkszających ich wáaĞciwoĞci skrawne powáok, oraz upowszechnianie siĊ
techniki MQL w przemyĞle sprawia, Īe problem ksztaátowania wymaganych cech warstwy wierzchniej bĊdzie równieĪ aktualny w przyszáoĞci i dalsze badanie w tym zakresie wydają siĊ uzasadnione i celowe.
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5. CELOWOĝû I ZAKRES BADAē
Celem prezentowanych badaĔ byáo poznanie wpáywu wyeliminowania (obróbka
na sucho) lub zminimalizowania iloĞci dozowanego w postaci mgáy olejowej medium
smarującego do strefy skrawania (skrawanie z minimalnym smarowaniem – MQL) na
stan warstwy wierzchniej po toczeniu stali konstrukcyjnej C45 i austenitycznej stali
nierdzewnej X2CrNiMo17-12-2 oraz porównanie wystĊpujących w tych warunkach
skrawania wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej w odniesieniu do konwencjonalnego cháodzenia i smarowania emulsją. Powszechnie stosowana w przemyĞle maszynowym stal
C45 jest materiaáem czĊsto uĪywanym w badaniach zjawisk wystĊpujących w procesie
skrawania. Z tych wzglĊdów uwzglĊdniono ją w pracach badawczych, co pozwoliáo na
skonfrontowanie uzyskanych wyników z rezultatami prezentowanymi w literaturze. Drugim materiaáem stosowanym w badaniach stanu warstwy wierzchniej byáa austenityczna stal
nierdzewna X2CrNiMo17-12-2, szeroko stosowana w przemyĞle chemicznym, spoĪywczym i nuklearnym na odpowiedzialne czĊĞci maszyn, ze wzglĊdu na duĪą odpornoĞü
na utlenianie i korozjĊ. Materiaá ten jest trudny w skrawaniu z powodu silnej skáonnoĞci
do umocnienia odksztaáceniowego i tworzenia narostu w trakcie skrawania, które to
wywoáują zmiany wáaĞciwoĞci mechanicznych, prowadzą do niestabilnych warunków
ksztaátowania wióra i drgaĔ oraz niejednorodnoĞci obrobionej powierzchni. Maáa przewodnoĞü i pojemnoĞü cieplna tej stali pogarsza odprowadzenie ciepáa ze strefy skrawania, przyczyniając siĊ do znacznego wzrostu temperatury w strefie skrawania, przyspieszonego zuĪycia ostrza i utrudnia kontrolĊ stanu wióra [53,116,128]. WystĊpujące zjawiska mechaniczno-cieplne mają istotny wpáyw na wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej.
Ponadto jednorodna struktura stali umoĪliwia bardziej dokáadną ocenĊ wpáywu warunków skrawania, w tym cháodzenia i smarowania strefy skrawania, na wáaĞciwoĞci fizyczne warstwy wierzchniej, np. zmiany struktury metalograficznej i mikrotwardoĞü.
Stan warstwy wierzchniej czĊĞci maszyn i urządzeĔ stosowanych w wymienionych
przemysáach ma istotne znaczenie uĪytkowe zarówno ze wzglĊdu na odpornoĞü na dziaáanie szkodliwych materiaáów przetwarzanych w przemyĞle chemicznym, jak i wymagania higieniczne w przemyĞle spoĪywczym.
WystĊpujące rozbieĪnoĞci odnoĞnie wpáywu wyeliminowania lub zminimalizowania iloĞci cieczy obróbkowej na stan uksztaátowanej warstwy wierzchniej, a takĪe nieliczne dane doĞwiadczalne i teoretyczne potwierdzające przydatnoĞü skrawania na sucho lub z MQL, szczególnie dla austenitycznych stali nierdzewnych, stanowią jedną
z przyczyn trudnoĞci związanych z wdroĪeniem tych metod w przemyĞle. CzĊsto wynikające z przekonania o koniecznoĞci stosowania cieczy cháodząco-smarujących w procesach skrawania. W oparciu o przeprowadzoną analizą dotychczasowego stanu wiedzy
dotyczącego tematyki pracy sformuáowano nastĊpujące tezy pracy:
RóĪnice wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej po toczeniu stali C45 i X2CrNiMo1712-2 na sucho i z MQL w porównaniu z toczeniem z emulsją spowodowane są zmieniającymi siĊ relacjami oddziaáywaĔ cieplnych, mechanicznych i tribologicznych w strefie
skrawania zaleĪnymi od sposobu cháodzenia i smarowania oraz parametrów skrawania.
Uzyskanie porównywalnych lub korzystniejszych niĪ po toczeniu z emulsją, wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej po toczeniu na sucho lub z MQL uwarunkowane jest
odpowiednim doborem wartoĞci technologicznych parametrów toczenia.
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Páynące wnioski z dokonanej analizy literatury wskazują na celowoĞü podjĊcia nastĊpujących badaĔ:
a) zjawisk fizycznych w procesie toczenia na sucho i z MQL w porównaniu z toczeniem z konwencjonalnym dopáywem emulsji do strefy skrawania:
x caákowitej siáy skrawania i jej skáadowych,
x ksztaátu tworzących siĊ wiórów,
x zuĪycia ostrza,
b) cech uksztaátowanej toczeniem warstwy wierzchniej w odniesieniu do:
x struktury geometrycznej powierzchni,
x topografii powierzchni,
x struktury metalograficznej,
x twardoĞci warstwy wierzchniej,
x naprĊĪeĔ wáasnych.
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6. METODYKA BADAē
Badania zjawisk fizycznych aspektów procesu skrawania i stanu warstwy
wierzchniej po toczeniu wzdáuĪnym przeprowadzono na tokarce TUD 50 o mocy napĊdu gáównego 6,7 kW. Toczono waáki ze stali konstrukcyjnej C45 i austenitycznej stali
nierdzewnej X2CrNiMo17-12-2 (tabela 6.1).
Tabela 6.1. Skáad chemiczny i wáaĞciwoĞci stali X2CrNiMo17-12-2 i C45 (wg PN-EN 10088-1,
PN-EN 10083-1)
StĊĪenie pierwiastków, %
C
Si
Mn
P
S
N
Cr
Mo
Ni
X2CrNiMo17-12-2 <0,03
1,0
<2,0 0,045 0,015 0,11 16,5-18,5 2-2,5 10-13
C45
0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,8  0,04  0,04
–
 0,30  0,10 0,30
WáaĞciwoĞci mechaniczne
Re, MPa
Rm, Mpa
A5, %
HB
X2CrNiMo17-12-2
200
500-700
40
215
C45
340
620
16
207
Znak stali

W celu potwierdzenia zgodnoĞci wáaĞciwoĞci fizykochemicznych zawartych
w atestach z normami, skáad chemiczny i wáaĞciwoĞci mechaniczne, po uprzedniej obróbce cieplnej, poddano sprawdzeniu w autoryzowanym laboratorium metalograficznym. Przed przystąpieniem do prób waáki przetaczano z taką samą prĊdkoĞcią skrawania i posuwem na gáĊbokoĞci skrawania 1 mm w celu zapewnienia porównywalnych
cech warstwy wierzchniej.
Do toczenia zastosowano oprawkĊ firmy Mikrona o symbolu MSS 2525–12-EB,
umoĪliwiającą dopáyw mgáy olejowej do powierzchni natarcia i przyáoĪenia poprzez
wykonane w korpusie kanaáy i dysze o Ğrednicy 0,8 mm. Oprawka noĪowa wyposaĪona
byáa w wymienne páytki skrawające z wĊglików spiekanych (firmy ISCAR) o oznaczeniu SNMG 120408TA z powáoką (Ti,Al,Si)N naniesioną metodą PVD i z áamaczem
wióra TF (rys. 6.1), z nastĊpującą geometrią ostrza: Jo = 5°, Do = 10°, Nr = 45°, Os = 0°,
rH = 0,8 mm. Páytki te zalecane są do obróbki stali antykorozyjnych, zwáaszcza stali
austenitycznych, Īaroodpornych oraz stopowych, a takĪe stali miĊkkich, ze Ğrednimi
prĊdkoĞciami skrawania.

Dysze wylotowe mgáy olejowej

Rys. 6.1. Oprawka noĪowa do toczenia wzdáuĪnego MSS 2525–12-EB z páytką SNMG 120408TA
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Podczas toczenia stosowano nastĊpujące sposoby cháodzenia i smarowania strefy
skrawania oznaczone jako:
S
– bez udziaáu cieczy obróbkowej – na sucho,
MQL – minimalne smarowanie mgáą olejową (50 ml/h),
E
– emulsja 6%, o natĊĪeniu przepáywu 4 l/min.
Minimalne smarowanie strefy skrawania przeprowadzono za pomocą dozownika
Minibooster MBII firmy Accu-Lube Manufacturing GmbH (rys. 6.2) wytwarzającego
mgáĊ olejową skáadającą siĊ z mieszaniny powietrza i oleju roĞlinnego LB8000 firmy
Accu-Lube o lepkoĞci kinetycznej 37 mm²/s 40°C, przeznaczonego do obróbki skrawaniem stali, staliwa i metali nieĪelaznych. W celu wytworzenia mgáy olejowej zawór
zasilający (1) dozownika Minibooster MBII podáączono do Ĩródáa powietrza o ciĞnieniu
0,6 MPa. Doprowadzone do dozownika powietrze przepáywa do generatora czĊstotliwoĞci (2), który generuje impulsy powietrza o ustalonej czĊstotliwoĞci, w zaleĪnoĞci od
wymaganych wáaĞciwoĞci mgáy olejowej. Wytworzone impulsy powietrza przepáywają
do pompy oleju (3), która w zaleĪnoĞci od ustawionego skoku cylindra pobiera okreĞloną iloĞü oleju ze zbiornika oleju (4) i przesyáa ją, zgodnie z ustaloną przez generator
impulsów powietrza czĊstotliwoĞcią, do komory mieszania (minibooster) (5). Doprowadzone do komory mieszania powietrze pod ciĞnieniem 0,6 MPa powoduje atomizacjĊ
oleju. Zatomizowany olej tworzy z powietrzem mgáĊ olejową, która pod ciĞnieniem
wytworzonym przez pompĊ oleju, kierowana jest do zbiornika oleju. Zmagazynowana
w zbiorniku oleju mgáa olejowa przepáywa wĊĪem (6) do oprawki noĪa, skąd poprzez
dysze kierowana jest do strefy skrawania od strony powierzchni natarcia i przyáoĪenia.
Zastosowane urządzenie wraz z oprzyrządowaniem sterującym w zaleĪnoĞci od nastawy
generatora czĊstotliwoĞci i skoku pompy dozującej olej umoĪliwia generowanie mgáy
olejowej o róĪnej zawartoĞci oleju.

Rys. 6.2. Dozownik mgáy olejowej Minibooster II firmy Accu-Lube
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Ze wzglĊdu na stwierdzony w literaturze [39,70,98,143] ograniczony wpáyw iloĞci
oleju zawartego w mgle olejowej na przebieg procesu toczenia i stan warstwy wierzchniej w badaniach zastosowano zalecaną w literaturze i stosowaną najczĊĞciej w praktyce
przemysáowej iloĞü oleju – 50 ml/h, umoĪliwiającą porównanie wyników badaĔ wáasnych z wnioskami prezentowanymi w literaturze. Celem potwierdzenia prezentowanych w literaturze konkluzji dotyczących oddziaáywania iloĞci oleju zawartego w mgle
olejowej przeprowadzono badania porównawcze chropowatoĞci i falistoĞci powierzchni
oraz udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci powierzchni w warunkach dopáywu
mgáy olejowe o zawartoĞci oleju 10, 20, 50 ml/h. Dla tak ustalonych iloĞci oleju zmagazynowana w zbiorniku mgáa olejowa przepáywaáa do strefy skrawania z prĊdkoĞcią
30 m/s i pod ciĞnieniem 0,35 MPa.
EmulsjĊ sporządzono z oleju emulgującego ARTEsol Super EP produkcji W.O.P.
ARTEFAKT o zawartoĞci oleju mineralnego do 35% i dodatków podwyĪszających smarnoĞü w iloĞci 15%, który przeznaczony jest do wszystkich rodzajów obróbki Īeliwa, stali
i metali kolorowych.
W celu wyczerpującego poznania oddziaáywania sposobu cháodzenia i smarowania
na przebieg procesu toczenia i stan warstwy wierzchniej w badania uwzglĊdniono technologiczne parametry skrawania (vc, f, ap) w szerokim zakresie wartoĞci zarówno dla toczenia wykoĔczeniowego, jak i zgrubnego, zalecanych przez normatywy technologiczne,
producentów narzĊdzi oraz stosowanych w badaniach prezentowanych w literaturze.
W badaniach przyjĊto nastĊpujące sposoby cháodzenia i smarowania, wartoĞci parametrów skrawania i plany badaĔ:
 stal C45
x siáa skrawania, chropowatoĞü i falistoĞü powierzchni: S, MQL, E, prĊdkoĞü
skrawania (76, 190, 237 m/min), posuw (0,08; 0,27; 0,47 mm/obr), gáĊbokoĞü
skrawania
1 mm
x struktura, mikrotwardoĞü i naprĊĪenia wáasne: S, E, vc (25, 129, 255 m/min),
f (0,08; 0,27; 0,47 mm/obr), ap 1 mm. Badania te, przyjĊte jako wstĊpne, przeprowadzono
w rozszerzonym zakresie prĊdkoĞci skrawania (poza zalecanym zakresem wartoĞci vc) celem szerszego poznania wpáywu vc na wáaĞciwoĞci fizyczne warstwy
wierzchniej po toczenia na sucho. Celem ograniczenia prac badawczych do toczenia na sucho i z emulsją byáo poznanie wpáywu wyeliminowania emulsji
z procesu skrawania i wystĊpujących relacji w porównaniu z toczeniem z emulsją. Zastosowano plan badaĔ statyczny zdeterminowany kompletny [131] o nastĊpującej liczbie pomiarów dla kaĪdego z czynników wynikowych:
N = ni = 9

(6.1)

gdzie: n = 3 liczba wartoĞci czynników badanych,
i = 2 liczba czynników badanych.
Liczba pomiarów wielkoĞci badanych bez powtórzeĔ N = 9.
 stal X2CrNiMo17-12-2
x siáa skrawania, chropowatoĞü i falistoĞü powierzchni, mikrotwardoĞü: vc (82,
164, 255 m/min), f (0,08; 0,27; 0,42 mm/obr), ap (0,5;1; 2 mm) o caákowitej liczbie pomiarów bez powtórzeĔ N = 11
x naprĊĪenia wáasne vc (82, 164, 255), f (0,08; 0,27; 0,42), ap (0,5;1)
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W badaniach wymienionych wielkoĞci wynikowych zastosowano plan badaĔ
wedáug tabeli 5.1:
Tabela 6.1. Plan badaĔ
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PrĊdkoĞü skrawania vc
vc1
vc2
vc3
vc1
vc2
vc3
vc1
vc2
vc3

Posuw f

vc2

f1

GáĊbokoĞü skrawania ap

f1

f2

ap2

f3
ap1
ap3

Ze wzglĊdu na przyjĊte dwie wartoĞci gáĊbokoĞci skrawania w planie badaĔ naprĊĪeĔ wáasnych liczba pomiarów wynosiáa N = 10
Opierając siĊ na uzyskanych wynikach badaĔ opracowano, z zastosowaniem dodatku
programowego Excela o nazwie „Regresja”, równania regresji aproksymujące wystĊpujące
zaleĪnoĞci miĊdzy badanymi czynnikami procesu toczenia i warstwy wierzchniej (zmiennymi zaleĪnymi F, Ra, ıob, ıoĞ) a parametrami skrawania (vc, f, ap)), przyjmując funkcjĊ
obiektu badaĔ w postaci wielomianu drugiego stopnia. OcenĊ stopnia dopasowania modelu
matematycznego do wyników badaĔ przeprowadzono za pomocą wspóáczynnika determinacji R2, który wskazuje, jaka czĊĞü ogólnej zmiennoĞci zmiennej zaleĪnej zostaáa wyjaĞniona
przez model:
N

R2

¦ ( yˆ n  y )2

n 1
N

¦ ( yn  y )

(6.2)
2

n 1

gdzie:
yn – wartoĞci doĞwiadczalne,
yn – wartoĞci prognozowane przez model,
yˆ n

– Ğrednia z wartoĞci doĞwiadczalnych.

Dopasowanie modelu jest tym lepsze, im wartoĞü R2 jest bliĪsza jednoĞci. Obliczony wedáug wzoru 6.2 wspóáczynnik determinacji R2 zostaá zweryfikowany na istotnoĞü za pomocą testu F Snedecora [131]. Weryfikowana byáa hipoteza zerowa H0:R = 0
wzglĊdem hipotezy alternatywnej H1:R  0 przy przyjĊtym granicznym poziomie istotnoĞci p = 0,05. W przypadku gdy p < 0,05 hipotezĊ zerową naleĪy odrzuciü i stwierdziü
Īe zaleĪnoĞü pomiĊdzy zmiennymi jest istotna statystycznie i aproksymuje wystĊpujące
zaleĪnoĞci miĊdzy czynnikami badanymi a wynikowymi z prawdopodobieĔstwem
wiĊkszym niĪ 95%.
W badaniach siáy skrawania zastosowano piezoelektryczny siáomierz firmy Kistler
9247B dokonujący pomiaru trzech skáadowych siáy caákowitej Fc, Ff, Fp z czĊstotliwo-
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Ğcią próbkowania 0,01 s (rys. 6.3a). Sygnaá pomiarowy z siáomierza przesyáany byá do
wzmacniacza typ 5017B firmy Kistler i rejestrowany w komputerze, wyposaĪonym
w oprogramowanie producenta siáomierza DynoWare. Otrzymane wyniki pomiaru poddano analizie z zastosowaniem programu Excel za pomocą którego, obliczono wartoĞci
Ğrednie i odchylenia standardowe dla skáadowych siáy caákowitej w zakresie ustabilizowanej zmiennoĞci ich wartoĞci. Przykáadowy przebieg skáadowych siáy caákowitej Fc,
Ff, Fp i ich uĞrednione wartoĞci przedstawiono na rysunku 6.3. Caákowitą siáĊ skrawania
obliczono wedáug zaleĪnoĞci:
F =( Fc2+Ff2+Fp2)0,5

(6.3)

(a)

(b)
Rys. 6.3. Przykáadowy przebieg skáadowych siáy caákowitej Fc, Ff, Fp (a) i ich uĞrednione wartoĞci (b) dla toczenia z MQL, vc = 82 m/min, f = 0,08 mm/obr, ap = 1 mm (stal
X2CrNiMo17-12-2)

UwzglĊdniając liczne doniesienia literaturowe odnoĞnie zuĪycia ostrza w warunkach toczenia na sucho i z MQL, badania przeprowadzono z uwzglĊdnieniem wybranych wskaĨników zuĪycia ostrza i wartoĞci parametrów skrawania. Ich celem byáo
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poznanie wpáywu warunków cháodzenia i smarowania strefy skrawania na zuĪycie
ostrza podczas toczenia stali X2CrNiMo17-12-2. Badania zuĪycia ostrza zrealizowano
przy staáym posuwie 0,27 mm/obr, gáĊbokoĞci skrawania 0,5 mm oraz staáej prĊdkoĞci
obrotowej 820 obr/min. PrĊdkoĞü skrawania w miarĊ realizacji kolejnych przejĞü malaáa
z maksymalnej wartoĞci (vcmax = 255 m/min dla maksymalnej Ğrednicy waáka) do wartoĞci zaleĪnej od Ğrednicy toczenia uzyskanej do czasu osiągniĊcia przez ostrze wartoĞci
granicznej wskaĨnika zuĪycia VBmax = 0,3 mm. Pomiar wartoĞci wskaĨników zuĪycia
ostrza przedstawionych na rysunku 6.4, dokonano na mikroskopie optycznym MWP produkcji PaĔstwowych Zakáadów Optycznych w Warszawie z powiĊkszeniem 10x. Obrazy zuĪycia ostrza na powierzchni natarcia i przyáoĪenia rejestrowano na mikroskopie
skaningowym JOEL 5600 firmy International Equipment Trading Ltd z powiĊkszeniem
400-krotnym.

Rys. 6.4. WskaĨniki zuĪycia ostrza rejestrowane w badaniach

Pomiar parametrów chropowatoĞci Ra i falistoĞci Wa powierzchni oraz krzywych
udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci przeprowadzono na profilometrze Hommelwerke – Tester T2000 z zastosowaniem czujnika TK300 i filtra M1 DIN-4777
z nastĊpującymi parametrami: zakres pomiaru 20 µm, odcinek pomiarowy 4,8 mm,
odcinek elementarny 0,80 mm, prĊdkoĞü posuwu 0,50 mm/s. Zastosowano 5-krotne
powtórzenia pomiarów mierzonych wielkoĞci, na podstawie których wyliczono wartoĞci
Ğrednie oraz odchylenia standardowe.
ZdjĊcia obrobionych powierzchni wykonano na mikroskopie JOEL 5600 oraz laserowym skaningowym mikroskopie konfokalnym Olympus LEXT OLS3100.
Badania naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie wierzchniej przeprowadzono na Uniwersytecie Linkoping w Szwecji w Katedrze InĪynierii Materiaáowej. W tym celu z toczonych waáków wyciĊto próbki przedstawione na rysunku 6.5, które umieszczono
w 4-osiowym dyfraktometrze rentgenowskim firmy Seifert 3000 PTS niemieckiej firmy
Richard Seifert & Co. Zastosowano promieniowanie anody Cr-KĮ o dáugoĞci fali
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2,2897 Å (40 kV, 38 mA) z ogniskowaniem kolimatora na Ğrednicy 2 mm w celu
ograniczenia pola pomiaru. Skáadowe naprĊĪeĔ wáasnych w kierunku obwodowym
i osiowym badano metodą sin2< [140]. Dla kaĪdej skáadowej naprĊĪeĔ dokonano pomiarów wartoĞci szczytowych ĮFe-211 w jedenastu (C45) i ȖFe-220 w trzynastu
(X2CrNiMo17-12-2) kierunkach rozmieszczonych w zakresie wartoĞci kąta < = –55° ÷
÷ +55° z krokiem skanowania 0,05° oraz kątów 2ș 156,09° (C45) i 128,17o
(X2CrNiMo17-12-2). Opierając siĊ ba funkcji pseudo-Voigta przyjĊtej dla wyników
pomiarów, wyliczono wartoĞü naprĊĪenia z zastosowaniem oprogramowania MATLAB
firmy The Mathworks, Inc. Obliczone wartoĞci staáych sprĊĪystoĞci wynosiáy dla stali
C45 s1 = –1,27·10-6 i 1/2s2 = 5,81·10-6 MPa-1 oraz dla stali X2CrNiMo17-12-2
s1 = –1,36·10-6 i 1/2s2 = 6,19·10-6 MPa-1. GáĊbokoĞü penetracji promienia rentgenowskiego wynosiáa okoáo 5 µm. Báąd standardowy metody pomiaru wynosiá Ğrednio
30 MPa, w nielicznych przypadkach dochodziá do 50 MPa.

