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1. Stanowisko badawcze i aparatura pomiarowa 

 Badania poznania mechanizmów trybologicznych procesu HPC w obróbce powierzchni 

złożonych próbek badawczych przeprowadzono na wieloosiowych centrach frezarskich DMU 

100 MonoBLOCK oraz DMU HSC 55 Linear firmy DMG ze sterowaniem SINUMERIK 

840D SL (rys. 1), będących na wyposażeniu Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji 

na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.  

 

Rys. 1. Stanowisko badawcze składające się z centrum obróbkowego  

100DMU MonoBLOCK DMG  

Do pomiaru zużycia narzędzi wykorzystano mikroskop optyczny 3D Focus – 

ALICONA. Mikroskop InfiniteFocus Real 3D umożliwia optyczny pomiar 3D z 

rozdzielczością pionową do 10nm. Trójwymiarowy obraz mierzonej części uzyskiwany jest 

dzięki jej obrotowi podczas pomiaru o 360º. Mikroskop ten wykorzystywany jest przede 

wszystkim do pomiarów przedmiotów o złożonej geometrii, np. narzędzi skrawających, 

gwintów.  
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Rys. 2. Stanowisko badawcze składające się z centrum obróbkowego  

HSC 55 Linear firmy DMG  

Oprogramowanie mikroskopu umożliwia m.in. porównanie danych z pomiaru z 

modelem CAD, pomiar odchyłek kształtu od modelu geometrycznego, pomiar konturu 3D, a 

także promienia krawędzi i kąta krawędzi. 

          
 

Rys. 3. Mikroskop Infinite Focus Real 3D 
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2. Warunki badań 

a) Wpływ prędkości skrawania vc, na zużycie okrągłej płytki wymiennej 

Badania doświadczalne prowadzono frezem toroidalnym. Warunki prowadzonych 

badań były następujące:  

 pięcioostrzowy frez toroidalny R300-050Q22-12H firmy Sandvik Coromant, 

 płytki skrawające R300-1240E-PL S30T  

 materiał obrabiany – INCONEL 718 (42 HRC).  

 posuw na ostrze fz=0,12 mm/ostrz., 

 szerokość skrawania ae=60% ze średnicy narzędzia, 

 prędkość skrawania vc=25 m/min, 30 m/min oraz 35 m/min. 

b) Wpływ posuwu na ostrze fz, na zużycie okrągłej płytki wymiennej 

Badania doświadczalne prowadzono frezem toroidalnym. Warunki prowadzonych 

badań były następujące:  

 pięcioostrzowy frez toroidalny R300-050Q22-12H firmy Sandvik Coromant, 

 płytki skrawające R300-1240E-PL S30T  

 materiał obrabiany – INCONEL 718 (42 HRC).  

 posuw na ostrze fz=0,12 mm/ostrz., fz=0,15 mm/ostrz,. fz=0,18 mm/ostrz. 

 szerokość skrawania ae=60% ze średnicy narzędzia, 

 prędkość skrawania vc=30 m/min, 

 głębokość skrawania ap=1,2 mm. 

c) Wpływ głębokości skrawania ap, na zużycie okrągłej płytki wymiennej 
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Badania doświadczalne prowadzono frezem toroidalnym. Warunki prowadzonych 

badań były następujące:  

 pięcioostrzowy frez toroidalny R300-050Q22-12H firmy Sandvik Coromant, 

płytki skrawające R300-1240E-PL S30T  

 materiał obrabiany – INCONEL 718 (42 HRC).  

 posuw na ostrze fz=0,12 mm/ostrz., 

 szerokość skrawania ae=60% ze średnicy narzędzia, 

 prędkość skrawania vc=30 m/min, 

 głębokość skrawania ap=0,6 mm, ap=,9 mm,  ap=1,2 mm. 

d) Przebieg zużycia freza monolitycznego D = 8mm 

 czteroostrzowy frez kulisty 1B240‑0800‑XA 1630 firmy Sandvik Coromant, 

 materiał obrabiany – Ti-6Al-4V 

 posuw na ostrze fz=0.14 mm/ostrz., 

 szerokość skrawania ae=1mm, 

 prędkość skrawania vc=120 m/min, 

 głębokość skrawania ap=1,5 mm   

e) Przebieg zużycia głowiczki D = 10mm 

 czteroostrzowy frez kulisty 316‑10BM440‑10050G  1030 firmy Sandvik 

Coromant, 

 materiał obrabiany – Ti-6Al-4V 

 posuw na ostrze fz=0.14 mm/ostrz., 
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 szerokość skrawania ae=1mm, 

 prędkość skrawania vc=120 m/min, 

 głębokość skrawania ap=1,5 mm. 

