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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.