(a)

(b)

Rys. 6.5. Stanowisko do pomiaru naprĊĪeĔ (a) oraz próbka (b) i kierunki pomiaru naprĊĪeĔ

Zgáady warstwy wierzchniej w przekroju prostopadáym do obrobionej powierzchni
posáuĪyáy do pomiaru gruboĞci i twardoĞci warstwy wierzchniej. Pomiary twardoĞci
przeprowadzono metodą Vickersa z uĪyciem mikrotwardoĞciomierza typu Hanemanna
firmy C. Zeiss pod obciąĪeniem 0,2 N, na zewnĊtrznej powierzchni walcowej oraz
w gáąb warstwy wierzchniej wedáug schematu przedstawionego na rysunku 6.6. Dla
wyników pomiarów mikrotwardoĞci obliczono wartoĞci Ğrednie i odchylenia standardowe.
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(a)

(b)

(c)
Rys. 6.6. Próbka (a), zgáad warstwy wierzchniej (powiĊkszenie 410x) (b) oraz poáoĪenie punktów
pomiaru mikrotwardoĞci (c)
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7. BADANIA FIZYKALNYCH ZJAWISK PROCESU
TOCZENIA NA SUCHO LUB Z MINIMALNYM
SMAROWANIEM OSTRZA
7.1. Siáa skrawania
Jednym z przejawów procesu skrawania są wystĊpujące siáy skrawania, których
znajomoĞü jest niezbĊdna do ustalenia wymaganej mocy obrabiarki, wytrzymaáoĞci
narzĊdzi i zapewnienia stabilnoĞci statycznej oraz dynamicznej ukáadu obrabiarkauchwyt-przedmiot-narzĊdzie (O-U-P-N). Ich wartoĞci zaleĪą od wystĊpujących warunków skrawania, które w szczególnych przypadkach mogą byü skorelowane ze sposobem
cháodzenia i smarowania strefy skrawania [14,34,97,103] i z tego wzglĊdu mogą stanowiü waĪny czynnik warunkujący moĪliwoĞü wyeliminowania lub ograniczenia cieczy
cháodząco-smarujących. Dotychczasowe wyniki badaĔ dotyczące wpáywu wyeliminowania cieczy obróbkowej lub jej ograniczenia na siáĊ skrawania są nieliczne i nie wskazują jednoznacznie na kierunek oddziaáywania sposobów cháodzenia i smarowania
strefy skrawania. Przeprowadzone badania siá skrawania wystĊpujących podczas toczenia wzdáuĪnego stali konstrukcyjnej C45 i nierdzewnej X2CrNiMo17-12-2 miaáy na
celu okreĞlenie wpáywu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na kierunek zmian
ich wartoĞci oraz wystĊpujących relacji miĊdzy poszczególnymi skáadowymi.
Wyniki pomiarów siáy skrawania podczas toczenia stali C45 (rys. 7.1) wskazują na
ograniczone zróĪnicowanie ich wartoĞci w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania.
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Rys. 7.1. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania oraz prĊdkoĞci skrawania
i posuwu na siáĊ caákowitą F (stal C45)

Porównując wartoĞci siáy caákowitej wystĊpujące w zakresie stosowanych parametrów skrawania moĪna stwierdziü, Īe najbardziej zbliĪone wartoĞci wystĊpują podczas
toczenia na sucho i z zastosowaniem emulsji dla posuwów 0,08 i 0,27 mm/obr za wyjątkiem posuwu 0,08 mm/obr i prĊdkoĞci skrawania 76 m/min, kiedy to wartoĞü siáy
caákowitej w warunkach toczenia na sucho jest o 18,8% wiĊksza niĪ podczas toczenia
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z emulsją. W warunkach maáej prĊdkoĞci skrawania i posuwu uáatwiony dopáyw emulsji
do strefy skrawania i jej oddziaáywanie cháodząco-smarujące przewyĪsza zmiĊkczające
oddziaáywanie wyĪszej temperatury skrawania podczas toczenia na sucho, co wpáywa
na zmniejszenie wartoĞci siáy caákowitej. Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania maleje róĪnica wartoĞci siáy caákowitej podczas toczenia na sucho i z emulsją w wyniku
utrudnionego dopáywu emulsji do strefy skrawania.
WiĊksze róĪnice wartoĞci siáy caákowitej w zakresie stosowanych prĊdkoĞci skrawania wystĊpują dla posuwu 0,47 mm/obr. W tych warunkach najmniejsze wartoĞci
pojawiają siĊ podczas toczenia na sucho, co jest konsekwencją zmniejszenia oporu
skrawania na skutek wzrostu temperatury w obszarze tworzenia siĊ wióra. W porównaniu z toczeniem z emulsją wartoĞci siáy caákowitej są mniejsze od 3,5% podczas toczenia z prĊdkoĞcią skrawania 76 m/min do 8,3% przy prĊdkoĞci 237 m/min. Mniejsze
wartoĞci siáy caákowitej podczas toczenia na sucho są efektem zmniejszonego oporu
skrawania pod wpáywem wysokiej temperatury oraz koncentracji ciepáa w pobliĪu krawĊdzi skrawającej. Zastosowanie emulsji i jej cháodząco-smarujący efekt nie zmieniają
znacząco warunków tarcia na powierzchniach styku ostrza z materiaáem obrabianym
i wiórem, natomiast obniĪenie temperatury w strefie powstawania wióra przyczynia siĊ
do zwiĊkszenia oporu skrawania na skutek wzrostu wytrzymaáoĞci stali i nie pozwala na
znaczne obniĪenie siáy skrawania [40]. Podawanie mgáy olejowej do strefy skrawania
nie wpáywa istotnie na zmniejszenie siáy caákowitej w porównaniu z pozostaáymi sposobami cháodzenia i smarowania, a w niektórych przypadkach parametrów skrawania
pojawia siĊ nieznaczny wzrost (0,08/190; 0,27/76,190; 0,47/76) lub redukcja siáy caákowitej (0,08;0,27/237). Wraz ze wzrostem posuwu do 0,47 mm/Obr, wpáyw MQL na
siáĊ caákowitą jest podobny. W warunkach toczenia z MQL i prĊdkoĞcią skrawania
76 m/min wystĊpuje wzrost siáy caákowitej o 7,5% w porównaniu ze skrawaniem na
sucho i 3,7% ze skrawaniem z emulsją. WiĊksze wartoĞci siáy caákowitej w przypadku
stosowania MQL w porównaniu ze skrawaniem na sucho Ğwiadczą o niedostatecznym
oddziaáywaniu mgáy olejowej w kierunku zmniejszenia siáy caákowitej. Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania wartoĞci siáy caákowitej maleją w porównaniu z toczeniem
z emulsją, ale pozostają wiĊksze niĪ podczas toczenia na sucho. Brak jednoznacznego
wpáywu MQL na siáĊ caákowitą stwierdzono równieĪ w pracy [135].
Wyniki badaĔ pozwalają sądziü, Īe stosowane w badaniach sposoby cháodzenia
i smarowania strefy skrawania w ograniczonym stopniu zmieniają charakter zjawisk
mających istotny wpáyw na siáĊ skrawania. NajwiĊkszy wpáyw na siáĊ caákowitą wywiera posuw, co ma związek ze wzrostem przekroju warstwy skrawanej. Oddziaáywanie
prĊdkoĞci skrawania w kierunku zmniejszenia siáy caákowitej roĞnie ze wzrostem posuwu (0,27 i 0,47 mm/obr), co jest związane ze wzrostem temperatury skrawania i utrudnionym dopáywem emulsji do strefy skrawania [38].
Tabela 7.1 zawiera równania regresji przedstawiające zaleĪnoĞci miĊdzy siáą caákowitą a prĊdkoĞcią skrawania i posuwem oraz parametry R2 i p Ğwiadczące o stopniu
dopasowania modelu do wartoĞci empirycznych. Z wartoĞci R2 i p wynika, Īe opracowane równania z dokáadnoĞcią 95% pozwalają okreĞliü siáĊ caákowitą w zaleĪnoĞci od
parametrów skrawania dla toczenia C45 na sucho, z MQL i z emulsją.
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Tabela 7.1. Równania regresji dla siáy caákowitej F (stal C45)
Sposób
cháodzenia
i smarowania

Równanie regresji – zaleĪnoĞü F = f(Vc,f)

R2

p

S

F = 204,4897 – 0,9336vc + 2257,2226f – 3,1209fvc + 0,004vc2 +
+ 175,3746f 2

0,998

0,0003

MQL

F = 194,7871 – 0,7816vc + 2348,6715f – 4,001fvc + 0,0035vc2 +
+ 499,0976f 2

0,982

0,0090

F = 175,3832 – 0,8877vc + 2071,6614f – 3,4019fvc + 0,0047vc2 +
0,986
+ 958,287f 2

0,0061

E

Podobnie jak na siáĊ caákowitą, sposób cháodzenia i smarowania oddziaáuje na jej
skáadowe Fc, Ff, Fp (rys. 7.2). Mniejsze wartoĞci skáadowych siáy caákowitej w porównaniu z pozostaáymi sposobami cháodzenia i smarowania wystĊpują podczas toczenia na
sucho z posuwem 0,47 mm/obr. Zastosowanie MQL przy tym posuwie i w stosowanym
zakresie prĊdkoĞci skrawania powoduje, w stosunku do toczenia z emulsją, zmniejszenie wartoĞci skáadowej Fp, a takĪe skáadowych Fc i Ff w przypadku wiĊkszych prĊdkoĞci skrawania (190, 237 m/min). Podczas toczenia z prĊdkoĞcią 76 m/min wartoĞci
skáadowych są wiĊksze niĪ podczas toczenia na sucho i z emulsją, a w porównaniu
z toczeniem na sucho wartoĞü skáadowej Fc jest wiĊksza o 6,5%, Fp o 11,1% i Ff
o 7,5%. Wpáyw prĊdkoĞci skrawania roĞnie ze wzrostem posuwu. Dla posuwów 0,27
i 0,47 mm/obr wzrost jej wartoĞci z 76 do 237 m/min powoduje w wiĊkszym stopniu
zmniejszenie skáadowych Ff i Fp niĪ skáadowej Fc, która spoĞród skáadowych siáy caákowitej przyjmuje najwiĊksze wartoĞci. WystĊpujące relacje miĊdzy skáadowymi siáy
skrawania są zgodne z wynikami badaĔ [103].
Wyeliminowanie cieczy obróbkowej – skrawanie na sucho podczas toczenia stali
C45 pozwala zmniejszyü wartoĞü skáadowych, a takĪe w mniejszym stopniu siáy caákowitej w porównaniu z toczeniem z MQL i emulsją, szczególnie w przypadku stosowania
zwiĊkszonych posuwów. Zastosowanie MQL nie wpáywa na zmniejszenie wartoĞci
skáadowych i siáy caákowitej w porównaniu z toczeniem na sucho, a w przypadku stosowania posuwów 0,08 i 0,27 mm/obr ich wartoĞci są wiĊksze niĪ podczas stosowania
pozostaáych sposobów cháodzenia i smarowania. Badania wykazaáy záoĪony wpáyw
MQL na siáĊ caákowitą i jej skáadowe zaleĪny od parametrów skrawania i nie potwierdziáy prezentowane w pracach [110,159], korzystne oddziaáywanie MQL w kierunku
zmniejszenia caákowitej siáy skrawania.
Wyniki badaĔ wpáywu sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na wartoĞü
siáy caákowitej wystĊpującej podczas toczenia wzdáuĪnego stali nierdzewnej X2CrNiMo1712-2 przedstawiono rysunku 7.3. Podobnie jak podczas toczenia stali C45, w licznych przypadkach prĊdkoĞci skrawania i posuwów stosowanych w badaniach wpáyw cháodzenia
i smarowania strefy skrawania na wartoĞü siáy caákowitej jest nieistotny. W konkretnych
zestawieniach wartoĞci prĊdkoĞci skrawania i posuwu zaobserwowaü moĪna natomiast
wyraĨne róĪnice wartoĞci siáy caákowitej. ZwiĊkszone oddziaáywanie sposobu cháodzenia
i smarowanie na siáĊ caákowitą wystĊpuje w zakresie maáych i Ğrednich wartoĞci posuwów
i zanika wraz z ich wzrostem. NajwiĊksze oddziaáywanie sposobu cháodzenia i smarowania
wystĊpuje podczas stosowania nastĊpujących wartoĞci prĊdkoĞci skrawania i posuwu:
164/0,08; 255/0,08 i 255/0,27, przy czym nie stwierdzono wyraĨnego trendu zmian wartoĞci
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siáy skrawania w funkcji badanych sposobów cháodzenia i smarowania. W przypadku
pierwszego zestawu vc/f najwiĊksze wartoĞci siáy caákowitej (F = 458 N) wystĊpują, gdy do
strefy skrawania doprowadzana jest emulsja, a najmniejsze podczas skrawania na sucho
(F = 323 N). Wzrost prĊdkoĞci skrawania do 255 m/min powoduje znaczące zmniejszenie
siáy caákowitej w warunkach stosowania emulsji (36%), podczas gdy wartoĞci siáy caákowitej w trakcie skrawania z MQL zmniejszają siĊ o 7% i na sucho o 5,2%.
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Rys. 7.2. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania oraz prĊdkoĞci skrawania
i posuwu na siáy skáadowe Fc (a), Fp (b), Ff (c) (stal C45)
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Rys. 7.3. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania oraz prĊdkoĞci skrawania
i posuwu na siáĊ caákowitą F (stal X2CrNiMo17-12-2)

Analiza zaleĪnoĞci siáy caákowitej w funkcji stosowanych parametrów skrawania
pokazuje, Īe podobnie jak dla stali C45, najwiĊkszy wpáyw na wartoĞü siáy caákowitej
wywiera posuw. Jego wzrost w caáym zakresie stosowanych prĊdkoĞci skrawania powoduje istotny wzrost siáy caákowitej. Oddziaáywanie prĊdkoĞci skrawania jest ograniczone i zaleĪy od stosowanego posuwu oraz roĞnie wraz ze zmniejszeniem jego wartoĞci, przyczyniając siĊ do nieznacznego zredukowania siáy skrawania na skutek wzrostu
temperatury skrawania i zmniejszenia oporu skrawania obrabianego materiaáu. Wraz ze
wzrostem posuwu i siáy skrawania efekt umocnienia materiaáu w obszarze skrawania,
wystĊpujący podczas toczenia stali X2CrNiMo17-12-2, powoduje wzrost oporu skrawania, przyczyniając siĊ do zmniejszenia wpáywu prĊdkoĞci skrawania w kierunku
obniĪenia wartoĞci siáy caákowitej [40,159].
Równania regresji dla siáy caákowitej w funkcji prĊdkoĞci skrawania, posuwu
i gáĊbokoĞci skrawania oraz parametry R2 i p zawiera tabela 7.2.
Tabela 7.2. Równania regresji dla siáy caákowitej F (stal X2CrNiMo17-12-2)
Sposób
cháodzenia
i smarowania
S
MQL
E

R2

p

F = 196,4817 – 1,3166vc + 1436,292f – 0,666vc f + 1,5364vcap +
– 0,0012vc2 + 892,9704f 2 + 13,7724ap2

0,989

0,0001

F = 279,3461 – 2,81896vc + 1685,5977f – 1,893523209vcf +
+ 2,664732vcap + 0,00233*vc2 + 516,5965f 2 – 62,0864ap2

0,985

0,0059

F = 143,6783 + 1,5036vc + 641,9334f + 0,6328vcf + 0,8075vcap +
– 0,0081vc2 + 1720,317f 2+ 27,7488ap2

0,989

0,0040

Równanie regresji – zaleĪnoĞü F = f(vc,f,ap)

GáĊbokoĞü skrawania, podobnie jak posuw wywiera istotny wpáyw na wzrost siáy
caákowitej. Jej wzrost wspólnie z posuwem powoduje wzrost przekroju warstwy skrawanej, który áącznie z oporem wáaĞciwym skrawania decyduje gáównie o wartoĞci wystĊpującej siáy caákowitej. Z wykresów przedstawionych na rysunku 7.4 wynika, Īe
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Rys. 7.4. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania oraz gáĊbokoĞci skrawania na
siáĊ caákowitą F (stal X2CrNiMo17-12-2)

Sposób cháodzenia i smarowania strefy skrawania, jak i parametry skrawania wywierają wiĊkszy wpáyw na zróĪnicowanie wartoĞci skáadowych Ff, Fp, Fc siáy caákowitej
(rys. 7.5). WartoĞci skáadowej posuwowej Ff w warunkach skrawania na sucho, z MQL
i z emulsją w przypadku wartoĞci prĊdkoĞci skrawania i posuwu vc/f odpowiednio
82/0,08 i 164/0,27 znajdują siĊ na zbliĪonym poziomie i wynoszą odpowiednio 139
i 176 N. Zastosowanie MQL przy prĊdkoĞci skrawania 255 m/min oraz posuwach 0,08
i 0,27 mm/obr przyczynia siĊ do wzrostu wartoĞci skáadowej Ff w porównaniu z pozostaáymi sposobami cháodzenia i smarowania. ZauwaĪyü moĪna rosnący wpáyw prĊdkoĞci skrawania na zmniejszenie wartoĞci tej skáadowej wraz ze wzrostem posuwu.
Podobne zaleĪnoĞci wystĊpują dla skáadowej odporowej Fp, przy czym jej wartoĞci są
wiĊksze od skáadowej Ff.. Dla posuwu 0,47 mm/obr pojawia siĊ wyraĨne zmniejszenie
wartoĞci tej skáadowej wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania. NajwiĊksze wartoĞci
wystĊpują dla skáadowej gáównej Fc, które w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania i parametrów skrawania zmieniają siĊ podobnie jak siáa caákowita F.
Badania zaleĪnoĞci miĊdzy siáą caákowitą i jej skáadowymi a sposobem cháodzenia
i smarowania strefy skrawania dla stali C45 czĊĞciowo potwierdziáy wyniki badaĔ prezentowane w literaturze. Wyeliminowanie cieczy obróbkowej jak i zastosowanie MQL
podczas toczenia stali C45 i X2CrNiMo17-12-2 nie wpáywa jednoznacznie na wzrost
lub zredukowanie siáy caákowitej i jej skáadowych w porównaniu z toczeniem z emulsją.
Istotny wpáyw na kierunek zmian wartoĞci wywierają parametry skrawania. WiĊksze
zróĪnicowanie wartoĞci siáy caákowitej i jej skáadowych w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia i smarowania wystĊpuje w warunkach maáych posuwów (0,08 mm/obr) i wraz ze
wzrostem ich wartoĞci róĪnice te maleją. Wyeliminowanie emulsji wpáywa na zmniejszenie siáy caákowitej i jej skáadowych, szczególnie w przypadku stosowania wiĊkszych
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prĊdkoĞci skrawania. Podczas toczenia z maáą prĊdkoĞcią skrawania (76 m/min dla C45
i 82 dla X2CrNiMo17-12-2) wyeliminowanie emulsji przyczynia siĊ do wzrostu siáy
skrawania. Oddziaáywanie prĊdkoĞci skrawania w kierunku zmniejszenia siáy skrawania
zwiĊksza siĊ ze wzrostem posuwu.
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Rys. 7.5. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania oraz prĊdkoĞci skrawania
i posuwu na siáy skáadowe Fc (a), Fp (b), Ff (c) (stal X2CrNiMo17-12-2)
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Wyeliminowanie emulsji lub minimalne smarowanie strefy skrawania w warunkach toczenia z maáą gáĊbokoĞcią skrawania (0,5 mm) powoduje zmniejszenie siáy caákowitej. Wraz ze wzrostem gáĊbokoĞci skrawania (2 mm) róĪnice wartoĞci siáy caákowitej podczas toczenia z MQL i emulsją zanikają i w porównaniu z toczeniem na sucho są
znacznie wiĊksze. Badania wykazaáy, Īe przy odpowiednio dobranych parametrach
skrawania dla danego materiaáu obrabianego (C45, X2CrNiMo17-12-2) istnieje moĪliwoĞü zmniejszenia wartoĞci siáy skrawania lub utrzymania jej na porównywalnym poziomie podczas skrawania na sucho i z MQL oraz zastąpienie konwencjonalnego, obfitego podawania cieczy obróbkowej do obszaru skrawania.

7.2. Ksztaát wiórów
Analiza wiórów podczas toczenia stali C45 i X2CrNiMo17-12-2 wskazuje na
istotny wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na ksztaát tworzących
siĊ wiórów, a tym samym na warunki, w których odbywa siĊ ich formowanie oraz usuwanie z przestrzeni obróbkowej.
Ksztaát wiórów po toczeniu stali C45 na sucho, z zastosowaniem minimalnego cháodzenia i smarowania strefy skrawania oraz z konwencjonalnym dopáywem emulsji w zakresie stosowanych parametrów skrawania przedstawiono w tabeli 7.3. Porównując ksztaát
wiórów ze wzglĊdu na potrzeby zautomatyzowanych systemów obróbkowych moĪna
stwierdziü, Īe bardziej korzystne warunki ksztaátowania wióra wystĊpują, kiedy to tworzące
siĊ wióry przybierają ksztaát luĨnych áuków lub krótkich wiórów Ğrubowych (PN-ISO 3685).
Konstytuowanie siĊ wiórów Ğrubowych zwartych lub otwartych, dáugich lub splątanych jest
mniej korzystne, biorąc pod uwagĊ áatwoĞü ich odprowadzenia z obszaru obróbki lub niedopuszczalne ze wzglĊdu na moĪliwoĞü owijania siĊ wokóá narzĊdzia i obrabianego przedmiotu, co uniemoĪliwia wyeliminowanie cieczy cháodząco-smarującej [12].
Oddziaáywanie warunków cháodzenia i smarowania strefy skrawania w duĪym stopniu zaleĪy od stosowanych parametrów skrawania. W zakresie maáych i Ğrednich posuwów (0,08 i 0,27 mm/obr) wpáyw cháodzenia i smarowania strefy skrawania na zmianĊ
ksztaátu wióra jest ograniczony i podczas toczenia stali C45 wystĊpują najczĊĞciej wióry
Ğrubowe zwarte dáugie lub pasmowe splątane, trudne do samoistnego usuniĊcia. Wzrost
posuwu przyczynia siĊ do zmiany ksztaátu wióra na bardziej dogodny ze wzglĊdu na áatwoĞü jego usuniĊcia z obszaru skrawania. Wyeliminowanie emulsji lub ograniczenie
iloĞci Ğrodka smarnego zwiĊksza temperaturĊ skrawania i tarcie miĊdzy wiórem a ostrzem
oraz przyczynia siĊ do wzrostu spĊczenia i zwijania wióra [53]. Podczas toczenia na sucho
i z MQL wióry Ğrubowe zwarte dáugie lub Ğrubowe otwarte splątane ze wzrostem posuwu
do 0,47 mm/obr, zmieniają ksztaát na Ğrubowy zwarty krótki lub elementowy. ZwiĊkszenie posuwu przyczynia siĊ do wzrostu przekroju wióra i jego usztywnienia, a w powiązaniu ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania powoduje, Īe staje siĊ bardziej áamliwy. Wprowadzenie Ğrodka smarnego w minimalnej iloĞci zmienia warunki konstytuowania siĊ i spáywu wióra po powierzchni natarcia. Przenikanie mgáy olejowej miĊdzy powierzchnie styku
wióra przeciwdziaáa adhezji, a takĪe zmienia warunki kontaktu wióra z ostrzem z zacierania siĊ na plastyczne páyniĊcie, które to przyczynia siĊ do zmniejszenia spĊczenia i zwijania wióra, a w konsekwencji zmniejszenia dáugoĞci styku wióra z powierzchnią natarcia
[148,159]. Powstające wióry charakteryzują siĊ mniejszym rozdrobnieniem w stosunku do
skrawania na sucho. Wzrost prĊdkoĞci skrawania przy maáym posuwie (0,08 mm/obr)
powoduje wydáuĪenie i splątanie tworzących siĊ wiórów.
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Dokonana pod mikroskopem z powiĊkszeniem 10x obserwacja powierzchni wiórów w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania pokazuje, Īe
wyeliminowanie emulsji powoduje wzrost spĊczenia wióra na skutek zwiĊkszonego
tarcia i adhezji miĊdzy tylną powierzchnią wióra a powierzchnią natarcia (rys. 7.6), co
potwierdzają badania [34,35]. Tylna powierzchnia wióra podczas toczenia na sucho jest
chropowata i matowa z wyraĨnymi Ğladami nieciągáoĞci materiaáu wióra oraz koloru
ciemno niebieskiego wskazującego na wystĊpowanie wysokiej temperatury skrawania.
Powierzchnia po toczeniu z MQL jest jaĞniejsza i gáadsza, co Ğwiadczy o niĪszej temperaturze skrawania i mniejszym spĊczeniu wióra, a takĪe lepszych warunkach spáywu
wióra.
Tabela 7.3. Ksztaát wiórów po toczeniu stali C45 (klasyfikacja wg PN-ISO 3685)
Parametry skrawania
vc
(m/min)

f
(mm/obr)

Ksztaát wióra

ap
(mm)

S

MQL

E

Pasmowy splątany krótki

ĝrubowy zwarty krótki

ĝrubowy zwarty dáugi

ĝrubowy zwarty dáugi

ĝrubowy zwarty dáugi

ĝrubowy zwarty dáugi

ĝrubowy zwarty krótki

Elementowy

ĝrubowy zwarty krótki

Pasmowy splątany

ĝrubowy otwarty splątany

ĝrubowy otwarty splątany

ĝrubowy zwarty dáugi

ĝrubowy zwarty dáugi

ĝrubowy otwarty splątany

Elementowy

ĝrubowy zwarty dáugi

ĝrubowy zwarty dáugi

ĝrubowy otwarty splątany

ĝrubowy otwarty splątany

Pasmowy splątany

àukowy związany

ĝrubowy zwarty dáugi

Pasmowy splątany

Elementowy

ĝrubowy zwarty krótki

Elementowy

0,08

76

0,27

1

0,47

0,08

190

0,27

1

0,47

0,08

237

0,27

1

0,47
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Parametry skrawania
vc
(m/min)

f
(mm/obr)

76

0,08

Wiór

ap
(mm)

S

MQL

E

0,27
1

237

0,47

Rys. 7.6. Wpáyw cháodzenia i smarowania strefy skrawania na postaü wióra (stal C45)