f) Przebieg zużycia frez stożkowy D = 12mm 

 czteroostrzowy frez stożkowy R216.54-12040RAL42G 1620 firmy Sandvik 

Coromant, 

 materiał obrabiany – Ti-6Al-4V 

 prędkość skrawania vc=115 m/min, 

 posuw na ostrze fz=0.077 mm/ostrz., 

 szerokość skrawania ae=0,15mm, 

 głębokość skrawanie ap=30 mm. 

3. Wyniki badań 

a) Wpływ prędkości skrawania vc, na zużycie okrągłej płytki wymiennej 

 

Rys. 4. Wykres wpływu prędkości skrawania na zużycie okrągłej płytki skrawającej 
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b) Wpływ posuwu na ostrze fz, na zużycie okrągłej płytki wymiennej 

 

Rys. 5. Wykres wpływu posuwu na ostrze na zużycie okrągłej płytki skrawającej 

c) Wpływ głębokości skrawania ap, na zużycie okrągłej płytki wymiennej 

 

Rys. 6. Wykres wpływu głębokości skrawania na zużycie okrągłej płytki skrawającej 

Poniżej zobrazowano wykorzystane w eksperymencie płytki oraz zrzuty typowych form 

zużycia okrągłych płytek skrawających (rys 6 oraz 7). Pomiar przeprowadzono za pomocą 

mikroskopu optycznego 3D Focus – Alicona. 
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Rys. 7. Formy zużycia okrągłych płytek skrawających 

 

Rys. 8. Płytki skrawające po obróbce wraz z ukształtowanymi wiórami 
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d) przebieg zużycia freza kulistego D = 8 mm 

 

Rys. 9. Krawędź skrawająca freza kulistego D = 8 mm po 1 minucie skrawania 

,  

Rys. 10. Krawędź skrawająca freza kulistego D = 8 mm po 2 minucie skrawania 
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Rys. 11. Krawędź skrawająca freza kulistego D = 8 mm po 6 minucie skrawania 

 

Rys. 12. Krawędź skrawająca freza kulistego D = 8 mm po 8 minucie skrawania 
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Rys. 13. Krawędź skrawająca freza kulistego D = 8 mm po 10 minucie skrawania 

 

Rys. 14. Krawędź skrawająca freza kulistego D = 8 mm po 12 minucie skrawania 
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e) przebieg zużycia freza głowiczki D = 10 mm 

 

Rys. 15. Krawędź skrawająca freza kulistego D = 10 mm po 14 minucie skrawania 

 

Rys. 16. Krawędź skrawająca freza kulistego D = 10 mm po 14 minucie skrawania 
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f) przebieg zużycia freza stożkowego D = 12 mm 

 

Rys. 17. Krawędź skrawająca freza stożkowego D = 12 mm po 14 minucie skrawania 

 

Rys. 18. Krawędź skrawająca freza stożkowego D = 12 mm po 14 minucie skrawania 
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4. Wnioski 

W wyniku analizy przeprowadzonych badań mających na celu poznanie mechanizmów 

trybologicznych procesu HPC na zużycie ostrzy narzędzi zaobserwowano, że przy 

zachowaniu minimalnej wartości objętości usuwanego materiału, wraz ze wzrostem wartości 

prędkości skrawania, głębokości skrawania oraz posuwu na ostrze wzrasta także zużycie. 

Podstawowymi formami zużycia okrągłych płytek skrawających przy frezowaniu stopu 

INCONEL 718 jest starcie krawędzi skrawającej, powstanie karbu, a w skrajnym przypadku 

całkowite zniszczenie płytki. 

Na podstawie badań można również zauważyć, że podczas skrawania tytanu mogą 

nastąpić nagłe pęknięcia oraz złamania ostrza których nie poprzedza znaczące zużycie 

krawędzi skrawającej. Widać ze w czasie 12 minutowego czasu pracy ślady zużycia były 

niewielkie jednak po tym czasie nastąpiło wyłamanie krawędzi skrawającej. 

 