Wyeliminowanie cieczy cháodząco smarującej z procesu toczenia stali
X2CrNiMo17-12-2 w mniejszym stopniu oddziaáuje na zmianĊ postaci tworzących siĊ
wiórów niĪ podczas toczenia stali C45. Analizując ich ksztaát moĪna zauwaĪyü, Īe
podczas skrawania na sucho i z udziaáem emulsji, w wielu przypadkach stosowanych
parametrów skrawania wióry mają podobną postaü, korzystniejszą niĪ podczas toczenia
z MQL. Przydatny ksztaát, ze wzglĊdu na potrzeby obróbki bezobsáugowej, wykazują
wióry áukowe luĨne lub związane, a takĪe Ğrubowe stoĪkowe krótkie. Zastąpienie emulsji mgáą olejową, w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania i posuwu, powoduje pojawienie
siĊ niekorzystnych ksztaátów wiórów. Zamiast wiórów áukowych luĨnych lub związanych wystĊpują wióry Ğrubowe stoĪkowe dáugie lub splątane oraz Ğrubowe zwarte
dáugie (tab. 7.4). Na podstawie wystĊpujących ksztaátów wiórów moĪna sądziü,
Īe podobne warunki konstytuowania siĊ wiórów wystĊpują podczas toczenia na sucho
i z emulsją, której moĪliwoĞci penetracji na styku wióra z powierzchnią natarcia są
ograniczone, o czym Ğwiadczyü moĪe zbliĪona struktura tylnej powierzchni wiórów
stykających siĊ z powierzchnią natarcia (rys. 7.7). SkáonnoĞü stali nierdzewnej do
utwardzenia przyczynia siĊ do zwiĊkszonego spĊczenia wióra, co powoduje, Īe przy
mniejszym posuwie (0,27 mm/obr) wystĊpują wióry áukowe luĨne lub Ğrubowe stoĪkowe krótkie.
Podobnie jak w przypadku stali C45, najwiĊkszy wpáyw na zmianĊ ksztaátu wióra
wywiera posuw. Wraz z jego wzrostem wystĊpuje korzystna zmiana ksztaátu wióra
w przypadku wszystkich stosowanych sposobów cháodzenia i smarowania strefy skrawania. PrĊdkoĞü skrawania podobnie jak i gáĊbokoĞü skrawania w mniejszym stopniu
oddziaáuje na ksztaát tworzącego siĊ wióra. Badania potwierdziáy wyniki zawarte
w pracy [12], wedáug których wpáyw prĊdkoĞci skrawania na zmianĊ ksztaátu wióra
w zakresie duĪych posuwów jest nieistotny.
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Tabela 7.4. Ksztaát wiórów po toczeniu stali X2CrNMo17-12-2 (klasyfikacja wg PN-ISO3685)
Parametry skrawania
vc
(m/min)

f
(mm/obr)

Ksztaát wióra

ap
(mm)

S

MQL

E

ĝrubowy zwarty dáugi

ĝrubowy zwarty dáugi

ĝrubowy zwarty dáugi

àukowy luĨny

ĝrubowy zwarty dáugi

àukowy luĨny

ĝrubowy stoĪkowy krótki

ĝrubowy stoĪkowy krótki

àukowy luĨny

ĝrubowy otwarty dáugi

ĝrubowy stoĪkowy dáugi

ĝrubowy otwarty krótki

àukowy luĨny

ĝrubowy stoĪkowy dáugi

àukowy luĨny

ĝrubowy stoĪkowy krótki

ĝrubowy otwarty dáugi

ĝrubowy zwarty dáugi

ĝrubowy otwarty dáugi

ĝrubowy otwarty splątany

ĝrubowy zwarty dáugi

ĝrubowy stoĪkowy dáugi

ĝrubowy stoĪkowy dáugi

àukowy związany

ĝrubowy otwarty splątany

ĝrubowy otwarty splątany

ĝrubowy stoĪkowy dáugi

àukowy luĨny

ĝrubowy stoĪkowy dáugi

àukowy luĨny

ĝrubowy stoĪkowy krótki

ĝrubowy stoĪkowy krótki

ĝrubowy stoĪkowy krótki

0,08

82

0,27

1

0,47

0,08

0,27

164

1

0,47

0,5
0,08
2

0,08

255

0,27

1

0,47
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Parametry skrawania
vc
(m/min)

f
(mm/obr)

82

0,08

255

0,27

Ksztaát wióra

ap
(mm)

S

MQL

E

1

255

0,47

Rys. 7.7. Wpáyw cháodzenia i smarowania strefy skrawania na postaü wióra (stal X2CrNMo1712-2)

Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe wyeliminowanie lub zminimalizowanie
udziaáu cieczy cháodząco-smarującej w procesie skrawania moĪe wpáynąü korzystnie na
zmianĊ ksztaátu powstających wiórów i nie stanowi przeszkody w praktycznym wdroĪeniu toczenia stali C45 na sucho lub z MQL. Uzyskanie korzystnego ksztaátu wiórów
wymaga jednak zwiĊkszenia posuwu i prĊdkoĞci skrawania. Wyeliminowanie cieczy
cháodząco-smarującej – skrawanie na sucho stali X2CrNiMo17-12-2 umoĪliwia uzyskanie ksztaátów wiórów w postaci zbliĪonej do toczenia z emulsją. Wzrost temperatury
w strefie skrawania podczas toczenia na sucho powoduje zmniejszenie wytrzymaáoĞci
i twardoĞci materiaáu, z czym wiąĪe siĊ poprawa warunków ksztaátowania wióra. Uzyskanie zadawalających ksztaátów wiórów w przypadku stosowania MQL wymaga
zwiĊkszenia, poza prĊdkoĞcią skrawania, gáównie posuwu. W przypadku toczenia wykoĔczeniowego tej stali z maáym posuwem (0,08 mm/obr) wyeliminowanie lub zminimalizowanie czynnika cháodząco-smarującego nie wykazuje istotnego wpáywu na
zmianĊ ksztaátu tworzących siĊ wiórów w porównaniu z toczeniem z emulsją. Analiza
topografii tylnych powierzchni wiórów ksztaátowanych podczas toczenia na sucho,
z MQL i emulsją Ğwiadczy o wystĊpowaniu duĪych odksztaáceĔ plastycznych, rosnących ze wzrostem posuwu i zwiĊkszających kruchoĞü wiórów.
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7.3. ZuĪycie ostrza

WskaĨnik zuĪycia VBmax

Badania naukowe i przemysáowe pokazują, Īe sposób cháodzenia i smarowania
strefy skrawania wywiera istotny wpáyw na zuĪycie i trwaáoĞü ostrza [25,53,100]. Zagadnienie wpáywu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na zuĪycie i trwaáoĞü
ostrza jest szeroko w opisane literaturze i w dalszym ciągu jest aktualne ze wzglĊdu na
nowe wáaĞciwoĞci skrawane ostrzy skrawających i skrawanych materiaáów. Wymienione wzglĊdy zadecydowaáy, Īe badanie zuĪycia ostrza wáączone zostaáo do programu
badaĔ, ale w ograniczonym zakresie parametrów skrawania i wskaĨników zuĪycia
ostrza. Przeprowadzone badania zuĪycia ostrza z wĊglików spiekanych pokrytych powáoką (Ti,Al,Si)N metodą PVD podczas toczenia stali X2CrNiMo17-12-2 potwierdziáy,
prezentowany w literaturze, istotny wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy
skrawania na przebieg wskaĨników zuĪycia ostrza (rys. 7.8-7.9). Dominującym objawem zuĪycia ostrza są Ğlady starcia powierzchni ostrza stykających siĊ z wiórem i powierzchniami obrabianego przedmiotu. W stosowanych warunkach skrawania najmniejsze zuĪycie ostrza, okreĞlone na podstawie wskaĨnika zuĪycia VBmax, pojawia siĊ podczas toczenia z emulsją. Wyeliminowanie lub istotne ograniczenie udziaáu czynnika
cháodząco-smarującego powoduje przyspieszone zuĪycia ostrza na powierzchni przyáoĪenia i wzrost wartoĞci wskaĨnika VBmax w porównaniu z warunkami toczenia wystĊpującymi podczas konwencjonalnego dopáywu emulsji. Z rysunku 7.8 wynika, Īe wartoĞci wskaĨnika VBmax w tych warunkach nie róĪnią siĊ miĊdzy sobą w czasie skrawania
do okoáo 25 min. Z upáywem czasu oddziaáywanie czynnika smarnego zawartego
w mgle olejowej powoduje zmniejszenie zuĪycia powierzchni przyáoĪenia i wzrost
trwaáoĞci ostrza, a takĪe, jak wykazaáy pomiary chropowatoĞci powierzchni, poprawĊ
jej gáadkoĞci. Wyniki badaĔ wykazaáy, podobnie jak w pracy [38], Īe gáówną przyczyną
zuĪycia powierzchni przyáoĪenia jest Ğcieranie i adhezja.
0,3

vc=255m/min
f=0,27 mm/obr
ap=0,5 mm

0,2

0,1
S

MQL

E

0
4,1

12,4

20,6

28,9

Czas skrawania (min)

45,4

.

Rys. 7.8. Przebieg wskaĨnika zuĪycia powierzchni przyáoĪenia VBmax (stal X2CrNiMo17-12-2)

WaĪne znaczenie dla trwaáoĞci ostrza ma postaü i warunki spáywu wióra po powierzchni natarcia, które wpáywają na ksztaát i wielkoĞü rowka zuĪycia na powierzchni
natarcia oraz jego poáoĪenie wzglĊdem gáównej i pomocniczej krawĊdzi skrawającej,
a w konsekwencji na wytrzymaáoĞü krawĊdzi skrawającej. PoáoĪenie rowka ma istotne
znaczenie w ocenie wpáywu cháodzenia i smarowania strefy skrawania. Pomiary wskaĨników charakteryzujących zuĪycie powierzchni natarcia dowodzą, Īe podczas podawania emulsji do strefy skrawania, Ğlady zuĪycia Ğciernego wystĊpujące na tej powierzchni
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0,6
0,5
0,4

vc=255 m/min
f=0,27 mm/obr
ap=0,5 mm

0,3
0,2
S

MQL

0,1
0

WskaĨnik zuĪycia KB' [mm]

WskaĨnik zuĪycia KB [mm]

w czasie skrawania do uzyskania wartoĞci wskaĨnika VBmax wynoszącego 0,3 mm są
minimalne, trudne do pomiaru pod mikroskopem warsztatowym z powiĊkszeniem 10x
(rys. 7.10c). W warunkach toczenia na sucho lub z MQL pojawia siĊ natomiast wyraĨne
zuĪycie powierzchni natarcia. Przedstawione na rysunku 7.9 wykresy przebiegu wskaĨników zuĪycia, odnoszące siĊ do powierzchni natarcia, pokazują wyraĨne róĪnice ich
wartoĞci i przebiegu w czasie skrawania. WartoĞci wskaĨnika KB w początkowym okresie pracy ostrza podczas toczenia z zastosowaniem minimalnego smarowania są mniejsze niĪ podczas skrawania na sucho. W miarĊ upáywu czasu skrawania i oddziaáywania
wióra na powierzchniĊ natarcia róĪnice te zanikają, co Ğwiadczyü moĪe o rosnących
trudnoĞciach z dotarciem mgáy olejowej do strefy styku wióra z ostrzem i zmniejszenia
jej efektu smarnego. WskaĨnik KB’ charakteryzujący dáugoĞü rowka równolegle do
gáównej krawĊdzi skrawającej, w przypadku zastosowania MQL utrzymuje mniejsze
wartoĞci w dáuĪszym przedziale czasu w porównaniu z toczeniem na sucho, co jak wykazaáy równieĪ badania [119] jest wynikiem oddziaáywania MQL w kierunku zmniejszenia tarcia i temperatury skrawania. W trakcie toczenia na sucho wymiary rowka
zuĪycia zmieniają siĊ stopniowo, natomiast podczas toczenia z MQL wystĊpuje bardziej
intensywny wzrost wartoĞci wskaĨnika KB i KB’ wskazujący na zmianĊ warunków
tarcia na powierzchni styku wiór – powierzchnia natarcia z upáywem czasu skrawania.
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Rys. 7.9. Przebieg wskaĨników zuĪycia powierzchni natarcia KB (a), KB’ (b), KF (c), KF’ (d)
(stal X2CrNiMo17-12-2)
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Analiza wskaĨników KF i KF’, charakteryzujących odlegáoĞü krawĊdzi rowka zuĪycia od gáównej i pomocniczej krawĊdzi skrawającej wskazuje, Īe w miarĊ upáywu
czasu skrawania krawĊdzie te zbliĪają siĊ do krawĊdzi skrawających ostrza, co przyczynia siĊ do ich osáabienia. Z wykresów wynika, Īe zmniejszenie wartoĞci parametru KF
w przypadku toczenia na sucho i z MQL przebiega podobnie do wartoĞci okoáo 0,07
mm, po czym nastĊpuje szybsze zbliĪenie krawĊdzi rowka do krawĊdzi skrawającej
podczas toczenia na sucho. Podobny przebieg zmian wystĊpuje dla wskaĨnika KF’,
jednak jego wartoĞci są wiĊksze w porównaniu z wartoĞciami wskaĨnika KF. WiĊksza
wartoĞü wskaĨnika KF’ zapewnia wiĊkszą wytrzymaáoĞü pomocniczej krawĊdzi skrawającej i odpornoĞü na wyszczerbienia, co moĪe mieü istotny wpáyw na chropowatoĞü
obrobionej powierzchni.
Na rysunku 7.10 przedstawiono obrazy zuĪycia powierzchni natarcia i przyáoĪenia
dla stosowanych sposobów cháodzenia i smarowania strefy skrawania. W przypadku
toczenia na sucho na ostrzu wystĊpują objawy zuĪycia wytrzymaáoĞciowego w postaci
drobnych wyszczerbieĔ krawĊdzi skrawającej widoczne na powierzchni natarcia i przyáoĪenia. Poza wyraĨnie uksztaátowanym rowkiem zuĪycia, Ğwiadczącym o dominującym zuĪyciu Ğciernym i adhezyjnym, na powierzchni natarcia wystĊpuje rowek skoncentrowanego zuĪycia dodatkowo osáabiający krawĊdĨ skrawającą, którego przyczyną
jak wykazaáy równieĪ badania [37] jest, poza tarciem, utlenienie i zuĪycie chemiczne
w miejscu, gdzie gradient termo-mechanicznego obciąĪenia ostrza jest bardzo wysoki.
Zarówno na powierzchni natarcia, jak i przyáoĪenia nie wystĊpują wyraĨne Ğlady materiaáu obrabianego w postaci narostu lub przywierającej warstwy obrabianego materiaáu.
Podobny obraz zuĪycia wystĊpuje po toczeniu z mgáą olejową, jednak wyszczerbienia
krawĊdzi skrawającej pojawiają siĊ w mniejszym zakresie i brak jest wyraĨnego rowka
zuĪycia skoncentrowanego, pomimo dáuĪszego czasu pracy ostrza. Na powierzchni
przyáoĪenia i czĊĞciowo natarcia widoczne są Ğlady obrabianego materiaáu. Obraz powierzchni natarcia po toczeniu z emulsją przedstawia minimalne Ğlady starcia tej powierzchni. Znacznie mniejsze są teĪ Ğlady zuĪycia powierzchni przyáoĪenia. W warunkach stosowania obfitego cháodzenia i smarowania emulsją zauwaĪyü moĪna narost na
powierzchni natarcia i przyáoĪenia, Ğwiadczący o znacznej adhezji obrabianego materiaáu do ostrza.
Wyeliminowanie medium cháodząco-smarującego z procesu toczenia stali powoduje przyspieszone zuĪycie ostrza zarówno na powierzchni przyáoĪenia, jak i natarcia.
Przebieg wskaĨników zuĪycia ostrza oraz obrazy zuĪycia wskazują na Ğcieranie i adhezjĊ, jako gáówne przyczyny zuĪycia ostrza. Zastosowanie MQL, w porównaniu z toczeniem na sucho, w ograniczonym zakresie umoĪliwia zmniejszenie zuĪycia ostrza
w początkowym okresie jego pracy. Oddziaáywanie czynnika smarnego zawartego
w mgle olejowej wpáywa z upáywem czasu skrawania na zmniejszenie zuĪycia powierzchni przyáoĪenia i wzrost trwaáoĞci ostrza okreĞlonego na podstawie wskaĨnika
VBmax. Na podobne oddziaáywanie MQL na zuĪycie ostrza zwrócono uwagĊ w pracach
[34,37,72]. MQL przyczynia siĊ równieĪ do wyeliminowania drobnych wyszczerbieĔ
ostrza wystĊpujących podczas skrawania na sucho. Mniejsze wymiary rowka zuĪycia
oraz zwiĊkszona odlegáoĞü krawĊdzi rowka od krawĊdzi skrawającej zwiĊksza jej wytrzymaáoĞü oraz zmniejsza zakres ewentualnego wytrzymaáoĞciowego zuĪycia ostrza, co
ma istotne znaczenie dla stanu warstwy wierzchniej [11]. W stosunku do toczenia
z emulsją MQL umoĪliwia wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie adhezji wióra
i materiaáu obrabianego do powierzchni ostrza.
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(a)

(b)

(c)
Rys. 7.10. Obrazy SEM powierzchni natarcia i przyáoĪenia w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia
i smarowania strefy skrawania, toczenie na sucho (a), z MQL (b), z emulsją (c) (stal
X2CrNiMo17-12-2, pow. 100x)
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8. BADANIA CECH WARSTWY WIERZCHNIEJ PO TOCZENIU
NA SUCHO LUB Z MINIMALNYM SMAROWANIEM
OSTRZA
8.1. ChropowatoĞü i falistoĞü
Struktura geometryczna powierzchni stanowi waĪny element jakoĞci wyrobu
i wywiera istotny wpáyw na wáaĞciwoĞci uĪytkowe warstwy wierzchniej wytworzonego
przedmiotu. Przeprowadzone badania cech struktury geometrycznej po toczeniu
wzdáuĪnym stali C45 na sucho, z MQL i konwencjonalnym dopáywem emulsji wskazują na ograniczone oddziaáywanie sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na
chropowatoĞü obrobionej powierzchni, zaleĪne w znacznym stopniu od stosowanych
parametrów skrawania (rys. 8.1). W zakresie stosowanych warunków skrawania najwiĊksze zróĪnicowanie parametru Ra chropowatoĞci powierzchni, w zaleĪnoĞci od
sposobu cháodzenia i smarowania wystĊpuje po toczeniu z posuwem 0,08 mm/obr. Podawanie, przy tym posuwie, do strefy skrawania medium smarującego w postaci mgáy
olejowej umoĪliwia, zaleĪnie od prĊdkoĞci skrawania, zmniejszenie chropowatoĞci
powierzchni w stosunku do toczenia na sucho od 38% dla vc = 76 m/min do 27% dla
vc = 237 m/min lub w porównaniu z emulsją odpowiednio 27 i 25%. Wyniki badaĔ potwierdziáy korzystny wpáyw MQL na chropowatoĞü powierzchni stwierdzony w pracy
[11], jednak w odróĪnieniu od prezentowanych w niej wyników wiĊksze oddziaáywanie
MQL wykazuje w zakresie maáych posuwów. Wyeliminowanie czynnika cháodzącosmarującego – toczenie na sucho przyczynia siĊ do wzrostu chropowatoĞci powierzchni.
ZwiĊkszenie w tych warunkach prĊdkoĞci skrawania z 76 do 190 i 237 m/min wpáywa
na zredukowanie chropowatoĞci powierzchni z 3,36 do 1,45 µm. ZwiĊkszenie posuwu
do wartoĞci 0,27 i 0,47 mm/obr powoduje wzrost wartoĞci parametru Ra, zgodnie
z teoretyczną zaleĪnoĞcią miĊdzy chropowatoĞcią powierzchni a posuwem, a takĪe
zmniejszenie oddziaáywania cháodzenia i smarowania na chropowatoĞü obrobionej
powierzchni. Parametr Ra po toczeniu z emulsją i na sucho z posuwem 0,27 mm/obr,
w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania, przyjmuje wartoĞci w granicach od 2,9 do
3,9 µm, natomiast po toczeniu z posuwem 0,47 mm/obr, wartoĞci od 8,15 do 8,90 µm.
Ponadto zaobserwowaü moĪna ponownie poprawĊ chropowatoĞci po toczeniu z MQL
w porównaniu z toczeniem na sucho i z emulsją Wraz ze wzrostem posuwu wiĊkszy
przyrost chropowatoĞci powierzchni widoczny jest w warunkach stosowania emulsji niĪ
po toczeniu na sucho. Podobny trend przedstawiono W pracach [40,110] stwierdzono
równieĪ, Īe warunki cháodzenia i smarowania strefy skrawania wywierają wiĊkszy
wpáyw w zakresie mniejszych prĊdkoĞci skrawania i posuwów. Wpáyw prĊdkoĞci skrawania w zakresie wymienionych posuwów staje siĊ nieistotny. Z jej wzrostem zmniejszają siĊ moĪliwoĞci dotarcia Ğrodka cháodząco smarującego do strefy skrawania [110].
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Rys. 8.1. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na chropowatoĞü powierzchni ( stal C45)

Opracowane równania regresji (tab.8.1) przedstawiają zaleĪnoĞü parametru chropowatoĞci Ra od prĊdkoĞci skrawania i posuwu dla toczenia stali C45 na sucho, z MQL
i emulsją.
Tabela 8.1. Równania regresji dla parametru chropowatoĞci powierzchni Ra po toczeniu na sucho
z MQL i z emulsją (stal C45)
Sposób
cháodzenia
i smarowania
S
MQL
E

Równanie regresji – zaleĪnoĞü Ra= Ra(vc,f,)
Ra = 5,5837 – 0,0207vc – 16,5572f + 0,026842fvc + 51,5407f 2 +
+ 2,2E-05vc2
Ra = 4,4412 – 0,0228vc – 11,5936f + 46,5587f 2 + 0,0187*f*vc +
+ 4,14E-05vc2
Ra = 4,8013 – 13,1683f – 0,0232vc + 0,0228fvc + 48,9586*f 2 +
+ 4,36E-05vc2

R2

p

0,999

0,0002

0,995

0,0011

0,995

0,0012

Podobne oddziaáywanie badanych sposobów cháodzenia i smarowania wystĊpuje
w odniesieniu do falistoĞci powierzchni (rys. 8.2). NajwiĊksze wartoĞci parametr Wa
osiąga w zakresie maáych prĊdkoĞci skrawania (76 m/min), które ze wzrostem prĊdkoĞci
skrawania istotnie maleją. Porównując wartoĞci parametru Wa, w zaleĪnoĞci od sposobu
cháodzenia i smarowania, moĪna zauwaĪyü, Īe w wielu przypadkach wartoĞci parametrów skrawania najmniejsze wartoĞci wystĊpują po toczeniu z MQL (Ğrednio 0,65µm).
Toczenie na sucho pozwala równieĪ zmniejszyü falistoĞü powierzchni w stosunku do
toczenia z emulsją. Na wartoĞü tego parametru duĪy wpáyw ma sztywnoĞü ukáadu O-UP-N. Wyniki badaĔ wskazują na pozytywne skutki wyeliminowania emulsji lub zminimalizowania iloĞci czynnika cháodząco-smarującego na chropowatoĞü i falistoĞü powierzchni. Wyniki pomiarów pokazują, Īe dla stali C45 moĪliwe jest uzyskanie porównywalnych z toczeniem z emulsją wartoĞci wymienionych parametrów bez stosowania
cieczy obróbkowej lub z podawaniem jej w minimalnych iloĞciach. Uzyskanie maáej
chropowatoĞci i falistoĞci powierzchni w tych warunkach wymaga, poza zastosowaniem
maáej wartoĞci posuwu (0,08 mm/obr), zwiĊkszenia prĊdkoĞci skrawania (237 m/min).
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Rys. 8.2. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na falistoĞü powierzchni
(stali C45)

Ograniczony wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na chropowatoĞü powierzchni moĪna zaobserwowaü równieĪ podczas toczenia stali
X2CrNiMo17-12-2 (rys. 8.3). NajwiĊksze zróĪnicowanie wartoĞci parametru Ra wystĊpuje po toczeniu z posuwem 0,08 mm/obr, przy czym najmniejsze wartoĞci tego parametru (1,34 µm) pojawiają siĊ po toczeniu z minimalnym smarowaniem. PrĊdkoĞü
skrawania w warunkach stosowanych sposobów cháodzenia i smarowania strefy skrawania przy tym posuwie powoduje wzrost chropowatoĞci powierzchni. NajwiĊkszy
przyrost chropowatoĞü powierzchni pojawia siĊ po toczeniu z emulsją i wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania z 82 do 255 m/min zwiĊksza siĊ z 1,68 do 2,26 µm. Utrudniony dostĊp emulsji w zakresie wysokich prĊdkoĞci skrawania zmniejsza skutecznoĞü
odprowadzenia ciepáa i obniĪenia temperatury skrawania, co ma wpáyw na zmniejszenie
uplastycznienia materiaáu w strefie ksztaátowania/generowania wióra i nowo wytworzonej powierzchni poáączone ze wzrostem nierównoĞci [37,40]. W warunkach toczenia na
sucho chropowatoĞü powierzchni roĞnie od wartoĞci 1,54 do 1,82 µm, podczas gdy po
toczeniu z MQL wartoĞci Ra są najmniejsze i zmieniają siĊ od 1,34 do 1,50 µm, w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania. Wraz ze wzrostem posuwu do 0,27 i 0,47 mm/obr
wystĊpuje istotny wzrost chropowatoĞci powierzchni zgodnie z wystĊpującą zaleĪnoĞcią
miĊdzy posuwem a chropowatoĞcią powierzchni. Zmniejszeniu ulega równieĪ wpáyw
sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania, o czym Ğwiadczą mniejsze róĪnice
wartoĞci parametru Ra po toczeniu na sucho oraz z zastosowaniem MQL i emulsji.
Uzyskane wyniki wskazują na ograniczone oddziaáywanie emulsji i mgáy olejowej,
których dostĊp do strefy skrawania wraz ze wzrostem wartoĞci tego parametru staje siĊ
utrudniony. Zmniejszenie wartoĞci chropowatoĞci po toczeniu na sucho w porównaniu
z toczeniem na mokro, jak wykazaáy równieĪ badania przedstawione w pracy [40], jest
skutkiem zmniejszonych drgaĔ i uáatwionych warunków ksztaátowania wióra, co powoduje, Īe wraz ze wzrostem posuwu, wartoĞci chropowatoĞci powierzchni bardziej zbliĪone są do wartoĞci teoretycznych.
Zmniejszenie wpáywu medium cháodząco smarującego, w wyniku utrudnionego
dostĊpu do strefy skrawania ze wzrostem posuwu, wskazuje na moĪliwoĞü wyeliminowania emulsji i mgáy olejowej w zakresie wiĊkszych posuwów, a tym samym toczenie
na sucho, bez istotnego pogorszenia chropowatoĞci powierzchni.
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Rys. 8.3. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na chropowatoĞü powierzchni (stal X2CrNiMo17-12-2)

Równania regresji dla wystĊpujących zaleĪnoĞci chropowatoĞci powierzchni od
prĊdkoĞci skrawania, posuwu i gáĊbokoĞci skrawania dla stosowanych sposobów cháodzenia i smarowania strefy skrawania zawiera tabela 8.2.
Tabela 8.2. Równania regresji dla parametru chropowatoĞci powierzchni Ra po toczeniu na sucho
z MQL i z emulsją (stal X2CrNMo17-12-2
Sposób
cháodzenia
i smarowania

Równanie regresji – zaleĪnoĞü Ra= Ra(vc,f,ap)

R2

p

S

Ra = 1,5594 – 0,0012 vc – 4,6442f – 0,0118vcf +0,0016 vcap +
+ 9,38E-06vc2 +41,3428 f 2 – 0,0308ap2

0,999

0,0001

MQL

Ra = 1,1405 + 0,0034 vc – 4,8845f – 0,0050vcf + 0,0049vcap +
– 2,1E-05vc2 + 41,6014f 2 –0,2386ap2

0,999

0,0001

Ra = 2,1654 + 9,58E-05vc – 11,0641f – 0,0051vcf + 0,0084vcap +
+ 1,8E-05 vc2 + 50,3779f 2– 0,4497ap2

0,998

0,0005

E

Wyniki pomiaru falistoĞci powierzchni przedstawione na rysunku 8.4 Ğwiadczą
o znaczącym wpáywie cháodzenia i smarowania strefy skrawania na wartoĞü parametru
Wa. W zakresie posuwów 0,08 i 0,27 mm/obr i stosowanych prĊdkoĞci skrawania najwiĊksze wartoĞci parametru falistoĞci powierzchni osiągające wartoĞü do 1,4 µm wystĊpują po toczeniu z emulsją. FalistoĞü po toczeniu na sucho jest w wiĊkszoĞci przypadków parametrów skrawania mniejsza niĪ po toczeniu z emulsją, jednak róĪnica wartoĞci
zaleĪy od prĊdkoĞci skrawania i z jej wzrostem siĊ zwiĊksza. Najmniejsza falistoĞü
powierzchni (0,45 µm), w caáym zakresie parametrów skrawania, wystĊpuje po toczeniu
z MQL. Wraz ae zwiĊkszeniem prĊdkoĞci skrawania pojawia siĊ wzrost oddziaáywania
sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na falistoĞü powierzchni, szczególnie
w przypadku posuwu 0,47 mm/obr. Przy tych parametrach skrawania widoczny jest
znaczny wzrost falistoĞci powierzchni po toczeniu na sucho.
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Rys. 8.4. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na falistoĞü powierzchni
(stal X2CrNiMo17-12-2)

Wzrost gáĊbokoĞci skrawania przyczynia siĊ do wzrostu chropowatoĞci powierzchni, lecz nie zmiana sposobu oddziaáywania sposobu cháodzenia i smarowania
strefy skrawania na chropowatoĞü powierzchni. Wraz ze wzrostem gáĊbokoĞci skrawania nastĊpuje wzrost przekroju warstwy skrawanej i caákowitej siáy skrawania, która
poprzez wystĊpujący w procesie skrawania poziom drgaĔ oddziaáuje na chropowatoĞü
powierzchni [51,53]. Najmniejsze wartoĞci parametru Ra w zakresie stosowanych gáĊbokoĞci skrawania wystĊpują podczas toczenia z MQL, a najwiĊksze podczas stosowania emulsji (rys. 8.5a). PoĞrednie wartoĞci parametru Ra wystĊpują po toczeniu na
sucho. W zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia i smarowania wzrost gáĊbokoĞci skrawania
z 0,5 do 2 mm powoduje przyrost Ğredniej wartoĞci chropowatoĞci powierzchni po toczenie z MQL z 1,28 do 1,58 µm, po toczeniu na sucho z 1,48 do 1,76 µm i z 1,65 do
2,02 µm po toczeniu z emulsją. Podobny wpáyw gáĊbokoĞü skrawania wywiera na falistoĞü warstwy wierzchniej, jednakĪe oddziaáywanie tego parametru nie wykazuje jednoznacznego trendu. Przy wzroĞcie gáĊbokoĞci skrawania z 0,5 do 1 mm po toczeniu
z MQL i na sucho zaobserwowaü moĪna odpowiednio nieznaczne zmniejszenie falistoĞci powierzchni lub wartoĞü parametru Wa pozostaje na zbliĪonym poziomie (rys. 8.5b).
Dalszy wzrost gáĊbokoĞci skrawania do 2 mm przyczynia siĊ do wzrostu falistoĞci powierzchni. Najmniejsze wartoĞci parametru falistoĞci w caáym zakresie stosowanych
gáĊbokoĞci skrawania wystĊpują po toczeniu z zastosowaniem MQL, co jest skutkiem
mniejszej zmiennoĞci siáy skrawania podczas smarowania mgáą olejową [110].
Ze wzglĊdu na znaczny wpáyw sztywnoĞci ukáadu O-U-P-N na falistoĞü powierzchni,
potwierdzenie sposobu oddziaáywania cháodzenia i smarowania strefy skrawania na
zmianĊ tego parametru wskazuje na celowoĞü przeprowadzenia dalszych badaĔ w tym
zakresie.
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Rys. 8.5. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania i gáĊbokoĞci skrawania na
chropowatoĞü (a) i falistoĞü (b) powierzchni ( stal X2CrNiMo17-12-2)

Wpáyw iloĞci oleju zawartego w mgle olejowej, okreĞlony w ml/h, na chropowatoĞü i falistoĞü powierzchni przedstawiono na rysunku 8.6.
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Rys. 8.6. Wpáyw iloĞci oleju w mgle olejowej na chropowatoĞü (a) i falistoĞü (b) powierzchni
(stal X2CrNiMo17-12-2)

ZwiĊkszenie iloĞci oleju w mgle olejowej z 10 do 50 ml/h nie wywiera istotnego
wpáywu na wymienione parametry, których wartoĞci mieszczą siĊ w granicach odchylenia standardowego. Uzyskane wyniki są zgodne z rezultatami badaĔ [39,70]. Natomiast
wyeliminowanie emulsji z procesu toczenia lub dostarczenie medium smarujące
w minimalnej iloĞci umoĪliwia zredukowanie chropowatoĞci i falistoĞci powierzchni.
Wyniki pomiaru chropowatoĞci i falistoĞci powierzchni pokazują, Īe minimalne
smarowanie strefy skrawania umoĪliwia zmniejszenie chropowatoĞci powierzchni
w przypadku zastosowania mniejszych posuwów skrawania i zwiĊkszonych prĊdkoĞci
skrawania. Zastosowanie MQL nie tylko umoĪliwia wyeliminowanie ekologicznie niepoĪądanego czynnika procesu skrawania w postaci emulsji, ale ponadto pozwala na
zmniejszenie chropowatoĞci powierzchni, co ma istotne znaczenie w obróbce wykoĔczeniowej stali X2CrNiMo17-12-2. Caákowite wyeliminowanie emulsji w zakresie
stosowanych parametrów skrawania pozwala równieĪ na uzyskanie porównywalnej lub
mniejszej chropowatoĞci powierzchni w porównaniu z konwencjonalnym podawaniem
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emulsji. W przypadku, kiedy wymagana jest maáa chropowatoĞü powierzchni stosowana
wartoĞü posuwu nie powinna przekraczaü 0,08 mm/obr, jak równieĪ sposób konwencjonalnego dopáywu emulsji powinien byü zastąpiony skrawaniem z MQL lub na sucho.

8.2. Udziaá materiaáowy profilu chropowatoĞci
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Badania udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci po toczeniu stali C45 wskazują
na wyraĨną zaleĪnoĞü wpáywu sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania od parametrów skrawania (rys. 8.7). W zakresie maáych prĊdkoĞci skrawania (76 m/min) i posuwów (0,08 mm/obr) przebieg krzywych udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci po
toczeniu stali C45 z MQL i emulsją nie wykazuje znaczących róĪnic, natomiast toczenie na
sucho przyczynia siĊ do zmniejszenia wartoĞci procentowego udziaáu materiaáowego profilu
chropowatoĞci Rmr(c). Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania, udziaá materiaáowy profilu
chropowatoĞci po toczeniu na sucho zwiĊksza siĊ, przy czym przy prĊdkoĞci skrawania
237 m/min róĪnice wartoĞci procentowego udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci po
toczeniu w funkcji wysokoĞci ciĊcia są nieznaczne. W stosowanych warunkach cháodzenia
i smarowania strefy skrawania najlepszym udziaáem materiaáowym profilu chropowatoĞci
charakteryzuje siĊ powierzchnia po toczeniu z MQL szczególnie przy prĊdkoĞciach skrawania 76 i 190 m/min, co ma miĊdzy innymi związek ze zmniejszoną chropowatoĞcią powierzchni wystĊpującą w tych warunkach.
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Rys. 8.7. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na ksztaát krzywej udziaáu
materiaáowego profilu chropowatoĞci powierzchni, vc = 76 m/min (a), vc = 190 m/min
(b), vc = 237 m/min (c) ( stal C45)
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Na rysunku 8.8 przedstawiono wpáyw parametrów skrawania na przebieg krzywych udziaáu materiaáowego powierzchni po toczeniu na sucho i z MQL. Najmniejszy
udziaá materiaáowy profilu wystĊpuje po toczeniu z maáą prĊdkoĞcią skrawania
(76 m/min) i posuwem (0,08 mm/obr). ZwiĊkszenie prĊdkoĞci skrawania do
190 i 237 m/min wpáywa na poprawĊ udziaáu materiaáowego i zredukowanie róĪnic
wartoĞci udziaáu materiaáowego profilu (rys. 8.8a). Krzywe udziaáu materiaáowego przy
tych prĊdkoĞciach skrawania po toczeniu na sucho nie róĪnią siĊ pod wzglĊdem ksztaátu
i wartoĞci, co Ğwiadczy o podobnym zarysie profilu. Po toczeniu z MQL widoczne jest
zróĪnicowanie ksztaátu z lepszym udziaáem materiaáowym przy prĊdkoĞci skrawania
190 m/min. Podobny do toczenia na sucho ksztaát krzywych udziaáu materiaáowego
wystĊpuje po toczeniu z konwencjonalnym doprowadzeniem emulsji. Wyniki pomiarów
pokazują, Īe wzrost prĊdkoĞci skrawania nie tylko powoduje zmniejszenie chropowatoĞci powierzchni, ale takĪe przyczynia siĊ do wzrostu udziaáu materiaáowego profilu
chropowatoĞci powierzchni.
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Rys. 8.8. Wpáyw prĊdkoĞci skrawania (a) i posuwu (b) na ksztaát krzywej udziaáu materiaáowego
profilu chropowatoĞci powierzchni po toczeniu na sucho i z MQL (stal C45)

Wraz ze wzrostem posuwu wystĊpuje niekorzystna zmiana zarysu profilu o zwiĊkszonym udziale wzniesieĔ nierównoĞci, powodująca zmniejszenie udziaáu noĞnego
profilu chropowatoĞci (rys. 8.8b), odpowiednio do wzrostu chropowatoĞci powierzchni.
Ksztaát krzywych udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci po toczeniu na sucho
i z emulsją jest zbliĪony i wykazuje wyraĨny wpáyw posuwu. W warunkach toczenia
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z MQL krzywe dla posuwu 0,08 i 0,27 mm/obr mają zbliĪony przebieg, natomiast
wzrost tego parametru do wartoĞci 0,47 mm/obr przyczynia siĊ do wyraĨnego obniĪenia
noĞnoĞci powierzchni.
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Rys. 8.9. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na ksztaát krzywej udziaáu
materiaáowego profilu chropowatoĞci powierzchni, vc = 82 m/min (a), vc = 164 m/min (b),
vc = 255 m/min (c) ( stal X2CrNiMo17-12-2)

Wyniki pomiarów udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci powierzchni po
toczeniu stali X2CrNiMo17-12-2 przedstawiono na rysunku 8.9. Wynika z nich, Īe
podobnie jak dla stali C45, sposób cháodzenia i smarowania strefy skrawania wywiera
istotny wpáyw na przebieg krzywych udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci,
przy czym siáa oddziaáywania zaleĪy od zastosowanych parametrów skrawania. Krzywe
udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci dla toczenia na sucho i z MQL dla prĊdkoĞci skrawania 255 m/min i posuwu 0,08 mm/obr mają podobny przebieg. Najlepszą
noĞnoĞcią charakteryzuje siĊ powierzchnia po toczeniu z MQL i vc = 164 m/min. Przebieg krzywej udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci w warunkach toczenia
z zastosowaniem emulsji oraz prĊdkoĞcią skrawania 82 m/min i posuwem 0,08 mm/obr
wyraĨnie róĪni siĊ od krzywych dla powierzchni skrawanej na sucho lub z MQL
i wskazuje na mniejszy udziaá materiaáowy profilu chropowatoĞci powierzchni. Wraz
ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania (164 i 255 m/min) róĪnice te stopniowo zanikają,
a wpáyw stosowanego sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania maleje.
Wpáyw prĊdkoĞci skrawania na ksztaát krzywej udziaáu materiaáowego profilu
chropowatoĞci zarówno po toczeniu na sucho jak i z MQL jest nieduĪy (rys. 8.10a).
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NajwiĊkszy wpáyw na zróĪnicowanie ksztaátu krzywych Abbotta-Firestona wywiera
posuw (rys. 8.10b). Wraz z jego wzrostem wystĊpuje niekorzystna zmiana zarysu profilu chropowatoĞci powodująca zmniejszenie udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci i charakteryzująca siĊ wzrostem wysokoĞci wzniesieĔ nierównoĞci i zmniejszeniem
wysokoĞci chropowatoĞci rdzenia nierównoĞci. Podobny wpáyw, lecz w mniejszej skali,
wywiera gáĊbokoĞü skrawania (rys. 8.10c), której wzrost przyczynia siĊ do zmniejszenia
udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci i niekorzystnej, ze wzglĊdów eksploatacyjnych, zmiany ksztaátu nierównoĞci.
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Rys. 8.10. Wpáyw prĊdkoĞci skrawania (a), posuwu (b) i gáĊbokoĞci skrawania (c) na ksztaát
krzywej udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci powierzchni po toczeniu na sucho i z MQL ( stal X2CrNMo17-12-2)
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Degresywno-progresywny ksztaát krzywych udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci po toczeniu stali C45 i X2CrNiMo17-12-2, dla wiĊkszoĞci przepadków analizowanych powierzchni, wskazuje na maáe wartoĞci rdzenia profilu chropowatoĞci oraz
wiĊksze wartoĞci wysokoĞci wzniesieĔ nierównoĞci w stosunku do gáĊbokoĞci wgáĊbieĔ
nierównoĞci, co moĪe Ğwiadczyü o podatnoĞci obrobionych powierzchni na zuĪycie
Ğcierne i ograniczonej zdolnoĞci do utrzymania smaru w wystĊpujących wgáĊbieniach
profilu chropowatoĞci. Na zaostrzony ksztaát wzniesieĔ profilu chropowatoĞci wskazują
relacje wartoĞci parametrów Rpk, Rvk i Rk. Krzywe udziaáu materiaáowego profilu
chropowatoĞci po toczeniu z posuwem 0,47 mm/obr mają ksztaát degresywny niekorzystny ze wzglĊdów eksploatacyjnych.
Wpáyw iloĞci oleju w mgle olejowej na udziaá materiaáowy powierzchni przedstawiono na rysunku 8.11.
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Rys. 8.11. Wpáyw iloĞci oleju w mgle olejowej na udziaá materiaáowy profilu chropowatoĞci
powierzchni (stal X2CrNMo17-12-2)

Analiza krzywych udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci pokazuje, Īe sposób cháodzenia i smarowania strefy skrawania, w zaleĪnoĞci od stosowanych parametrów skrawania moĪe spowodowaü wzrost lub zmniejszenie noĞnoĞci powierzchni.
Toczenie na sucho lub z MQL stali C45 z zalecaną prĊdkoĞcią skrawania
(190-240 m/min) i maáym posuwem (0,08 mm/obr) typowym dla obróbki wykoĔczeniowej, w porównaniu z toczeniem z emulsją nie powoduje zmniejszenia noĞnoĞci
i zmiany ksztaátu profilu nierównoĞci powierzchni. W zakresie maáej (76) i Ğredniej
(190 m/min) prĊdkoĞci skrawania wiĊkszy, niĪ w pozostaáych warunkach cháodzenia
i smarowania, udziaá materiaáowy profilu chropowatoĞci wystĊpuje po toczeniu z MQL.
Zmniejszenie prĊdkoĞci skrawania i zwiĊkszenie posuwu niekorzystnie wpáywa na
przebieg krzywej udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci powodując wzrost
udziaáu wysokoĞci wzniesieĔ w caákowitej wysokoĞci nierównoĞci.
Wyeliminowanie emulsji z procesu toczenia stali X2CrNiMo17-12-2 z maáym posuwem przyczynia siĊ do poprawy noĞnoĞci powierzchni. Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci
skrawania róĪnica miĊdzy udziaáem materiaáowym profilu chropowatoĞci powierzchni
po toczeniu na sucho a z MQL maleje i utrzymuje siĊ na niekorzyĞü toczenia z emulsją.
Wzrost prĊdkoĞci skrawania nie wywiera istotnego wpáywu na udziaá materiaáowy profilu chropowatoĞci, natomiast ze wzrostem posuwu wystĊpuje znaczne zmniejszenie
noĞnoĞci powierzchni. ZwiĊkszenie zawartoĞci oleju w mgle olejowej podawanej do
strefy skrawania nieznacznie poprawia noĞnoĞü toczonej powierzchni.
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8.3. Topografia warstwy wierzchniej
Przedstawiona poniĪej analiza topografii powierzchni dotyczy uksztaátowania powierzchni i wystĊpujących na niej skaz w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania z uwzglĊdnieniem gáównie prĊdkoĞci skrawania. Jest to czynnik,
który áącznie z cháodzeniem i smarowaniem w najwiĊkszym stopniu wpáywa na przebieg zjawisk fizycznych w obszarze konstytuowania siĊ wióra oraz warunki tribologiczne na styku ostrze przedmiot obrabiany. Wymienione czynniki wywierają istotny
wpáyw na pojawiające siĊ znieksztaácenia Ğladów stereometrycznego odwzorowania
ostrza na obrobionej powierzchni.
Obrazy skaningowe i optyczne toczonej powierzchni ze stali C45 w zaleĪnoĞci od
sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania i prĊdkoĞci skrawania przedstawiono
na rysunku 8.12 pokazują wyraĨne róĪnice w uksztaátowaniu toczonych powierzchni.
Oddziaáywanie sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na powstaáe skazy
obrobionej powierzchni zaleĪą od wartoĞci zastosowanej prĊdkoĞci skrawania. Powierzchnie po toczeniu z prĊdkoĞcią skrawania 76 m/min charakteryzują siĊ znacznie
wiĊkszą liczbą znieksztaáceĔ w porównaniu z powierzchniami toczonymi z prĊdkoĞcią
237 m/min. WyraĨne Ğlady znacznych odksztaáceĔ plastycznych powodujących przemieszczenia plastyczne cząstek materiaáu wystĊpują w postaci miejscowych wgáĊbieĔ,
wypukáoĞci i zadziorów oraz rozwarstwieĔ zgniecionego materiaáu obrabianego.
Wzrost prĊdkoĞci skrawania przyczynia siĊ do zmniejszenia powierzchniowych zakáóceĔ, szczególnie podczas toczenia z zastosowaniem emulsji, co wskazuje na poprawĊ
warunków ksztaátowania wióra. Zastosowanie emulsji przy prĊdkoĞci skrawania
76 m/min powoduje najwiĊksze odksztaácenia plastyczne na obrobionej powierzchni.
Wyeliminowanie lub zminimalizowanie medium cháodząco-smarującego w tych warunkach powoduje nieznaczne zmniejszenie znieksztaáceĔ powierzchniowych. NieciągáoĞci, zawalcowania materiaáu, jak i miejscowe wgáĊbienia i wzniesienia są mniej
intensywne wskazując na áagodniejsze warunki oddzielenia warstwy skrawanej
i zmniejszone tarcie miĊdzy przemieszczającymi siĊ powierzchniami. Korzystne oddziaáywanie MQL widoczne jest podczas toczenia z prĊdkoĞcią 237 m/min. ZwiĊkszenie prĊdkoĞci skrawania umoĪliwia równieĪ poprawĊ topografii powierzchni podczas
toczenia na sucho.
Peániejszą charakterystykĊ badanych powierzchni dla warunków skrawania zalecanych dla obróbki wykoĔczeniowej przedstawiono na rysunku 8.13. Powierzchnie te
róĪnią siĊ nie tylko wartoĞcią parametru Ra, ale równieĪ topografią. Powierzchnia po
toczeniu z emulsją wykazuje Ğlady plastycznego páyniĊcia materiaáu przede wszystkim
w kierunku ruchu ostrza z nieznacznymi przemieszczeniami skoĞnymi. W wiĊkszym
stopniu niĪ po toczeniu na sucho lub z MQL, obrobiona powierzchnia pozbawiona jest
natomiast miejscowych wgnieceĔ lub wypukáoĞci, co potwierdzają przykáadowe profile
powierzchni wykonane w miejscach wystĊpowania zakáóceĔ oznaczone liczbami
(1,2,3). Warunki skrawania panujące podczas toczenia na sucho sprzyjają powstawaniu
zadziorów na obrobionej powierzchni, co powoduje spiĊtrzenia materiaáu obrabianego.
Ponadto widoczne są Ğlady rozmazanego materiaáu i narostu bĊdące skutkiem wysokiej
temperatury. Topografia powierzchni po toczeniu z MQL charakteryzuje siĊ najmniejszą chropowatoĞcią, jednak wystĊpują na niej Ğlady páyniĊcia bocznego materiaáu obrabianego oraz miejscowe skazy powierzchni w postaci nieukierunkowanych przemieszczeĔ powodujących miejscowe wzniesienia lub wgáĊbienia.
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Rys. 8.12. Topografia powierzchni (stal C45, zdjĊcia SEM, pow. 400x, optyczne, 5x)
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Rys. 8.13. Topografia toczonych powierzchni: zdjĊcia z mikroskopu optycznego i SEM, fragmenty powierzchni z przekrojami skaz, profilogramy chropowatoĞci (stal C45)

TopografiĊ powierzchni po toczeniu stali X2CrNiMo17-12-2 z zastosowaniem
róĪnych technik ich prezentacji i analizy przedstawiono na rysunkach 8.14 i 8.15. Obrazy powierzchni z mikroskopu optycznego (rys. 8.14) charakteryzują siĊ podobną topografią powierzchni pod wzglĊdem wystĊpujących wyraĨnych Ğladów odwzorowania
ostrza na obrobionej powierzchni. Są to powierzchnie anizotropowe, okresowe o zdeterminowanej okresowoĞci skáadowej okresowej nierównoĞci wystĊpujących w kierunku prostopadáym do ruchu posuwu [125]. Porównanie tych powierzchni wskazuje na
znaczne zróĪnicowanie wystĊpujących na nich skaz. Rodzaj oraz skala ich wystĊpowania zaleĪy od sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania oraz parametrów
skrawania. Istotne, ze wzglĊdu na wáaĞciwoĞci uĪytkowe warstwy wierzchniej, są skazy
powierzchni wystĊpujące po toczeniu z parametrami skrawania wáaĞciwymi dla toczenia wykoĔczeniowego. Gáówne zakáócenia topografii powierzchni to znieksztaácenia
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Ğladów odwzorowania ostrza w postaci drobnych wgnieceĔ obrabianego materiaáu
(fragment wióra, narost), a takĪe mikrowgáĊbienia, rozwarstwienia, páyniĊcie poprzeczne materiaáu, nieciągáoĞci, wybrzuszenia materiaáu obrabianego lub materiaáu narostu.
Oddziaáywanie sposobu cháodzenia i smarowania zaleĪy od parametrów skrawania.
W warunkach maáej prĊdkoĞci skrawania vc = 82 m/min najmniej skaz obrobionej powierzchni zaobserwowaü moĪna na powierzchni po toczeniu z emulsją, a najwiĊcej na
powierzchni toczonej na sucho, co jest skutkiem znacznego wzrostu adhezji i temperatury skrawania oraz skáonnoĞci stali austenitycznej do utwardzenia [12,60,146].
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Rys. 8.14. ZdjĊcia toczonych powierzchni z mikroskopu optycznego (stal X2CrNiMo17-12-2,
pow. 5x)
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Zastosowanie MQL stopniu wpáywa na zmniejszenie skaz powierzchniowych,
w porównaniu z toczeniem na sucho, w wyniku dopáywu medium smarującego
i zmniejszenia adhezji i tarcia miĊdzy wiórem a przedmiotem obrabianym [35,40].
Wzrost prĊdkoĞci skrawania wykazuje korzystny wpáyw na ograniczenie zakáóceĔ odwzorowania ostrza, szczególnie dla prĊdkoĞci skrawania 255 m/min, kiedy powierzchnie po toczeniu na sucho i z MQL charakteryzują siĊ mniejszą liczbą skaz. Wzrost
posuwu wpáywa na wzrost wysokoĞci teoretycznej profilu chropowatoĞci, poza tym
zaobserwowaü moĪna Ğlady zakáóceĔ losowych w postaci miejscowych dodatkowych
fal w wyniku pojawienia siĊ drgaĔ ukáadu O-U-P-N. W mniejszym stopniu natomiast
widoczne są skazy w postaci mikrowgáĊbieĔ, wybrzuszeĔ materiaáu lub narostu.
Na rysunku 8.15 przedstawione są zdjĊcia toczonych powierzchni, wykonane na
elektronowym mikroskopie skaningowym z widocznymi Ğladami plastycznego páyniĊcia materiaáu oraz jego wygáadzania w kierunku ruchu ostrza, poáączone z zakáóceniami
Ğladów odwzorowania ostrza w formie poprzecznego páyniĊcia materiaáu obrabianego,
których wielkoĞü zaleĪy od stosowanych prĊdkoĞci skrawania i sposobu cháodzenia
i smarowania strefy skrawania.

Rys. 8.15. Topografia powierzchni, (stal 00H17N14M2, zdjĊcia SEM, pow. 400x)

Ponadto widoczne są Ğlady oderwania narostu oraz spiĊtrzenia materiaáu bĊdące
prawdopodobnie skutkiem jego znacznego umocnienia. Analiza topografii powierzchni
wskazuje na korzystny wpáyw techniki minimalnego smarowania strefy skrawania na
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stan uksztaátowanej powierzchni. Obrobiona powierzchnia jest bardziej jednorodna
z mniejszą liczbą skaz i Ğladów znieksztaáceĔ odwzorowania ostrza zarówno w zakresie
stosowanych prĊdkoĞci skrawania, jak i posuwów. NajwiĊksze znieksztaácenia obrobionej powierzchni wystĊpują podczas toczenia na sucho. W warunkach zwiĊkszonej prĊdkoĞci skrawania (vc = 255 m/min) zaobserwowaü moĪna zwiĊkszone fale páyniĊcia
bocznego obrabianego materiaáu i pozostaáoĞci wióra, a takĪe zadziory i Ğlady rozmazanego narostu bĊdące skutkiem zwiĊkszonej temperatury w obszarze powstawania wióra.
Wraz ze wzrostem posuwu, pozytywne oddziaáywanie MQL w porównaniu ze skrawaniem na sucho i z emulsją nie ulega zmianie, co potwierdza korzystne oddziaáywanie
mgáy olejowej na warunki tribologiczne w obszarze skrawania, w wyniku czego wystĊpuje zmniejszenie wad obrobionej powierzchni.
Bardziej szczegóáową analizĊ topografii toczonych powierzchni dla parametrów
skrawania zalecanych dla obróbki wykoĔczeniowej przedstawiono na rysunku 8.16. Na
powierzchni po toczeniu z MQL zaobserwowaü moĪna pojawiające siĊ pasma mikrowgáĊbieĔ i zadziorów, co potwierdzają wyniki pomiarów zakáóceĔ w przekroju
poprzecznym (miejsca oznaczone cyframi 1,2,3) oraz wystĊpy na profilogramie powierzchni, które mogáy powstaü w wyniku chwilowych przerw w dopáywie mgáy olejowej do strefy skrawania, zmieniających warunki tarcia miĊdzy przemieszczającymi
siĊ powierzchniami ostrza i przedmiotu. W warunkach toczenia z emulsją, jak pokazują
zdjĊcia i profilogram, wystĊpujące odksztaácenia plastyczne w strefie skrawania wytwarzają dodatkową skoĞną falĊ usytuowaną pod niewielkim kątem wzglĊdem Ğladów odwzorowania ostrza. Na powierzchni po toczeniu na sucho widoczne są Ğlady spiĊtrzeĔ
materiaáu obrabianego w postaci zadziorów.
Rozkáady rzĊdnych wysokoĞci nierównoĞci toczonych powierzchni zbliĪone są
swoim ksztaátem do normalnego rozkáadu rzĊdnych profilu promieniowego [125,130].
Dodatnie wartoĞci wspóáczynnika asymetrii Rsk (0,72-1,44) profilu chropowatoĞci
wzglĊdem linii Ğredniej oraz wartoĞci wspóáczynnika nachylenia profilu Rku (2,78-5,90) potwierdzają zaostrzony ksztaát wzniesieĔ nierównoĞci. W przypadku toczenia
z emulsją wystĊpuje bardziej równomierne niĪ po toczeniu niĪ sucho lub z MQL, rozáoĪenie materiaáu i pustek wzglĊdem linii Ğredniej wysokoĞci nierównoĞci i spáaszczenie
krzywej rozkáadu amplitudy nierównoĞci.
Na podstawie analizy iloĞciowej parametrów krzywych udziaáu materiaáowego:
zredukowanej wysokoĞci wzniesieĔ Rpk, zredukowanej gáĊbokoĞci wgáĊbieĔ Rvk i gáĊbokoĞci rdzenia chropowatoĞci Rk w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia i smarowania
strefy skrawania moĪna stwierdziü, Īe najmniejsze wartoĞci parametru Rpk i Rvk wystĊpują po toczeniu z udziaáem mgáy olejowej. ĝwiadczy to o relatywnie wiĊkszej odpornoĞci powierzchni na Ğcieranie i mniejszej zdolnoĞci do utrzymania páynu w porównaniu z powierzchniami po toczeniu na sucho i z MQL. Maáymi wartoĞciami parametru
Rpk charakteryzuje siĊ powierzchnia po toczeniu z emulsją, przy czym zwiĊkszona
wartoĞü parametru Rvk umoĪliwia zatrzymanie wiĊkszej iloĞci páynu. W przypadku
topografii powierzchni toczonej na sucho znacznie wiĊksza wartoĞü parametru Rpk niĪ
Rvk wskazuje na duĪy udziaá wierzchoáków nierównoĞci w uksztaátowanej powierzchni.
Analiza wartoĞci tych parametrów w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia i smarowania
nie wykazaáa wystĊpowania okreĞlonej relacji, a ich wartoĞci zaleĪą gáównie od przyjĊtych wartoĞci parametrów skrawania. Wpáyw prĊdkoĞci skrawania na zmianĊ wartoĞci
wymienionych parametrów jest nieistotny, natomiast ze wzrostem posuwu roĞnie wartoĞü parametru Rpk i Rk oraz maleje parametru Rvk. Podobne zaleĪnoĞci wystĊpują dla
parametru udziaáu materiaáowego wierzchoáków Mr1 i wgáĊbieĔ Mr2.
Badania wykazaáy istotne róĪnice w topografii powierzchni w zaleĪnoĞci od warunków cháodzenia i smarowania strefy skrawania pod wzglĊdem wartoĞci parametrów
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charakteryzujących strukturĊ geometryczną toczonych powierzchni, wystĊpujących na
niej skaz i znieksztaáceĔ obrobionej powierzchni.

Rys. 8.16. Topografia toczonych powierzchni: zdjĊcia z mikroskopu optycznego, fragmenty
powierzchni z przekrojami skaz, profilogramy chropowatoĞci, rozkáady rzĊdnych
i krzywe udziaáu materiaáowego (stal X2CrNiMo17-12-2)

Rodzaj skaz powierzchniowych oraz skala ich wystĊpowania zaleĪy od rodzaju
materiaáu, sposobu cháodzenia strefy skrawania i parametrów skrawania. Gáówne zakáó-
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cenia topografii powierzchni to znieksztaácenia Ğladów odwzorowania ostrza w postaci
re-depozycji obrabianego materiaáu (fragment wióra, narost), a takĪe mikrowgáĊbienia,
rozwarstwienia, páyniĊcie poprzeczne materiaáu, nieciągáoĞci, wybrzuszenia materiaáu
obrabianego lub materiaáu narostu.
Wyeliminowanie lub ograniczenie medium cháodząco-smarującego podczas toczenia
stali C45 w zakresie maáych prĊdkoĞci skrawania (76 m/min) wpáywa na zmniejszenie
odksztaáceĔ plastycznych, wystĊpujących najsilniej podczas toczenia z emulsją oraz skaz
obrobionej powierzchni. Minimalne smarowanie mgáą olejową pozwala zmniejszyü,
w porównaniu z toczeniem na sucho i z emulsją, zarówno chropowatoĞü, jak i licznoĞü
i wielkoĞü skaz pojawiających siĊ na obrobionej powierzchni. Wzrost prĊdkoĞci skrawania
przyczynia siĊ do zmniejszenia odksztaáceĔ plastycznych warstwy wierzchniej oraz skaz
powierzchniowych zarówno po toczeniu na sucho, z MQL i emulsją.
Wyeliminowanie emulsji – toczenie na sucho stali X2CrNiMo17-12-2 z maáą
prĊdkoĞcią skrawania (82 m/min) i posuwem (0,08 mm/obr) powoduje zwiĊkszenie
liczby skaz pojawiających siĊ na obrobionej powierzchni w postaci rozwarstwieĔ, nieciągáoĞci, wybrzuszeĔ materiaáu obrabianego i narostu. Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci
skrawania nasilają siĊ fale páyniĊcia bocznego i Ğlady rozmazanego materiaáu obrabianego, a takĪe zwiĊksza siĊ liczba zadziorów i wybrzuszeĔ, bĊdących skutkiem zwiĊkszonej temperatury w obszarze konstytuowania siĊ wióra. Zastosowanie MQL wpáywa
korzystnie na zmniejszenie liczby skaz powierzchniowych w porównaniu z toczeniem
na sucho i z emulsją. JednakĪe pozytywne oddziaáywanie mgáy olejowej uwarunkowane
jest jej nieprzerwanym dopáywem do strefy skrawania w trakcie ksztaátowania powierzchni. ZwiĊkszenie posuwu przyczynia siĊ gáównie do wzrostu Ğladów stereometrycznego odwzorowania ostrza, a takĪe pojawienia siĊ miejscowych dodatkowych fal
bĊdących skutkiem wzmoĪonych odksztaáceĔ plastycznych i drgaĔ ukáadu O-U-P-N.
Korzystne oddziaáywanie mgáy olejowej na topografiĊ powierzchni ze wzrostem posuwu nie ulega zmianie.
Powierzchnia po toczeniu na sucho charakteryzuje siĊ duĪym udziaáem wierzchoáków
nierównoĞci w uksztaátowanej powierzchni, co zmniejsza jej odpornoĞü na Ğcieranie. Zastosowanie MQL i emulsji wpáywa na zmniejszenie udziaáu materiaáowego wierzchoáków
nierównoĞci i zwiĊkszenie odpornoĞci uksztaátowanej powierzchni na Ğcieranie.

8.4. Struktura metalograficzna
Przeprowadzona analiza struktury warstwy wierzchniej stali C45 i X2CrNiMo1712-2 pod wzglĊdem wystĊpujących odksztaáceĔ ziarna i tekstury wskazuje na istotny
wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na gruboĞü odksztaáconej
plastycznie warstwy wierzchniej. PoniĪej przedstawiono zdjĊcia zgáadów powierzchni,
wykonanych w páaszczyĨnie prostopadáej do powierzchni obrobionej (rys. 8.17). Prezentują odksztaácone plastycznie ziarna struktury metalograficznej powstaáe po toczeniu
stali C45 na sucho i z udziaáem emulsji Widoczne są steksturowane ziarna struktury na
skutek oddziaáywaĔ mechanicznych procesu toczenia. GáĊbokoĞü odksztaáconej warstwy wierzchniej okreĞlona na podstawie pomiarów odksztaáconych plastycznie ziaren
struktury metalograficznej w stosowanym zakresie parametrów skrawania waha siĊ od 5
do 24 µm (rys. 8.18). Wyeliminowanie emulsji z procesu skrawania przyczynia siĊ do
wzrostu gáĊbokoĞci odksztaáceĔ w warstwie wierzchniej w warunkach maáej prĊdkoĞci
skrawania (25 m/min). Wraz ze wzrostem jej wartoĞci wiĊksza gruboĞü warstwy od-
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ksztaáconej plastycznie wystĊpuje po toczeniu z emulsją. PoĞród technologicznych
parametrów skrawania w najwiĊkszym stopniu na gáĊbokoĞü odksztaáceĔ w warstwie
wierzchniej oddziaáuje posuw, którego wzrost zwiĊksza gáĊbokoĞü odksztaáceĔ.

Rys. 8.17. Struktura metalograficzna warstwy wierzchniej po toczeniu na sucho i z emulsją
w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania i posuwu (stal C45, powiĊkszenie 410x)

Siáa oddziaáywania prĊdkoĞci skrawania zaleĪy od stosowanego sposobu cháodzenia i smarowania oraz posuwu. ZwiĊkszenie prĊdkoĞci skrawania z 25 do 255 m/min
przy staáym posuwie 0,08 mm/obr przyczynia siĊ do wzrostu gáĊbokoĞci odksztaáceĔ
plastycznych zarówno po toczeniu na sucho i z emulsją, przy czym wiĊksze wartoĞci
wystĊpują po toczeniu na sucho. W zakresie posuwu 0,27 mm/obr wpáyw wzrostu prĊdkoĞci skrawania na gáĊbokoĞü odksztaáceĔ maleje i przy posuwie 0,47 mm/obr zaobserwowaü moĪna zmniejszanie siĊ gáĊbokoĞci odksztaáceĔ plastycznych w warstwie
wierzchniej w funkcji prĊdkoĞci skrawania po toczeniu na sucho, na co ma wpáyw rosnąca z prĊdkoĞcią skrawania temperatura w strefie skrawania zmniejszająca opór skrawania. W warunkach dopáywu emulsji wystĊpują natomiast zbliĪone wartoĞci gáĊbokoĞci odksztaáceĔ. WystĊpujące zmiany gruboĞci odksztaáconej plastycznie warstwy
wierzchniej zaleĪą od siáy oddziaáywania czynnika cieplnego i mechanicznego [40,96],
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przy czym odksztaácenia struktury metalograficznej wskazują na znaczny udziaá czynnika mechanicznego podczas toczenia z emulsją.
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Rys. 8.18. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na gáĊbokoĞü odksztaáceĔ
plastycznych w warstwie wierzchniej (stal C45)

PoniĪej przedstawione zdjĊcia struktury metalograficznej, po toczeniu stali
X2CrNiMo17-12-2 z posuwem 0,08 mm/obr, w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia
i smarowania strefy skrawania nie wykazują wyraĨnych zmian ksztaátu ziarna
(rys. 8.19). ZwiĊkszenie wartoĞci tego parametru do 0,47 mm/obr powoduje niewielkie
okoáo 4 µm steksturowanie ziaren warstwy wierzchniej w przypadku skrawania z emulsją i na sucho.

Rys. 8.19. Struktura metalograficzna warstwy wierzchniej po toczeniu na sucho, z MQL i emulsją (stal X2CrNiMo17-12-2, powiĊkszenie 410x)
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Podawanie mgáy olejowej, w zaleĪnoĞci od parametrów skrawania, ogranicza zakres odksztaáceĔ plastycznych, co jest skutkiem zmniejszenia tarcia i siáy skrawania
w wyniku obecnoĞci medium smarnego miĊdzy przemieszczającymi siĊ powierzchniami ostrza i przedmiotu obrabianego, przy jednoczesnym zachowaniu obniĪonej wytrzymaáoĞci materiaáu, w warunkach podwyĪszonej temperatury w czasie toczenia na
sucho w porównaniu ze skrawaniem z emulsją [60].

8.5. MikrotwardoĞü
Istotnym parametrem okreĞlającym fizyczne wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej jest
jej twardoĞü. Wyniki pomiarów mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej próbek ze stali C45
przedstawione na rysunku 8.20 Ğwiadczą o zróĪnicowanym wpáywie stosowanych sposobów cháodzenia i smarowania strefy skrawania na mikrotwardoĞü warstwy wierzchniej,
bez wyraĨnego trendu oddziaáywania. WystĊpujące róĪnice twardoĞci warstwy wierzchniej w duĪym stopniu zaleĪą od przyjĊtych parametrów skrawania. Wyeliminowanie cieczy cháodząco-smarującej z procesu skrawania w przypadku toczenia stali C45 w zakresie
stosowanych prĊdkoĞci skrawania i posuwów powoduje wzrost mikrotwardoĞci warstwy
wierzchniej. W zakresie maáych i Ğrednich prĊdkoĞci skrawania (25 i 129 m/min),
zwiĊkszenie posuwu wpáywa na wzrost mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej. Wraz ze
wzrostem prĊdkoĞci skrawania do 255 m/min, mikrotwardoĞü warstwy wierzchniej
w miarĊ wzrostu posuwu z 0,08 do 0,27 mm/obr ulega zmniejszeniu zarówno podczas
podawnia emulsji, jak i toczenia na sucho. Przy posuwie 0,47 mm/obr nastĊpuje istotne
zwiĊkszenie mikrotwardoĞci oraz pojawia siĊ istotna róĪnica mikrotwardoĞci miĊdzy
toczeniem na sucho i z emulsją, przy czym wartoĞci mikrotwardoĞci w przypadku
skrawania na sucho są wiĊksze niĪ w przypadku gdy emulsja jest podawana do strefy
skrawania. W wiĊkszoĞci przypadków skojarzeĔ wartoĞci prĊdkoĞci skrawania i posuwu
przedstawione wyniki nie wykazują istotnych róĪnic mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej
po toczeniu na sucho i z konwencjonalnym cháodzeniem i smarowaniem emulsją. Zatem
moĪna wnioskowaü, Īe zmiana warunków w obszarze tworzenia siĊ wióra nie jest
wystarczająco duĪa Īeby w istotny sposób wpáynąü na mikrotwardoĞü warstwy
wierzchniej.
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Rys. 8.20. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na mikrotwardosü warstwy
wierzchniej (stal C45)
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Przeprowadzone badania porównawcze mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej po
toczeniu stali X2CrNMo17-12-2 na sucho, z MQL i z dopáywem emulsji wskazują na
istotne róĪnice wartoĞci mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej, natomiast w gáąb materiaáu róĪnice te zanikają lub stają siĊ nieistotne (rys. 8.21). Zmiana mikrotwardoĞci
warstwy wierzchniej w porównaniu z twardoĞcią rdzenia materiaáu (punkt M) zawiera
siĊ w granicach od 358 do 248 HV0,02 i wystĊpuje do gáĊbokoĞci 0,13 mm. W zakresie
stosowanych parametrów skrawania najmniejsze wartoĞci mikrotwardoĞci wystĊpują po
toczeniu z MQL (281 HV0,02), a najwiĊksze z zastosowaniem emulsji, co uzasadnione
jest duĪą skáonnoĞcią tej stali do utwardzenia na skutek odksztaáceĔ plastycznych. Oddziaáywanie MQL w mniejszym stopniu przyczynia siĊ do zmniejszenia mikrotwardoĞci
w stosunku do toczenia na sucho niĪ do toczenia z emulsją, szczególnie w zakresie
maáych wartoĞci posuwu.
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Rys. 8.21. Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na mikrotwardoĞü zewnĊtrznej powierzchni (a) i w gáąb warstwy wierzchniej (b) (stal X2CrNiMo17-12-2)
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Oddziaáywanie sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania zaleĪy w duĪym stopniu od zastosowanych parametrów skrawania. Wzrost prĊdkoĞci skrawania
z 82 do 255 m/min w niewielkim stopniu wpáywa na wzrost mikrotwardoĞci warstwy
wierzchniej. WiĊkszy wpáyw na wzrost mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej wywierają
posuw i gáĊbokoĞü skrawania, lecz podobnie jak prĊdkoĞü skrawania nie zmieniają
sposobu oddziaáywania warunków cháodzenia i smarowania. Przy wzroĞcie gáĊbokoĞci
z 0,5 do 2 mm zauwaĪyü moĪna tendencjĊ wzrostową wartoĞci mikrotwardoĞci przy czy
róĪnice wartoĞci HV0,02 w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia i smarowania maleją
(rys. 8.22).
Badania wykazaáy zróĪnicowane oddziaáywanie sposobu cháodzenia i smarowania
strefy skrawania na mikrotwardoĞü warstwy wierzchniej zaleĪne od obrabianego materiaáu i parametrów skrawania. Wyeliminowanie emulsji z procesu toczenia stali C45
powoduje wzrost mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej, szczególnie w warunkach stosowania wiĊkszych posuwów. MikrotwardoĞü powierzchni po toczeniu austenitycznej
stali nierdzewnej X2CrNMo17-12-2 jest mniejsza w warunkach toczenia na sucho
i z MQL niĪ z emulsją, co wynika z duĪej skáonnoĞci tej stali do utwardzenia w trakcie
skrawania [60,116]. ZróĪnicowanie mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej w zaleĪnoĞci
od sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania zanika wraz ze wzrostem odlegáoĞci od powierzchni zewnĊtrznej.
vc=164 m/min; f=0,08 mm/obr
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Rys. 8.22. Wpáyw cháodzenia i smarowania strefy skrawania na mikrotwardoĞü warstwy
wierzchniej w zaleĪnoĞci gáĊbokoĞci skrawania (stal X2CrNMo17-12-2)

8.6. NaprĊĪenia wáasne
Stan naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie wierzchniej, ze wzglĊdu na znaczenie uĪytkowe wytwarzanych czĊĞci, stanowi waĪną cechĊ wáaĞciwoĞci fizycznych warstwy
wierzchniej. Badania wpáywu sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na
naprĊĪenia wáasne przeprowadzono w dwóch etapach. Podczas pierwszego etapu,
w odniesieniu do stali C45, analizie poddano wpáyw wyeliminowania emulsji – skrawanie nas ucho na naprĊĪenia wáasne, natomiast w drugim etapie dla stali X2CrNiMo1712-2, do sposobów cháodzenia i smarowania wáączono minimalne smarowanie strefy
skrawania (MQL).
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Wyniki badaĔ przedstawione na rysunku 8.23 wskazują na istotny wpáyw sposobu
cháodzenia i smarowania strefy skrawania na stan naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie
wierzchniej po toczeniu stali C45 zarówno w kierunku obwodowym, jak i osiowym.
W zakresie stosowanych sposobów cháodzenia i smarowania oraz parametrów toczenia
wystĊpują naprĊĪenia rozciągające w obydwóch kierunkach pomiarów zgodnie z wynikami prac [1,80]. WartoĞci tych naprĊĪeĔ mieszczą siĊ w szerokim zakresie od 14 do
558 MPa, przy czym wartoĞci naprĊĪeĔ obwodowych w wiĊkszoĞci stosowanych warunków skrawania są wiĊksze niĪ naprĊĪeĔ osiowych. W warunkach skrawania na sucho, w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci skrawania i posuwu, wartoĞü obwodowych naprĊĪeĔ
wáasnych moĪe wzrosnąü lub zmaleü w porównaniu z naprĊĪeniami po skrawaniu
z emulsją. W przypadku posuwu 0,08 mm/min obwodowe naprĊĪenia wáasne mają
wiĊksze wartoĞci po toczeniu na sucho niĪ z emulsją w caáym zakresie prĊdkoĞci skrawania. Przy wzroĞcie posuwu do 0,27 i 0,47 mm/obr w zakresie prĊdkoĞci skrawania
25 do 169 m/min obwodowe naprĊĪenia wáasne po toczeniu na sucho są mniejsze niĪ
po toczeniu z emulsją i ponownie są wiĊksze przy wzroĞcie prĊdkoĞci skrawania do
255 m/min. WystĊpujące zaleĪnoĞci wskazują na poáączone oddziaáywanie czynnika
cieplnego i mechanicznego na proces generowania obwodowych naprĊĪeĔ wáasnych.
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Rys. 8.23. Obwodowe (a) i osiowe (b) naprĊĪenia wáasne po toczeniu na sucho i z emulsją (stal C45)
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W przypadku maáego posuwu mniejsza siáa skrawania generuje mniejsze odksztaácenia plastyczne w warstwie wierzchniej, a podwyĪszona temperatura skrawania
w wyniku wyeliminowania emulsji przyczynia siĊ do wzrostu temperatury skrawania
i oddziaáywania czynnika cieplnego oraz zwiĊkszenia obwodowych naprĊĪeĔ rozciągających. Wraz ze wzrostem posuwu przy maáej prĊdkoĞci skrawania (25 m/min) roĞnie
znaczenie czynnika mechanicznego, który w poáączeniu z oddziaáywaniem cieplnym
zwiĊksza naprĊĪenia obwodowe po toczeniu z emulsją w porównaniu z toczeniem na
sucho. Wzrost prĊdkoĞci skrawania powoduje wzrost naprĊĪeĔ obwodowych zarówno
po toczeniu na sucho i z emulsją [117]. ZwiĊkszenie prĊdkoĞci skrawania do 255 m/min
poáączone z utrudnionym dostĊpem czynnika cháodząco-smarującego do strefy skrawania powoduje po toczeniu na sucho wzrost oddziaáywania czynnika cieplnego oraz wartoĞci rozciągających naprĊĪeĔ wáasnych. Wyeliminowanie emulsji dodatkowo zwiĊksza
wpáyw czynnika cieplnego. Porównanie naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu z emulsją i na
sucho w kierunku osiowym pokazuje, Īe wyeliminowanie emulsji przyczynia siĊ do
wzrostu wartoĞci tych naprĊĪeĔ szczególnie dla posuwów 0,08 i 0,47 mm/min. Natomiast ich wartoĞci po toczniu z posuwem 0,27 mm/obr w mniejszym stopniu siĊ róĪnią
lub pozostają na zbliĪonym poziomie zarówno w warunkach toczenia na sucho, jak
i z emulsją. Wzrost prĊdkoĞci skrawania z 25 do 129 m/min powoduje wzrost naprĊĪeĔ
osiowych, natomiast dalsze zwiĊkszanie prĊdkoĞci skrawania do 255 m/min wpáywa na
zmniejszenie wartoĞci naprĊĪeĔ osiowych, na co ma wpáyw zmniejszenie twardoĞci
materiaáu w wyniku zwiĊkszonej temperatury i skáadowej posuwowej siáy skrawania.
Równania regresji dla obwodowych i osiowych naprĊĪeĔ wáasnych w funkcji prĊdkoĞci skrawania i posuwu w warunkach toczenia na sucho i z emulsją przedstawiono w tabeli 8.3. WartoĞci wspóáczynników determinacji i granicznego poziom istotnoĞci p<0,05
Ğwiadczą o dobrym dopasowaniu modeli do wyników pomiarów. Równania potwierdzają
istotny wpáyw parametrów skrawania na obwodowe i osiowe naprĊĪenia wáasne.
Tabela 8.3. Równania regresji dla obwodowych i osiowych naprĊĪeĔ wáasnych (stal C45)
Sposób
cháodzenia
i smarowania

S

R2

p

Vob = –112,584 + 3,702438vc + 528,5997f + 1,275148fvc +

0,995

0,0012

VoĞ = –32,5522 + 2,552867 vc +1035,906f – 0,76621fvc +

0,973

0,0149

Vob = –202,492 + 3,995401vc + 1290,517*f + 0,860042fvc +

0,972

0,0155

VoĞ = –89,6297 + 1,352967vc + 1727,291*f – 0,08281fvc +

0,938

0,0493

Równanie regresji – zaleĪnoĞü Vob, VoĞ = f(vc,f)

– 0,00918vc2 – 388,439f 2

– 0,0076vc2 – 320,423f 2

E

– 0,01051vc2 – 1513,43f 2
– 0,00444vc2 – 1747,98f 2

Na podstawie wyników obwodowych i osiowych naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu
na sucho moĪna stwierdziü, Īe w przypadku maáych prĊdkoĞci skrawania (25 m/min)
wartoĞü naprĊĪeĔ osiowych przewyĪsza wartoĞü naprĊĪeĔ obwodowych (rys. 8.24).
Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania róĪnica maleje na korzyĞü naprĊĪeĔ osiowych
i przy prĊdkoĞci 255 m/min wartoĞü obwodowych naprĊĪeĔ jest wiĊksza od naprĊĪeĔ
osiowych. Wzrost prĊdkoĞci skrawania lub posuwu podczas toczenia na sucho powoduje wzrost naprĊĪeĔ obwodowych w szerokim zakresie wartoĞci od 19 do 558 MPa.
W zaleĪnoĞci od przyjĊtych wartoĞci tych parametrów wpáyw prĊdkoĞci skrawania jest
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wiĊkszy w przedziale od 25 do 129 m/min niĪ od 129 do 255 m/min. Oddziaáywanie
posuwu roĞnie natomiast wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania. W zakresie stosowanych parametrów skrawania naprĊĪenia wáasne w kierunku osiowym mieszczą siĊ przedziale od 90 do 518 MPa. Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania od 25 do 129 m/min
nastĊpuje wzrost osiowych naprĊĪeĔ wáasnych, natomiast w przypadku dalszego wzrostu wartoĞci tego parametru oddziaáywanie prĊdkoĞci maleje powodując zmniejszenie
wartoĞci osiowych naprĊĪeĔ wáasnych, szczególnie w przypadku posuwu 0,27 mm/obr.
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Rys. 8.24. Wpáyw prĊdkoĞci i posuwu na obwodowe (a) i osiowe (b) naprĊĪenia wáasne po toczeniu na sucho (stal C45)

Wzrost posuwu wpáywa na wzrost osiowych naprĊĪeĔ w caáym zakresie stosowanych prĊdkoĞci skrawania. Wyniki badaĔ Ğwiadczą o zmieniających siĊ warunkach ksztaátowania wióra oraz wáaĞciwoĞciach mechanicznych materiaáu obrabianego, które wpáywają na wspóázaleĪnoĞü oddziaáywania mechanicznego i cieplnego na naprĊĪenia wáasne.
W badaniach naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu stali X2CrNiMo17-12-2, poza skrawaniem na sucho i z emulsją zastosowano minimalne smarowanie strefy skrawania
strumieniem mgáy olejowej o wydatku oleju 50 ml/h, skierowanym na powierzchniĊ
natarcia i przyáoĪenia.
Przedstawione na rysunku 8.25 wykresy wpáywu stosowanych sposobów cháodzenia i smarowania na obwodowe i osiowe naprĊĪenia wáasne wskazują na znaczne zróĪnicowanie ich wartoĞci, zaleĪne od sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania
oraz parametrów skrawania. NaprĊĪenia wáasne, podobnie jak w przypadku stali C45, są
naprĊĪeniami rozciągającymi w caáym zakresie stosowanych warunków skrawania, przy
czym naprĊĪenia obwodowe są wiĊksze od naprĊĪeĔ osiowych i zawierają siĊ w przedziale od 327 do 576 MPa. Wyeliminowanie cieczy obróbkowej z procesu toczenia lub
jej iloĞciowe ograniczenie spowodowaü moĪe wzrost lub zmniejszenie naprĊĪeĔ wáasnych zarówno kierunku obwodowym, jak i osiowym w zaleĪnoĞci od zastosowanych
parametrów skrawania. NajwiĊksze zróĪnicowanie wartoĞci obwodowych naprĊĪeĔ
wáasnych wystĊpuje po toczeniu na sucho z posuwem 0,08 mm/obr i prĊdkoĞciami
skrawania 82 i 164 m/min, kiedy to wyeliminowanie emulsji z procesu toczenia powoduje najwiĊksze zmniejszenie naprĊĪeĔ obwodowych w stosunku do toczenia z emulsją
(z 494 do 327 MPa). ZwiĊkszona temperatura skrawania w warunkach toczenia na sucho i z MQL zmniejsza utwardzenie stali w obszarze ksztaátowania wióra, co powoduje
zredukowanie naprĊĪeĔ obwodowych [18,129]. DuĪa podatnoĞü tej stali na odksztaáce-
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nia plastyczne i utwardzenie oraz wzrost mikrostrukturalnych defektów w strefie przypowierzchniowej warstwy wierzchniej powoduje, Īe pomimo oddziaáywanie mechaniczne, po ustąpieniu obciąĪenia wywoáuje z reguáy naprĊĪenia Ğciskające wystĊpująca
zwiĊkszona relaksacja odksztaáceĔ i naprĊĪeĔ sprĊĪystych w tej strefie w porównaniu ze
strefami poáoĪonymi poniĪej skutkuje pojawieniem siĊ naprĊĪeĔ rozciągających, szczególnie w warunkach zmniejszonej temperatury skrawania w wyniku uáatwionego dopáywu medium cháodząco-smarującego w postaci emulsji i mgáy olejowej do strefy
skrawania w zakresie maáych prĊdkoĞci skrawania i posuwów [12,117]. WystĊpujące
relacje wartoĞci obwodowych naprĊĪeĔ wáasnych w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia
i smarowania wskazują na czynnik mechaniczny, jako decydującą przyczynĊ obwodowych naprĊĪeĔ wáasnych w tych warunkach po toczeniu z emulsją. Na odksztaácenia
plastyczne i efekt cieplny, jako gáówne przyczyny wystĊpowania rozciągających naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie wierzchniej po toczeniu austenitycznej stali nierdzewnej
wskazują autorzy pracy [64].
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Rys. 8.25. Obwodowe (a) i osiowe (b) naprĊĪenia wáasne po toczeniu na sucho, z MQL i emulsją
(stal X2CrNiMo17-12-2)
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Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania do 255 m/min wiĊksze wartoĞci naprĊĪeĔ
obwodowych wystĊpują po toczeniu na sucho i z MQL niĪ po toczeniu z emulsją, co jak
wykazaáy badania [117] jest skutkiem wystĊpowania najwyĪszej temperatury na styku
ostrza z nowo powstającą warstwą wierzchnią. Zabsorbowane ciepáo w warstwie
wierzchniej ze wzglĊdu na maáą przewodnoĞü cieplną stali austenitycznej pozostaje
dáuĪej w przypowierzchniowej czĊĞci warstwy wierzchniej przyczyniając siĊ do wzrostu
naprĊĪeĔ rozciągających [164]. Najmniejsze obwodowe naprĊĪenia wáasne (407 MPa)
w tych warunkach pozostają w warstwie wierzchniej po toczeniu z emulsją, której oddziaáywanie redukuje wzrost temperatury skrawania i udziaá ciepáa w generowaniu naprĊĪeĔ
rozciągających. Zastosowanie MQL i smarujący efekt mgáy olejowej wpáywa na zmniejszenie tarcia, temperatury skrawania i oddziaáywania czynnika cieplnego w kierunku
zmniejszenia odksztaáceĔ plastycznych i w konsekwencji przyczynia siĊ do wzrostu naprĊĪeĔ wáasnych w stosunku do toczenia na sucho. Maáa przewodnoĞü cieplna tej stali
powoduje, Īe wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania w warunkach skrawania na sucho
i z MQL czynnik cieplny w strefie skrawania w wiĊkszym stopniu wpáywa na wartoĞü
naprĊĪeĔ wáasnych przyczyniając siĊ do wzrostu obwodowych naprĊĪeĔ wáasnych.
Oddziaáywanie cháodzenia i smarowania strefy skrawania podczas toczenia z posuwem 0,27 mm/obr jest ograniczone i ponownie staje siĊ znaczące przy posuwie
0,47 mm/obr, kiedy to najmniejsze wartoĞci naprĊĪeĔ obwodowych (430 MPa) wystĊpują w warunkach stosowania MQL i przy maáej prĊdkoĞci skrawania (82 m/min).
Zmniejszenie obwodowych naprĊĪeĔ wáasnych w tych warunkach skrawania ma związek z oddziaáywaniem medium smarnego podawanego do strefy skrawania, powodującego zmniejszenie tarcia miĊdzy przemieszczającymi siĊ powierzchniami ostrza
i przedmiotu obrabianego, a tym samym zmniejszenie oddziaáywania czynnika cieplnego i mechanicznego. Na istotne oddziaáywanie warunków tarcia w strefie skrawania na
naprĊĪenia wáasne zwrócono uwagĊ w pracy [117,128].
Podobne zaleĪnoĞci wystĊpują dla osiowych naprĊĪeĔ wáasnych. Ich wartoĞci
w porównaniu do naprĊĪeĔ obwodowych są mniejsze i wynoszą w zaleĪnoĞci od stosowanych parametrów skrawania od 108 do 485 MPa. Wyeliminowanie medium cháodzącosmarującego powoduje istotne zmniejszenie naprĊĪeĔ osiowych w warunkach toczenia
z prĊdkoĞcią skrawania 82 m/min i posuwem 0,08 oraz z prĊdkoĞcią 255 m/min
i posuwem 0,27 mm/obr. Najmniejsze wartoĞci naprĊĪeĔ osiowych (212 MPa), podobnie
jak naprĊĪeĔ obwodowych, wystĊpują po toczeniu z emulsją z prĊdkoĞcią skrawania
255 m/min i posuwem 0,08 mm/obr. W zakresie pozostaáych wartoĞci prĊdkoĞci skrawania i posuwów oddziaáywanie sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na wartoĞü naprĊĪeĔ osiowych jest nieistotne. Poziom osiowych naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu
na sucho i z MQL jest zbliĪony do wartoĞci naprĊĪeĔ po toczeniu z emulsją, co Ğwiadczyü
moĪe o moĪliwoĞci wyeliminowania lub znaczącego ograniczenia iloĞci cieczy cháodząco-smarującej w procesie toczenia stali X2CrNiMo17-12-2, równieĪ w warunkach, kiedy
naprĊĪenia wáasne mają istotny wpáyw na cechy eksploatacyjne obrobionej powierzchni.
Z porównania obwodowych i osiowych naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu na sucho
(rys. 8.26) wynika znaczna róĪnica wartoĞci tych skáadowych naprĊĪeĔ, szczególnie
w warunkach maáej wartoĞci prĊdkoĞci skrawania i posuwu. W warunkach stosowania
posuwu 0,08 mm/obr wzrost prĊdkoĞci skrawania z 82 do 255 m/min wywiera istotny
wpáyw na wzrost naprĊĪeĔ obwodowych w wyniku wzrostu temperatury skrawania
w obszarze ksztaátowania warstwy wierzchniej. ZwiĊkszenie posuwu do 0,27
i 0,47 mm/obr redukuje wpáyw prĊdkoĞci skrawania na wzrost naprĊĪeĔ obwodowych, co
ma związek ze wzrostem przekroju wióra i iloĞcią ciepáa odprowadzonego z wiórem oraz
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wzrostem odksztaáceĔ plastycznych w warstwie wierzchniej [117]. Podobnie do naprĊĪeĔ
obwodowych najwiĊksze oddziaáywanie prĊdkoĞci skrawania na naprĊĪenia osiowe wystĊpuje w przypadku posuwu 0,08 mm/obr i wzrostu prĊdkoĞci skrawania z 82 do 164
m/min (108 do 320 MPa). Dalsze zwiĊkszanie prĊdkoĞci skrawania do 255 m/min nie
powoduje istotnej zmiany wartoĞci tych naprĊĪeĔ. Wzrost prĊdkoĞci skrawania przy posuwie 0,27mm/obr wpáywa nieznaczne na zmniejszenie wartoĞci naprĊĪeĔ osiowych,
a przy dalszym wzroĞcie posuwu do wartoĞci 0,47 mm/obr wpáyw prĊdkoĞci skrawania na
wartoĞü naprĊĪeĔ osiowych zanika na skutek wzrostu odksztaáceĔ plastycznych i oddziaáywania czynnika mechanicznego na proces generowania naprĊĪeĔ wáasnych.
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Rys. 8.26. Obwodowe (a) i osiowe (b) naprĊĪenia wáasne po toczeniu na sucho (stal
X2CrNiMo17-12-2)

ZaleĪnoĞci obwodowych i osiowych naprĊĪeĔ wáasnych od parametrów skrawania
po toczeniu z MQL przedstawiono na rysunku 8.27. Analiza wykresów wskazuje, Īe
wzrost naprĊĪeĔ obwodowych i osiowych ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania zaleĪy od
zastosowanego posuwu, przy czym oddziaáywanie tych parametrów skrawania nie wykazuje odkreĞlonej zaleĪnoĞci, co Ğwiadczy o záoĪonym wpáywie czynnika mechanicznego i cieplnego na naprĊĪenia wáasne. ZwiĊkszona wartoĞü naprĊĪeĔ obwodowych
w porównaniu z toczeniem na sucho przy posuwie 0,08 mm/obr związana jest z wiĊkszym umocnieniem materiaáu obrabianego w wyniku obniĪenia temperatury w strefie
skrawania [135]. WartoĞü naprĊĪeĔ osiowych przy tym posuwie, w caáym zakresie
prĊdkoĞci skrawania, jest o ponad 100 MPa mniejsza niĪ przy posuwie 0,27
i 0,47 mm/obr. Wraz ze wzrostem posuwu do 0,27 i 0,47 mm/obr róĪnice wartoĞci naprĊĪeĔ osiowych w funkcji prĊdkoĞci skrawania zanikają.
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Rys. 8.27. Wpáyw prĊdkoĞci, posuwu i gáĊbokoĞci skrawania na obwodowe (a) i osiowe (b) naprĊĪenia wáasne po toczeniu z MQL (stal X2CrNiMo17-12-2)
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W przypadku zastosowania emulsji wzrost prĊdkoĞci skrawania z 82 do 164 m/min
powoduje wzrost naprĊĪeĔ obwodowych podczas toczenia z posuwem 0,08
i 0,27 mm/obr, natomiast jego dalszy wzrost do 0,47 mm/obr przyczynia siĊ do zmniejszenia naprĊĪeĔ obwodowych w efekcie wzrostu przekroju warstwy skrawanej i wiĊkszej iloĞci ciepáa odprowadzonego z wiórem (rys. 8.28). Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci
skrawania do 255 m/min wystĊpuje zmniejszenie naprĊĪeĔ obwodowych przy czym
najmniejsza ich wartoĞü 407 MPa wystĊpuje po toczeniu z posuwem 0,08 mm/obr, na
co ma wpáyw zwiĊkszona prĊdkoĞü spáywu wióra i odprowadzenia ciepáa ze strefy
skrawania. ZbliĪony do naprĊĪeĔ obwodowych przebieg zmiennoĞci w funkcji parametrów skrawania wykazują osiowe naprĊĪenia wáasne. Wzrost prĊdkoĞci skrawania z 82
do 164 m/min nie wywiera istotnego wpáywu na wartoĞü naprĊĪeĔ osiowych, które
maleją wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania do 255 m/min.
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Rys. 8.28. Wpáyw prĊdkoĞci, posuwu i gáĊbokoĞci skrawania na obwodowe (a) i osiowe (b) naprĊĪenia wáasne po toczeniu z emulsją (stal X2CrNiMo17-12-2)

Wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania na obwodowe i osiowe naprĊĪenia wáasne w zaleĪnoĞci od gáĊbokoĞci skrawania przedstawiono na rysunku 8.29. Wynika
z niego, Īe w stosowanych warunkach skrawania, wzrost gáĊbokoĞci skrawania z 0,5 do
1 mm powoduje nieznaczny przyrost naprĊĪeĔ obwodowych w wyniku wzrostu obciąĪenia mechanicznego.
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Rys. 8.29. Obwodowe i osiowe naprĊĪenia wáasne po toczeniu na sucho, z MQL i emulsją w
zaleĪnoĞci od gáĊbokoĞci skrawania (stal X2CrNiMo17-12-2)

W odniesieniu do naprĊĪeĔ osiowych wzrost gáĊbokoĞci skrawania w stosowanym
zakresie gáĊbokoĞci skrawania przyczynia siĊ do wzrostu naprĊĪeĔ po toczeniu na sucho
i z MQL, natomiast po toczeniu z emulsją pojawia siĊ niewielka redukcja naprĊĪeĔ
mogąca mieü związek z nieduĪym spadkiem wartoĞci skáadowej posuwowej w tych
warunkach i zmniejszonymi odksztaáceniami plastycznymi. Wyniki badaĔ potwierdzają
stwierdzone w pracy [54] ograniczone i niejednoznaczne oddziaáywanie tego parametru
na zmianĊ wartoĞci naprĊĪeĔ wáasnych.
WystĊpujące zaleĪnoĞci miĊdzy naprĊĪeniami wáasnymi a prĊdkoĞcią skrawania,
posuwem i gáĊbokoĞcią skrawania opisują równania regresji przedstawione w tabeli 8.4.
Na poziomie istotnoĞci mniejszym pҸ0,05 wyznaczone modele pozwalają okreĞliü
wartoĞü naprĊĪeĔ osiowych po toczeniu z MQL z emulsją, a na poziomie zbliĪonym do
0,05 dla naprĊĪeĔ obwodowych po toczeniu na sucho i z MQL.
Tabela 8.4. Równania regresji dla obwodowych i osiowych naprĊĪeĔ wáasnych (stal
X2CrNiMo17-12-2)
Sposób
cháodzenia i
smarowania
S

Równanie regresji – zaleĪnoĞü Vob, VoĞ = f(vc,f,ap)

0,934 0,0544

VoĞ

0,826 0,2091

VoĞ
Vob

E

p

Vob = 137,0921 + 2,3979vc – 2,0373vcf – 0,5834vcap + 1276,998fap +

Vob
MQL

R2

VoĞ

– 0,003vc2 – 1101,03f 2
= – 81,869 + 3,4281vc – 2,8811vcf – 0,8969 vcap + 1191,931fap +
– 0,0047 vc2 – 252,857 f 2
= 224,1831 + 0,1811vc + 0,2319vcf – 0,4884vcap + 1168,171fap +
+ 0,0014 vc2 – 1592,67f 2
= 224,1831 + 0,181101vc + 0,2319vcf – 0,4884 vcap + 1168,171fap +
+ 0,0014 vc2 – 1592,67f 2
= 353,3383 + 2,1756vc + 0,6793vcf – 0,2049 vcap + 365,2077fap +
– 0,007 vc2 – 698,403f 2
= 276,6404 + 1,5182vc – 0,0057 vc2 + 1,747vcf – 616,622f 2 +
– 0,51737vcap +420,3824fap

0,929 0,0594
0,987 0,0048
0,607 0,5620
0,961 0,0249
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W pozostaáych warunkach cháodzenia i smarowania strefy skrawania wartoĞü parametru p jest znacznie wiĊksza od przyjĊtej wartoĞci granicznego poziomu istotnoĞci,
równieĪ wartoĞci wspóáczynnika determinacji R2 są mniejsze. Równania potwierdzają
brak jednoznacznych zaleĪnoĞci naprĊĪeĔ wáasnych od parametrów skrawania, szczególnie naprĊĪeĔ obwodowych po toczeniu z emulsją i osiowych po toczeniu na sucho,
jednoczeĞnie wskazują na záoĪony charakter oddziaáywaĔ cieplnych i mechanicznych
podczas toczenia stali X2CrNiMo17-12-2.
Wyniki badaĔ wskazują na áączny i záoĪony wpáyw czynnika cieplnego i mechanicznego na stan naprĊĪeĔ wystĊpujących w warstwie wierzchniej. UwzglĊdniając wáaĞciwoĞci mechaniczne toczonych stali, w tym maáą przewodnoĞü cieplną i duĪą skáonnoĞü
do utwardzenia stali X2CrNiMo17-12-2, moĪna wnioskowaü, Īe wystĊpujące
w warstwie wierzchniej naprĊĪenia rozciągające wywoáane są odksztaáceniami plastycznymi i efektem cieplnym wystĊpującym w obszarze ksztaátowania wióra, których relacje,
decydujące o sile i przewadze oddziaáywania czynnika mechanicznego lub cieplnego,
zaleĪą od warunków cháodzenia i smarowania strefy skrawania, a takĪe zastosowanych
parametrów skrawania. Podobne wnioski prezentowane są w pracach [8] i [64].
W zakresie sposobów cháodzenia i smarowania strefy skrawania oraz parametrów skrawania stosowanych w trakcie ksztaátowania warstwy wierzchniej dla stali C45
i X2CrNiMo17-12-2 wystĊpują naprĊĪenia rozciągające zarówno w kierunku obwodowym, jak i osiowym. WartoĞü naprĊĪeĔ obwodowych jest wiĊksza niĪ naprĊĪeĔ osiowych, na co ma wpáyw, poza warunkami cháodzenia i smarowania, wiĊksza wartoĞü
skáadowej Fc niĪ Ff..
ZwiĊkszenie prĊdkoĞci skrawania i posuwu w zakresie stosownych wartoĞci
powoduje wzrost obwodowych naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu stali C45 na sucho
i z emulsją. W odniesieniu do naprĊĪeĔ osiowych wzrost prĊdkoĞci skrawania z 25 do
129 m/min powoduje wzrost naprĊĪeĔ natomiast dalszy wzrost do 255 m/min ogranicza
jej wpáyw lub przyczynia siĊ do zmniejszenia naprĊĪeĔ osiowych.
W przypadku toczenia stali X2CrNiMo17-12-2 wpáyw prĊdkoĞci skrawania, posuwu i gáĊbokoĞci skrawania na naprĊĪenia wáasne nie jest jednoznaczny. Podczas toczenia nas sucho wzrost prĊdkoĞci skrawania powoduje wzrost naprĊĪeĔ obwodowych
w warunkach stosowania maáego posuwu (0,08 mm/obr) i ze wzrostem jego wartoĞci do
0,27 i 0,47 mm/obr wpáyw prĊdkoĞci skrawania na naprĊĪenia obwodowe maleje na
skutek zwiĊkszonego oddziaáywania czynnika mechanicznego. W warunkach toczenia
z MQL i emulsją prĊdkoĞü skrawania nie wywiera istotnego wpáywu na naprĊĪenia
obwodowe ze wzglĊdu na ograniczone oddziaáywanie czynnika cieplnego w wyniku
zmniejszenia tarcia miĊdzy przemieszczającymi siĊ powierzchniami wióra, ostrza
i obrabianego przedmiotu lub cháodzenia emulsji. W wiĊkszym stopniu prĊdkoĞü skrawania wpáywa na naprĊĪenia osiowe powodując, w zaleĪnoĞci od posuwu wzrost lub
zmniejszenie wartoĞci naprĊĪeĔ osiowych. Oddziaáywanie gáĊbokoĞci skrawania na
obwodowe i osiowe naprĊĪenia wáasne w zakresie stosowanych wartoĞci jest nieznaczne. Wraz ze wzrostem jej wartoĞci nastĊpuje nieduĪy, gáównie wzrost naprĊĪeĔ wáasnych w wyniku wzrostu siáy skrawania i odksztaáceĔ plastycznych.

9. PODSUMOWANIE
Badania wykazaáy, Īe zróĪnicowanie wartoĞci wielkoĞci charakteryzujących proces toczenia stali C45 i X2CrNiMo17-12-2 oraz wáaĞciwoĞci uksztaátowanej warstwy
wierzchniej po toczeniu na sucho lub z zastosowaniem MQL, w porównaniu z toczeniem z emulsją, zaleĪą od przyjĊtych wartoĞci technologicznych parametrów skrawania.
W odniesieniu do toczenia stali C45 przeprowadzone badania upowaĪniają do
sformuáowania poniĪszych konkluzji.
W zakresie stosowanym wartoĞci parametrów skrawania, podczas toczenia stali
C45 na sucho lub z MQL wzrost lub zredukowanie caákowitej siáy skrawania i jej skáadowych w porównaniu z toczeniem z emulsją wystĊpuje tylko w szczególnych przypadkach doboru wartoĞci prĊdkoĞci skrawania, posuwu i gáĊbokoĞci skrawania. Toczenie na sucho powoduje wiĊkszy wzrost siáy caákowitej i jej skáadowych w porównaniu
z toczeniem z emulsją podczas stosowania prĊdkoĞci skrawania i posuwu vc/f 76/0,08.
Mniejsza wartoĞü siáy caákowitej podczas toczenia z emulsją w warunkach maáej prĊdkoĞci skrawania i posuwu jest skutkiem uáatwionego dopáywu emulsji do strefy skrawania i jej oddziaáywania cháodząco-smarującego w postaci zmniejszonego tarcia i odksztaáceĔ plastycznych [103]. Wzrost posuwu do 0,47 mm/obr i prĊdkoĞci skrawania
przyczynia siĊ natomiast do zmniejszenia siáy caákowitej i jej skáadowych w wyniku
zmniejszonego oporu skrawania pod wpáywem zwiĊkszonej temperatury w obszarze
tworzenia siĊ wióra. W zakresie pozostaáych wartoĞci vc/f stosowanych w badaniach
róĪnice wartoĞci siáy caákowitej i jej skáadowych są nieistotne w porównaniu z toczeniem z emulsją.
Zastosowanie MQL powoduje istotne zmniejszenie wartoĞci siáy caákowitej i jej
skáadowych wzglĊdem toczenia z emulsją w warunkach stosowania vc/f 190/0,47 oraz
zwiĊkszenie ich wartoĞci przy vc/f 76/0,47 – przy czym wartoĞci te są porównywalne
z toczeniem na sucho. W przypadku pozostaáych wartoĞci vc/f róĪnice wartoĞci siáy
caákowitej i jej skáadowych są nieistotne zarówno wzglĊdem toczenia na sucho jak
i z emulsją. Badania potwierdziáy, przedstawiony w pracy [135] brak jednoznacznego
wpáywu MQL na siáĊ caákowitą, natomiast nie potwierdziáy prezentowanego w pracach
[34,103] poglądu odnoĞnie moĪliwoĞci zmniejszenia caákowitej siáy skrawania w stosunku do toczenia na sucho.
Wynikający z badaĔ wniosek wskazuje na celowoĞü toczenia stali C45 na sucho
bez koniecznoĞci stosowania MQL. Dotyczy to zarówno toczenia wykoĔczeniowego
(vc = 237 m/min i f = 0,08 mm/obr), jak i toczenia z wiĊkszym posuwem (0,47 mm/obr),
którego wzrost przyczynia siĊ do zmniejszenie siáy caákowitej i jej skáadowych podczas
toczenia na sucho.
W trakcie toczenia na sucho tej stali, w zakresie prĊdkoĞci skrawania 76 do
237 m/min i z posuwem 0,47 mm/obr, wystĊpują wióry Ğrubowe krótkie i elementowe
korzystne pod wzglĊdem samoczynnego usuwania ze strefy skrawania, na co ma wpáyw
zwiĊkszone spĊczenie i áamliwoĞü wióra rosnące ze wzrostem posuwu, co stwierdzono
równieĪ w pracy [34]. W zakresie pozostaáych wartoĞci parametrów skrawania tworzą
siĊ wióry pasmowe splątane lub Ğrubowe otwarte splątane, o podobnym ksztaácie do
tworzących siĊ wiórów podczas toczenia z emulsją, trudne do samoczynnego odprowadzenia ze strefy skrawania. Tylna powierzchnia wiórów po toczeniu na sucho jest chropowata i matowa z wyraĨnymi Ğladami nieciągáoĞci materiaáu wióra oraz koloru ciemno
niebieskiego wskazującego na wystĊpowanie wysokiej temperatury skrawania i duĪego
tarcia miĊdzy wiórem a powierzchnią natarcia. Podczas toczenia z MQL korzystny
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ksztaát wiórów wystĊpuje podczas toczenia z vc/f 76/0,47. W zakresie pozostaáych parametrów skrawania pojawiają siĊ wióry Ğrubowe zwarte dáugie i Ğrubowe zwarte krótkie, mniej korzystne niĪ podczas toczenia na sucho. Przenikanie mgáy olejowej miĊdzy
powierzchnie styku wióra z ostrzem przeciwdziaáa adhezji, a takĪe zmienia warunki
kontaktu wióra z ostrzem z zacierania siĊ na plastyczne páyniĊcie, które powoduje
zmniejszenie spĊczenia i zwijania wióra [45,110]. Powierzchnia po toczeniu z MQL jest
jaĞniejsza i gáadsza niĪ po toczeniu na sucho, co Ğwiadczy o niĪszej temperaturze skrawania i mniejszym spĊczeniu wióra, a takĪe uáatwionych warunkach spáywu wióra.
Ze wzglĊdu na podobny ksztaát wiórów podczas toczenia na sucho i z emulsją
wskazane jest wyeliminowanie emulsji z procesu toczenia stali C45. Wzrost posuwu
przyczynia siĊ do zmiany ksztaátu wiórów na bardziej korzystne w porównaniu z toczeniem z emulsją. Zastosowanie MQL nie zmienia istotnie ksztaátu wiórów na bardziej
korzystne, ze wzglĊdu na zdolnoĞü do samoczynnego odprowadzenia z obszaru obróbki,
w porównaniu z toczeniem na sucho i z emulsją.
Wyeliminowanie emulsji - toczenie na sucho stali C45, w porównaniu z toczeniem
z emulsją, przyczynia siĊ do wzrostu chropowatoĞci powierzchni podczas stosowania
prĊdkoĞci skrawania i posuwu vc/f 76/0,08. Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania
i posuwu do vc/f 255/0,47 pojawia siĊ nieznaczne zmniejszenie Ğredniej wartoĞci chropowatoĞci powierzchni po toczeniu na sucho w porównaniu z toczeniem z emulsją. Jak
wykazaáy równieĪ badania [40,110], jest skutkiem zmniejszonej moĪliwoĞci dotarcia
emulsji do strefy skrawania. Toczenie z MQL w zakresie stosowanych parametrów
skrawania zapewnia mniejszą chropowatoĞü powierzchni w porównaniu z toczeniem na
sucho i z emulsją w wyniku zwiĊkszonej penetracji medium smarnego do strefy skrawania i zmniejszonego tarcia miĊdzy ostrzem a nowo uksztaátowaną warstwą wierzchnią. Podobny wpáyw MQL na chropowatoĞü powierzchni stwierdzono w pracach
[34,37].
W warunkach toczenia na sucho wystĊpuje mniejsza falistoĞü powierzchni niĪ
w przypadku toczenia z emulsją. Zastosowanie MQL w zakresie posuwów 0,08
i 0,27 mm/obr zapewnia najmniejszą falistoĞü powierzchni, natomiast przy wzroĞcie
posuwu do 0,47 mm/obr jej wartoĞci są wiĊksze niĪ po toczeniu na sucho i z emulsją.
Na wartoĞci tego parametru, poza warunkami cháodzenia i smarowania strefy skrawania, istotny wpáyw wywiera stabilnoĞü dynamiczna ukáadu O-U-P-N [53].
Powierzchnie po toczeniu z MQL charakteryzują siĊ wiĊkszym udziaáem materiaáowym profilu chropowatoĞci powierzchni niĪ w przypadku toczenia na sucho lub
z emulsją, w warunkach stosowania maáego posuwem (0,08 mm/obr) oraz prĊdkoĞcią
skrawania 76 i 190 m/min, tym niemniej wystĊpujące róĪnice wartoĞci nie są znaczące.
ZwiĊkszenie udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci powierzchni po toczeniu
z MQL związane jest ze zmniejszonym tarciem i temperaturą skrawania oraz zmniejszoną chropowatoĞcią powierzchni wystĊpującą w tych warunkach skrawania. Wraz ze
wzrostem prĊdkoĞci skrawania do 237 m/min przy tym posuwie wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania na udziaá materiaáowy profilu chropowatoĞci staje
siĊ nieistotny. Zmniejszenie prĊdkoĞci skrawania i zwiĊkszenie posuwu niekorzystnie
wpáywa na udziaá materiaáowy profilu chropowatoĞci powierzchni powodując wzrost
udziaáu wysokoĞci wzniesieĔ w caákowitej wysokoĞci nierównoĞci. Degresywnoprogresywny ksztaát krzywych udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci dla wiĊkszoĞci przepadków analizowanych powierzchni, wskazuje na maáe wartoĞci rdzenia
profilu chropowatoĞci oraz wiĊksze wartoĞci wysokoĞci wzniesieĔ nierównoĞci w stosunku do gáĊbokoĞci wgáĊbieĔ nierównoĞci, Ğwiadcząc o podatnoĞci obrobionych po-
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wierzchni na zuĪycie Ğcierne i ograniczonej zdolnoĞci do utrzymania smaru
w wystĊpujących wgáĊbieniach profilu chropowatoĞci. Badania wykazaáy korzystny
wpáyw MQL na wzrost udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci powierzchni
i uksztaátowanie pod tym wzglĊdem nierównoĞci powierzchni w porównaniu z toczeniem z emulsją i w mniejszym stopniu z toczeniem na sucho.
Sposób cháodzenia i smarowania w istotny sposób wpáywa na wystĊpujące na obrobionej powierzchni skazy i znieksztaácenia topografii uksztaátowanej powierzchni.
Toczenie na sucho lub z MQL zmniejsza liczbĊ skaz i znieksztaáceĔ struktury stereometrycznej obrobionej powierzchni, wystĊpujących w postaci miejscowych wgáĊbieĔ,
wypukáoĞci i zadziorów oraz rozwarstwieĔ zgniecionego materiaáu obrabianego,
w porównaniu z toczeniem z emulsją, w wyniku zmniejszenia wytrzymaáoĞci i odksztaáceĔ plastycznych materiaáu w podwyĪszonej temperaturze. Najmniejszą liczbą
skaz charakteryzują siĊ powierzchniĊ po toczeniu z MQL w wyniku zmniejszenia tarcia
miĊdzy przemieszczającymi siĊ powierzchniami ostrza a obrabianym przedmiotem.
Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania maleje liczba skaz i odksztaáceĔ plastycznych
struktury stereometrycznej obrobionej powierzchni.
GruboĞü odksztaáconej plastycznie warstwy wierzchniej, w zakresie stosowanych
parametrów skrawania, po toczeniu stali C45 na sucho i z emulsją wynosi od 4
do 24 µm. Po toczeniu na sucho, z maáą prĊdkoĞcią skrawania (25 m/min) oraz posuwami od 0,08 do 0,47 mm/obr gáĊbokoĞü odksztaáceĔ plastycznych w warstwie
wierzchniej jest wiĊksza niĪ po toczeniu z emulsją, której uáatwiony dopáyw do strefy
skrawania w warunkach stosowania maáej prĊdkoĞci skrawania zmniejsza tarcie i adhezjĊ wióra do powierzchni natarcia. W zakresie wiĊkszych prĊdkoĞci skrawania (129 do
255 m/min) przy tych posuwach wiĊksza gáĊbokoĞü odksztaáceĔ plastycznych wystĊpuje podczas toczenia z emulsją. W tych warunkach toczenia wystĊpuje wiĊksze steksturowanie ziaren struktury metalograficznej warstwy wierzchniej, Ğwiadczące o zwiĊkszonym oddziaáywaniu czynnika mechanicznego w procesie ksztaátowania warstwy
wierzchniej.
MikrotwardoĞü obrobionej powierzchni po toczeniu na sucho z prĊdkoĞcią skrawania od 25 do 255 m/min i z posuwem 0,08 mm/obr nie róĪni siĊ istotnie od mikrotwardoĞci po toczeniu z emulsją i mieĞci siĊ w granicach od 157 do 166 HV0,02, z czego
moĪna wnioskowaü, Īe zmiana warunków skrawania w obszarze tworzenia siĊ wióra
przy tych parametrach skrawania nie jest wystarczająco duĪa Īeby w istotny sposób
wpáynąü na mikrotwardoĞü warstwy wierzchniej. Wraz ze wzrostem posuwu (0,27;
0,47 mm/obr) wiĊksza twardoĞü warstwy wierzchniej wystĊpuje po toczeniu na sucho
niĪ z emulsją, co związane jest z wiĊkszym steksturowaniem warstwy wierzchniej.
WartoĞci naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu stali C45 mieszczą siĊ w szerokim zakresie od 14 do 558 MPa, przy czym naprĊĪenia obwodowe w wiĊkszoĞci stosowanych
warunków toczenia są wiĊksze niĪ naprĊĪenia osiowe. Po toczeniu na sucho, w zaleĪnoĞci od zastosowanej prĊdkoĞci skrawania i posuwu, wartoĞü obwodowych naprĊĪeĔ
wáasnych moĪe wzrosnąü lub zmaleü w porównaniu z naprĊĪeniami po toczeniu z emulsją w zaleĪnoĞci od wystĊpujących relacji oddziaáywaĔ czynnika mechanicznego
i cieplnego. Po toczeniu z posuwem 0,08 mm/obr, w caáym zakresie stosowanych prĊdkoĞci skrawania (25-255 m/min), wiĊksze obwodowe naprĊĪenia wáasne wystĊpują po
toczeniu na sucho niĪ z emulsją. W warunkach toczenia z maáym posuwem mniejsza
siáa skrawania generuje mniejsze odksztaácenia plastyczne w warstwie wierzchniej,
a podwyĪszona temperatura skrawania na skutek wyeliminowania emulsji przyczynia siĊ do wzrostu oddziaáywania czynnika cieplnego i zwiĊkszenia obwodowych na-
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prĊĪeĔ rozciągających. Wraz ze wzrostem posuwu (0,27 i 0,47 mm/obr) w zakresie
prĊdkoĞci skrawania 25 do 129 m/min obwodowe naprĊĪenia wáasne po toczeniu na
sucho są mniejsze niĪ po toczeniu z emulsją i ponownie są wiĊksze, przy wzroĞcie
prĊdkoĞci skrawania do 255 m/min, kiedy to utrudniony dostĊp emulsji do strefy skrawania zwiĊksza oddziaáywanie czynnika cieplnego oraz wartoĞü rozciągających naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu na sucho. Zmniejszenie prĊdkoĞci skrawania poniĪej
255 m/min, przy tych posuwach, powoduje zmniejszenie obwodowych naprĊĪeĔ wáasnych po toczeniu na sucho w porównaniu z toczeniem z emulsją, wskazując na zmianĊ
relacji oddziaáywania czynnika cieplnego i mechanicznego. NaprĊĪenia osiowe po toczenie na sucho są wiĊksze niĪ po toczeniu z emulsją w caáym zakresie stosowanych
prĊdkoĞci skrawania i posuwów, na co ma wpáyw, poza warunkami cháodzenia i smarowania, wiĊksza wartoĞü skáadowej Fc niĪ Ff..
Badania naprĊĪeĔ wáasnych w uksztaátowanej toczeniem warstwie wierzchniej stali C45 potwierdziáy prezentowany w literaturze záoĪony wpáyw czynnika mechanicznego i cieplnego na wartoĞü wystĊpujących naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie wierzchniej
oraz wykazaáy, Īe w wyeliminowanie emulsji – toczenie na sucho i wzrost prĊdkoĞci
skrawania (255 m/min) w wpáywa na wzrost rozciągających naprĊĪeĔ wáasnych.
Zmniejszenie ich wartoĞci wymaga zmniejszenia prĊdkoĞci skrawania oraz w mniejszym stopniu posuwu.
Przedstawione w tabeli 7.1, 8.1 i 8.3 równania regresji dla caákowitej siáy skrawania, chropowatoĞci powierzchni i naprĊĪeĔ wáasnych w zaleĪnoĞci od sposobu cháodzenia i smarowania strefy skrawania oraz prĊdkoĞci skrawania i posuwu umoĪliwiają
wyznaczenie wartoĞci tych wielkoĞci oraz stanowią podstawĊ do doboru parametrów
skrawania i opracowania bazy danych technologicznych warunków skrawania.
Badania wykazaáy, Īe ze wzglĊdu na caákowitą siáĊ skrawania i ksztaát tworzących
siĊ wiórów wskazane jest toczenie stali C45 na sucho. Stosowanie MQL w porównaniu
z toczeniem na sucho nie wykazaáo bardziej korzystnego wpáywu tej techniki cháodzenia i smarowania strefy skrawania na wymienione wielkoĞci. UwzglĊdniając stan warstwy wierzchniej zastosowanie MQL umoĪliwia zmniejszenie chropowatoĞci i falistoĞci
powierzchni oraz skalĊ wystĊpowania skaz i zakáóceĔ topografii powierzchni, a takĪe
zwiĊkszenie udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci powierzchni. Wpáyw wyeliminowania emulsji w porównaniu z toczeniem z jej udziaáem na odksztaácenie plastyczne i mikrotwardoĞü warstwy wierzchniej, jak równieĪ na naprĊĪenia wáasne zaleĪy
od zastosowanych parametrów skrawania i powodowaü moĪe wzrost lub redukcjĊ wartoĞci tych wielkoĞci.
Konkluzje dotyczące toczenia stali X2CrNiMo17-12-2 na sucho lub z MQL są nastĊpujące.
Istotne zróĪnicowanie wartoĞci siáy caákowitej i jej skáadowych podczas toczenia
tej stali na sucho, z MQL i emulsją wystĊpuje w konkretnych zestawieniach wartoĞci
prĊdkoĞci skrawania i posuwu (vc/f), bez wyraĨnego trendu zmian wartoĞci siáy caákowitej w funkcji badanych sposobów cháodzenia i smarowania. Toczenie na sucho w warunkach stosowania parametrów skrawania vc/f 164/0,08 przyczynia siĊ do istotnego
zmniejszenia caákowitej siáy skrawania (323 N) w porównaniu z toczeniem z MQL (416
N) i emulsją (458 N). W zakresie pozostaáych prĊdkoĞci skrawania i posuwów róĪnice
wartoĞci siáy caákowitej i jej skáadowych w porównaniu z toczeniem z emulsją są nieistotne. Zastosowanie MQL wpáywa na wzrost wartoĞci siáy caákowitej i jej skáadowych
w porównaniu: z toczeniem na sucho w warunkach stosowania vc/f 164,255/0,08 i dodatkowo z toczeniem z emulsją przy vc/f 255/0,27, co jak stwierdzono równieĪ w bada-

151
niach [35,135] jest skutkiem zmniejszenia tarcia i temperatury w strefie skrawania oraz
oddziaáywania cháodzącego mgáy olejowej. Podczas stosowania pozostaáych wartoĞci
vc/f wystĊpujące siáy caákowite i ich skáadowe w zaleĪnoĞci od stosowanych sposobów
cháodzenia i smarowania nie róĪnią siĊ istotnie.
Toczenie na sucho lub z MQL z maáą gáĊbokoĞcią skrawania (0,5 mm) powoduje
zmniejszenie siáy caákowitej w porównaniu z toczeniem z emulsją. Wraz ze wzrostem
gáĊbokoĞci skrawania (2 mm) róĪnice wartoĞci siáy caákowitej podczas toczenia z MQL
i emulsją zanikają i w porównaniu z toczeniem na sucho są wiĊksze wskutek wzrostu
oporu skrawania w warunkach niĪszej temperatury skrawania w wyniku wiĊkszej iloĞci
ciepáa odprowadzonego przez zwiĊkszoną objĊtoĞcią wióra [40].
Badania wykazaáy, Īe w zakresie stosowanych parametrów skrawania wartoĞci
caákowitej siáy skrawania i jej skáadowych podczas toczenia na sucho są porównywalne
lub mniejsze niĪ podczas toczenia z emulsją. Zastosowanie MQL nie wpáywa istotnie na
zmniejszenie wartoĞci siáy caákowitej i jej skáadowych w porównaniu z toczeniem na
sucho i z emulsją. Biorąc pod uwagĊ caákowitą siáą skrawania wskazane jest toczenie tej
stali na sucho.
W trakcie toczenia stali X2CrNiMo17-12-2 na sucho lub z MQL, w zakresie stosowanych prĊdkoĞci skrawania od 82 do 255 m/min i z posuwem 0,08 mm/obr, wystĊpują wióry Ğrubowe zwarte lub otwarte dáugie, pod wzglĊdem ksztaátu podobne do toczenia z emulsją, niekorzystne ze wzglĊdu na samoistne usuwanie z obszaru skrawania.
Wraz ze wzrostem posuwu do 0,27 mm/obr wióry zmieniają ksztaát na áukowy luĨny
umoĪliwiający odprowadzenie wiórów pod wáasnym ciĊĪarem podczas toczenia na
sucho i z emulsją. Podczas toczenia z MQL korzystne pod wzglĊdem ksztaátu wióry
luĨne áukowe lub Ğrubowe stoĪkowe krótkie podobne do wiórów tworzących siĊ
podczas toczenia na sucho i z emulsją pojawiają siĊ dopiero przy wzroĞcie posuwu do
0,47 mm/obr. Uáatwiona penetracja mgáy olejowej w czasie toczenia z MQL z mniejszym posuwem, w porównaniu z toczeniem na sucho i z emulsją, przeciwdziaáa spĊczeniu i áamaniu wióra, dlatego zamiast wiórów áukowych luĨnych tworzących siĊ podczas
toczenia na sucho lub z emulsją wystĊpują wióry Ğrubowe zwarte lub stoĪkowe dáugie.
Analiza topografii tylnych powierzchni wiórów ze stali X2CrNiMo17-12-2 Ğwiadczy
o wystĊpowaniu duĪych odksztaáceĔ plastycznych, szczególnie podczas toczenia na
sucho i z emulsją, rosnących wraz ze wzrostem posuwu i zwiĊkszających áamliwoĞü
wiórów.
Badania zuĪycia ostrza podczas toczenia stali X2CrNiMo17-12-2 potwierdziáy
istotny wpáyw sposobu cháodzenia i smarowania na przebieg i wartoĞü parametrów
okreĞlających stan ostrza. Przebieg wskaĨników zuĪycia ostrza oraz obrazy zuĪycia
wskazują na Ğcieranie i adhezjĊ, jako gáówne przyczyny zuĪycia ostrza. WystĊpują
typowe objawy zuĪycia Ğciernego w postaci rowka na powierzchni natarcia, pasma
starcia powierzchni przyáoĪenia, a takĪe drobne wyszczerbienia krawĊdzi skrawającej,
zgodnie z doniesieniami literaturowymi [10,53,166]. NajwiĊksze zuĪycie ostrza, na
powierzchni przyáoĪenia i natarcia, wystĊpuje podczas toczenia na sucho. Dodatkowo
na powierzchni natarcia powstaje rowek skoncentrowanego/kraterowego zuĪycia osáabiający krawĊdĨ skrawającą, którego przyczyną, jak wykazaáy badania [37], jest poza
tarciem, utlenienie i zuĪycie chemiczne w miejscu gdzie gradient termomechanicznego
obciąĪenia ostrza jest bardzo wysoki. Badanie wykazaáo, Īe najmniejsze zuĪycie powierzchni przyáoĪenia i natarcia ostrza wystĊpuje w warunkach cháodzenia i smarowania emulsją. Zastosowanie MQL wpáywa korzystnie na zmniejszenie zuĪycia powierzchni przyáoĪenia w porównaniu z toczeniem na sucho, a takĪe zmniejsza wymiary
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rowka zuĪycia na skutek mniejszego tarcia miĊdzy powierzchnią natarcia a przemieszczającym siĊ po niej wiórem oraz oddala jego poáoĪenie wzglĊdem gáównej i pomocniczej krawĊdzi skrawającej, co przyczynia siĊ do zwiĊkszenia ich wytrzymaáoĞci oraz
redukuje prawdopodobieĔstwo wytrzymaáoĞciowego zuĪycia ostrza.
ChropowatoĞci powierzchni po toczeniu na sucho tej stali, w zakresie stosowanych
parametrów skrawania, jest mniejsza niĪ po toczeniu z emulsją, szczególnie w przypadku zastosowania posuwu 0,08 mm/obr. Toczenie z MQL, z tym posuwem, umoĪliwia
uzyskanie mniejszej chropowatoĞü powierzchni zarówno w porównaniu z toczeniem na
sucho, jak i z emulsją, co jak wykazaáy równieĪ badania [159] ma związek ze zmniejszeniem tarcia i siáy skrawania oraz skróconej dáugoĞci styku wióra z ostrzem. Wraz ze
wzrostem posuwu róĪnice wartoĞci chropowatoĞci powierzchni w porównaniu z toczeniem na sucho i z emulsją stają siĊ nieistotne. Utrudniony dostĊp emulsji w zakresie
wysokich prĊdkoĞci skrawania i posuwów zmniejsza skutecznoĞü odprowadzenia ciepáa
i obniĪenia temperatury skrawania w strefie ksztaátowania wióra i nowo uksztaátowanej
powierzchni, co ma wpáyw na zredukowanie oddziaáywania emulsji na chropowatoĞü
powierzchni. W przypadku wymaganej maáej chropowatoĞci powierzchni zalecane jest
stosowanie MQL i maáego posuwu (0,08 mm/obr), które wpáywa na zmniejszenie chropowatoĞci powierzchni w stosunku do toczenia na sucho i z emulsją. Natomiast porównywalne wartoĞci chropowatoĞci powierzchni po toczeniu na sucho i z MQL w zakresie
wiĊkszych posuwów (0,47 mm/obr) wskazują na celowoĞü wyeliminowania emulsji
i toczenie stali X2CrNiMo17-12-2 na sucho bez potrzeby stosowania MQL.
FalistoĞü po toczeniu na sucho, w zakresie stosowanych prĊdkoĞci skrawania,
jest mniejsza niĪ po toczeniu z emulsją w przypadku stosowania posuwu 0,08
i 0,27 mm/obr. Przy posuwie 0,47 mm/obr falistoĞü po toczeniu na sucho jest wiĊksza
niĪ po toczeniu z emulsją. Podobnie jak dla stali C45, najmniejsze wartoĞci tego parametry wystĊpują po toczeniu z MQL, co moĪe byü wynikiem ustabilizowania siáy skrawania w warunkach zmniejszonego tarcia miĊdzy ostrzem, wiórem i przedmiotem obrabianym [110].
Wyniki badaĔ wykazaáy brak istotnego wpáywu iloĞci oleju zawartego w mgle olejowej na chropowatoĞü i falistoĞü obrobionej powierzchni oraz potwierdziáy prezentowane w pracach [39,70] wyniki odnoĞnie oddziaáywania tego parametru na chropowatoĞü powierzchni.
Toczenie stali X2CrNiMo17-12-2 na sucho i z MQL z maáym posuwem
(0,08 mm/obr) w zakresie stosowanych prĊdkoĞci skrawania przyczynia siĊ do poprawy
udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci powierzchni w porównaniu z toczeniem
z emulsją, przy czym róĪnice miedzy toczeniem na sucho a z MQL są nieistotne. ZaleĪnoĞci te skorelowane są ze zmianą chropowatoĞci powierzchni w warunkach toczenia na
sucho i z MQL. Wzrost prĊdkoĞci skrawania nie wywiera istotnego páywu na udziaá
materiaáowy profilu chropowatoĞci, natomiast wraz ze wzrostem posuwu wystĊpuje
znaczne zmniejszenie udziaáu materiaáowego profilu chropowatoĞci powierzchni.
ZwiĊkszenie zawartoĞci oleju w mgle olejowej podawanej do strefy skrawania w minimalnym stopniu zwiĊksza udziaá materiaáowy profilu chropowatoĞci powierzchni, co
wiąĪe siĊ ze zmianą warunków tarcia miĊdzy ostrzem a obrobioną powierzchnią.
Gáówne zakáócenia topografii powierzchni po toczeniu na sucho, z MQL i emulsją
to znieksztaácenia Ğladów odwzorowania ostrza na obrobionej powierzchni w postaci
redepozycji obrabianego materiaáu (fragment wióra, narost), a takĪe mikrowgáĊbienia,
rozwarstwienia, páyniĊcie poprzeczne materiaáu, nieciągáoĞci, wybrzuszenia materiaáu
obrabianego lub materiaáu narostu, których skala wystĊpowania zaleĪy od parametrów
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skrawania. W zakresie stosowanych parametrów skrawania najwiĊcej skaz obrobionej
powierzchni wystĊpuje po toczeniu na sucho, co jest skutkiem wzrostu tarcia, adhezji
i temperatury skrawania oraz skáonnoĞci stali austenitycznej do tworzenia narostu
i utwardzenia podczas skrawania [128]. Zastosowanie MQL wpáywa na zmniejszenie
skaz powierzchniowych w porównaniu z toczeniem na sucho i z emulsją. Potwierdza to
korzystne oddziaáywanie mgáy olejowej w postaci zmniejszonej adhezji i tarcia miĊdzy
wiórem i przedmiotem obrabianym. Wzrost prĊdkoĞci skrawania wykazuje korzystny
wpáyw na ograniczenie liczby skaz i znieksztaáceĔ Ğladów stereometrycznego odwzorowania ostrza na powierzchni obrobionej. Wraz ze wzrostem posuwu pojawiają siĊ
Ğlady znieksztaáceĔ struktury stereometrycznego odwzorowania ostrza na obrobionej
powierzchni w postaci miejscowych dodatkowych fal, co jest nastĊpstwem zwiĊkszonego utwardzenia materiaáu i odksztaáceĔ plastycznych w strefie ksztaátowania warstwy
wierzchniej wzglĊdnie pojawienia siĊ drgaĔ ukáadu O-U-P-N.
Powierzchnie po toczeniu na sucho charakteryzują siĊ duĪym udziaáem wierzchoáków nierównoĞci w uksztaátowanej powierzchni, co zmniejsza ich odpornoĞü na Ğcieranie. Zastosowanie MQL i emulsji wpáywa na zmniejszenie udziaáu materiaáowego
wierzchoáków nierównoĞci i zwiĊkszenie odpornoĞci uksztaátowanej powierzchni na
Ğcieranie.
Analiza struktury metalograficznej warstwy wierzchniej wykazaáa obecnoĞü odksztaáconych plastycznych ziaren materiaáu na gáĊbokoĞci do okoáo 4 µm w warunkach
skrawania na sucho i z emulsją w przypadku stosowania maksymalnej wartoĞci posuwu
(0,47 mm/obr). Zastosowanie MQL, w porównaniu z toczeniem na sucho, nieznacznie
zmniejsza gáĊbokoĞü odksztaáceĔ plastycznych wskutek zmniejszenia tarcia w wyniku
penetracji mgáy olejowej miĊdzy przemieszczające siĊ powierzchnie ostrza, wióra
i przedmiotu obrabianego.
Badania mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej wykazaáy mniejsze wartoĞci mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej po toczeniu na sucho lub z MQL niĪ z emulsją, przy
czym Ğrednia wartoĞü mikrotwardoĞci po toczeniu z MQL jest mniejsza niĪ po toczeniu
na sucho, szczególnie z posuwem 0,08 mm/obr, kiedy to wystĊpują najmniejsze wartoĞci mikrotwardoĞci powierzchni (281 HV0,02).
Wzrost prĊdkoĞci skrawania w niewielkim stopniu wpáywa na wzrost mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej. WiĊkszy wzrost mikrotwardoĞci wywoáuje wzrost posuwu
i gáĊbokoĞci skrawania, lecz podobnie jak prĊdkoĞü skrawania parametry te nie zmieniają
wystĊpujących relacji oddziaáywania stosowanych sposobów cháodzenia i smarowania
strefy skrawania.
Pomiary mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej w funkcji gáĊbokoĞci zalegania
przeprowadzone po toczeniu z prĊdkoĞcią skrawania 164 m/min i posuwem
0,08 mm/obr wykazaáy, Īe maksymalna zmiana mikrotwardoĞci warstwy wierzchniej
w porównaniu z twardoĞcią rdzenia materiaáu wystĊpuje po toczeniu z emulsją i zawiera
siĊ w granicach od 358 do 248 HV0,02 oraz utrzymuje siĊ do gáĊbokoĞci okoáo 0,13 mm.
Do podobnej gáĊbokoĞci wystĊpuje utwardzenie warstwy wierzchniej po toczeniu na
sucho i z MQL.
NaprĊĪenia wáasne po toczeniu stali X2CrNMo17-12-2 są naprĊĪeniami rozciągającymi w caáym zakresie stosowanych warunków skrawania, podobnie jak wykazano
w pracach [117,128], przy czym naprĊĪenia obwodowe są wiĊksze od naprĊĪeĔ osiowych i zawierają siĊ w przedziale od 327 do 576 MPa.
Toczenie na sucho i z MQL z posuwem 0,08 mm/obr i prĊdkoĞciami skrawania
82 i 164 m/min powoduje zmniejszenie obwodowych naprĊĪeĔ wáasnych w porównaniu
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z toczeniem z emulsją. DuĪa skáonnoĞü tej stali do odksztaáceĔ plastycznych i utwardzenia, szczególnie w warunkach niĪszej temperatury skrawania wynikającej z uáatwionego dopáywu medium cháodząco-smarującego do strefy skrawania w postaci emulsji
lub mgáy olejowej i powoduje, Īe najwiĊksze wartoĞci naprĊĪeĔ obwodowych wystĊpują po toczeniu z emulsją. WiĊksze wartoĞci tych naprĊĪeĔ po toczeniu na sucho i z MQL
niĪ z emulsją pojawiają siĊ wraz ze zwiĊkszeniem prĊdkoĞci skrawania do 255 m/min
i związanym z tym wzrostem temperatury skrawania. Maáa przewodnoĞü cieplna tej
stali powoduje, Īe ze wzrostem prĊdkoĞci skrawania w warunkach skrawania na sucho
i z MQL czynnik cieplny w strefie przypowierzchniowej warstwy wierzchniej w wiĊkszym stopniu wpáywa na wzrost rozciągających naprĊĪeĔ wáasnych [164]. Na odksztaácenia plastyczne i efekt cieplny, jako gáówne przyczyny wystĊpowania rozciągających
naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie wierzchniej po toczeniu austenitycznej stali nierdzewnej
wskazują autorzy pracy [64]. Toczenie z MQL wpáywa na zmniejszenie naprĊĪeĔ obwodowych w porównaniu z toczeniem na sucho i z emulsją w przypadku stosowania
wiĊkszych posuwów (0,27 i 0,47 mm/obr), ograniczając oddziaáywanie czynnika cieplnego i mechanicznego w wyniku uáatwionej penetracji mgáy olejowej pomiĊdzy przemieszczające siĊ powierzchnie ostrza i skrawanego materiaáu.
Podobne zaleĪnoĞci wystĊpują dla osiowych naprĊĪeĔ wáasnych. Ich wartoĞci
w porównaniu z naprĊĪeniami obwodowymi są mniejsze i wynoszą w zaleĪnoĞci od
stosowanych parametrów skrawania od 108 do 485 MPa.
Oddziaáywanie gáĊbokoĞci skrawania na obwodowe i osiowe naprĊĪenia wáasne
w zakresie stosowanych jej wartoĞci jest ograniczone. Wraz ze wzrostem gáĊbokoĞci
skrawania nastĊpuje nieduĪy, gáównie wzrost naprĊĪeĔ wáasnych w wyniku wzrostu siáy
skrawania i odksztaáceĔ plastycznych.
Toczenie na sucho i z MQL z maáym posuwem zalecanym dla toczenia wykoĔczeniowego i maáą oraz Ğrednią prĊdkoĞcią skrawania (82, 164 m/min) umoĪliwia
zmniejszenie naprĊĪeĔ wáasnych w porównaniu z toczeniem z emulsją, przy czym
wiĊksze zredukowanie naprĊĪeĔ wáasnych wystĊpuje po toczeniu na sucho. Zastosowanie wiĊkszych prĊdkoĞci skrawania (255 m/min) generuje wiĊksze naprĊĪenia wáasne po
toczeniu na sucho i z MQL niĪ z emulsją.
Opracowane dla stali X2CrNiMo17-12-2 równania regresji (tab. 7.2, 8.2, 8.4)
przedstawiają zaleĪnoĞci siáy caákowitej, chropowatoĞci powierzchni i naprĊĪeĔ wáasnych od prĊdkoĞci skrawania, posuwu i gáĊbokoĞci skrawania w warunkach toczenia na
sucho, z MQL i emulsją.
Badania wykazaáy, Īe uwzglĊdniając siáĊ skrawania i ksztaát wióra, korzystniejsze
warunki skrawania wystĊpują podczas toczenia na sucho niĪ podczas toczenia z MQL
i emulsją. Zastosowanie MQL, w porównaniu z toczeniem na sucho, zmniejsza zuĪycie
ostrza i ogranicza wystĊpowanie skaz topografii obrobionej powierzchni. Toczenie na
sucho i z MQL umoĪliwia zmniejszenie rozciągających naprĊĪeĔ wáasnych w warstwie
wierzchniej w stosunku do toczenia z emulsją w warunkach stosowania maáych prĊdkoĞci skrawania (82 m/min) i posuwów (0,08 mm/obr). Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci
skrawania i posuwu ich wartoĞci w porównaniu z toczeniem z emulsją mogą byü wiĊksze lub mniejsze w zaleĪnoĞci od zastosowanych wartoĞci vc/f/ap.
Przeprowadzone badania, poza poznaniem stanu warstwy wierzchniej po toczeniu
stali C45 i X2CrNiMo17-12-2 na sucho lub z minimalnym smarowaniem ostrza oraz
wystĊpujących w tych warunkach zjawisk procesu skrawania, pozwoliáy wyznaczyü
kierunek dalszych poszukiwaĔ badawczych. Zdając sobie sprawĊ z tego, Īe prezentowana praca nie w peáni wyczerpuje problemy związane z ksztaátowaniem warstwy
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wierzchniej w warunkach skrawania na sucho lub z MQL, za celowe uznaü moĪna prowadzenie dalszych badaĔ doĞwiadczalnych i teoretycznych dotyczących:
a) fizycznych zjawisk procesu skrawania, w tym badaĔ:
 siáy skrawania w warunkach stosowania MQL z udziaáem róĪnych mediów cháodząco-smarujących, materiaáów narzĊdziowych i obrabianych,
 zjawisk cieplnych, uwzglĊdniających wpáyw specyficznych dla MQL wáaĞciwoĞci róĪnych mediów cháodząco-smarujących oraz parametrów dozowania na rozkáad temperatury na ostrzu i przedmiocie obrabianym,
 warunków tworzenia i ksztaátu wiórów podczas skrawania z zastosowaniem
MQL
 zuĪycia ostrza w warunkach skrawania z MQL, z uwzglĊdnieniem materiaáów
trudnoskrawalnych i nowych materiaáów obrabianych, narzĊdziowych oraz powáok,
 zjawisk tribologicznych na styku ostrze, wiór i ostrze przedmiot obrabiany
w warunkach skrawania z MQL,
b) ksztaátowania warstwy wierzchniej, w tym badaĔ:
 topografii powierzchni i wáaĞciwoĞci fizycznych warstwy wierzchniej ksztaátowanej w warunkach MQL, z zastosowaniem materiaáów trudnoskrawalnych
i modyfikowanych dla potrzeb skrawania z MQL,
 wpáywu wáaĞciwoĞci i parametrów dozowania medium cháodząco-smarującego
w technice MQL na stan warstwy wierzchniej,
 wpáywu MQL na stan naprĊĪeĔ wáasnych oraz cechy uĪytkowe,
 wpáywu zjawisk tribologicznych w strefie skrawania na wáaĞciwoĞci warstwy
wierzchniej ksztaátowanej w warunkach skrawania z MQL.
Rozwój urządzeĔ sáuĪących do generowania mgáy olejowej oraz wáaĞciwoĞci mediów cháodząco-smarujących stwarza potrzebĊ kontynuowania badaĔ oceniających
wpáyw techniki MQL na przebieg zjawisk fizycznych procesu skrawania i wáaĞciwoĞci
warstwy wierzchniej oraz umoĪliwiających optymalny dobór wáaĞciwoĞci i parametrów
dozowania mediów cháodząco-smarujących.
Poza toczeniem istotnym obszarem badawczym są pozostaáe sposoby ksztaátowania powierzchni skrawaniem bez udziaáu cieczy cháodząco-smarującej lub z MQL,
w tym frezowanie, szlifowanie czy obróbka otworów o róĪnym stosunku l/d, warunkujące stosowanie MQL w obróbce wielozadaniowej. Rozwijane modele zjawisk fizycznych procesu skrawania powinny uwzglĊdniaü wpáyw Ğrodowiska skrawania oraz pozostaáych technologicznych parametrów procesu ksztaátowania powierzchni celem
optymalnego doboru warunków cháodzenia i smarowania strefy skrawania uwzglĊdniającego poĪądane wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej.
Prezentowane opracowanie jest próbą przedstawienia stanu rozwoju i badaĔ techniki tocznia na sucho i z MQL oraz poznania i wyjaĞnienia problemów związanych
z procesem ksztaátowana i stanem warstwy wierzchniej wytworzonej w tych warunkach. Przeprowadzone badania pozwoliáy okreĞliü warunki skrawania, w których zastąpienie konwencjonalnego, obfitego podawania emulsji do strefy skrawania, skrawaniem
na sucho lub z minimalnym udziaáem medium cháodząco-smarującego jest moĪliwe
i celowe.
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KSZTAàTOWANIE TOCZENIEM WARSTWY WIERZCHNIEJ
W WARUNKACH SKRAWANIA NA SUCHO LUB Z MINIMALNYM
CHàODZENIEM I SMAROWANIEM OSTRZA
Streszczenie
Uksztaátowana w procesie toczenia warstwa wierzchnia wywiera istotny wpáyw na
cechy eksploatacyjne wytworzonej czĊĞci. Stan wáaĞciwoĞci wytworzonej warstwy
wierzchniej zaleĪy od zastosowanych warunków skrawania, w tym w znacznym stopniu
od warunków cháodzenia i smarowania strefy skrawania. Ze wzglĊdu na szkodliwe
oddziaáywanie i wysokie koszty powszechnie stosowanych w przemyĞle cieczy cháodząco-smarujących, wdraĪane są sposoby skrawania na sucho lub z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem ostrza. JednakĪe wyeliminowanie lub istotne ograniczenie
udziaáu cieczy uwarunkowane jest zapewnieniem wáaĞciwoĞci obrobionej powierzchni
porównywalnych do tych wytworzonych warunkach skrawania z cieczą obróbkową, co
wiąĪe siĊ z odpowiednim doborem warunków skrawania.
W pracy przedstawiono stan rozwoju i badaĔ techniki tocznia na sucho i z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem ostrza (MQCL) oraz rezultaty badaĔ wybranych
zjawisk fizykalnych procesu toczenia stali C45 i austenitycznej stali nierdzewnej
X2CrNMo17-12-2, a takĪe wáaĞciwoĞci warstwy wierzchniej uksztaátowanej bez udziaáu cieczy cháodząco-smarującej – na sucho i minimalnym smarowaniem ostrza (MQL)
w porównaniu z konwencjonalnym dopáywem emulsji.
Rozdziaá 1 zawiera opis stanu rozwoju techniki skrawania na sucho lub z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem ostrza ze szczególnym uwzglĊdnieniem determinantów rozwoju i uwarunkowaĔ technologicznych umoĪliwiających wyeliminowanie
lub istotne ograniczenie iloĞci cieczy cháodząco-smarującej w procesie skrawania.
Stan badaĔ zjawisk fizykalnych procesu skrawania dotyczących siá i temperatury
skrawania, warunków ksztaátowania wiórów oraz zuĪycia i trwaáoĞci ostrza podczas
toczenia na sucho lub z minimalnym cháodzeniem i smarowaniem prezentuje rozdziaá 2.
W rozdziale 3 zawarto analizĊ dotychczasowego stanu badaĔ wáaĞciwoĞci warstwy
wierzchniej.
Posumowanie wymienionych zagadnieĔ zawiera rozdziaá 4.
Rozdziaáy 5 i 6 prezentują celowoĞü i zakres oraz metodykĊ badaĔ. Wyniki badaĔ
wáasnych autora wraz z ich analizą dotyczącą fizykalnych zjawisk procesu toczenia oraz
cech uksztaátowanej warstwy wierzchniej (chropowatoĞü, falistoĞü, udziaá materiaáowy
profilu chropowatoĞci, topografia powierzchni, struktura metalograficzna, naprĊĪenia
wáasne) po toczeniu na sucho lub z minimalnym smarowaniem ostrza zawierają rozdziaáy 7 i 8.
Podsumowanie caáoĞci zagadnieĔ zawartych w pracy, áącznie ze wskazaniami warunków skrawania, w których stosowanie techniki toczenia na sucho i z MQL wymienionych stali jest uzasadnione, oraz kierunków dalszych prac badawczych przedstawiono w rozdziale 9.
W zakoĔczeniu podano bibliografiĊ dotyczącą tematyki pracy.

SURFACE LAYER IN DRY AND MINIMAL QUANTITY COOLING
AND LUBRIATION CUTTING CONDITIONS
Summary
The surface layer created in the process of turning has a significant influence on
the application related properties of the produced part. These properties largely depend
on the used cutting parameters, including the conditions of cooling and lubrication of
the cutting zone. Currently, harmful effects of traditional coolants have necessitated an
implementation of dry and minimal cooling and lubrication (MQCL) modes of cutting.
However, complete elimination or substantial reduction of traditional cooling liquids is
only possible if the surface characteristics of the part machined dry or with MQCL are
comparable to those after machining with an application of cooling liquids. This is also
related to a proper selection of cutting conditions.
The work presents the current state of development and research into dry and
minimal lubrication (MQL) machining modes as well as research results of selected
physical phenomena present in turning C45 and austenitic stainless X2CrNMo17-12-2
steels. It also discusses the properties of the surface layer obtained in machining without
a cooling liquid –00000 turning dry and in MQL turning, as compared to the properties
generated in machining with a conventional supply of emulsion.
Chapter 1 describes the current state of development of dry and MQCL machining,
placing an emphasis on its reasons as well as technological conditions which can
facilitate elimination or quantitative reduction of conventional coolants.
Chapter 2 presents the state of research into physical phenomena related to the
force and temperature of the cutting process, chip forming conditions and tool edge
wear in both dry and MQCL machining. Chapter 3 analyzes the current situation of
research into the properties of the surface layer.
Chapter 4 summarizes the problems discussed in the previous chapters.
Chapters 5 and 6 present the objectives, range and methodology of the research.
The results of the investigations performed by the author together with an analysis of
the physical phenomena of the turning process as well as an analysis of the
characteristics of the surface layer (roughness, waviness, material bearing ratio, surface
topography, metallographic structure, residual stress) obtained in dry and MQL turning
are presented in chapters 7 and 8.
Chapter 9 is a summary of all the issues discussed in the work, including
a description of machining conditions for the above mentioned types of steel in which
dry and MQL modes are recommended. The chapter also presents directions of further
research.
The reference section lists the literature related to the topic of this work.

