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1. Stanowisko badawcze i aparatura pomiarowa 

Badania poznania współzależności między parametrami obróbki i parametrami narzędzi 

a parametrami warstwy wierzchniej obrabianej powierzchni złożonej próbek badawczych 

przeprowadzono na wieloosiowym centrum frezarskim DMU 100 MonoBLOCK firmy DMG 

ze sterowaniem SINUMERIK 840D SL i wyposażonym w siłomierz obrotowy Kistler 9123 

(rys. 1), będących w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji na Wydziale Budowy 

Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.  

 

Rys. 1. Stanowisko badawcze składające się z centrum obróbkowego 100DMU MonoBLOCK 

DMG oraz siłomierza obrotowego Kistler 9123. 

Pomiary wskaźników struktury geometrycznej powierzchni (SGP) zostały wykonane na 

przyrządzie do pomiaru chropowatości, falistości i topografii powierzchni XR 20 i przyrządu 

do pomiaru konturów XC 20 firmy Mahr (rys. 2 oraz 3), także będących na wyposażeniu 

Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji Politechniki Rzeszowskiej. 
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Konturograf MarSurf XC 20 przeznaczony jest do pomiarów profili w trybie 

automatycznym. MarSurf XC 20 pozwala m.in. na porównanie profilu z nominałem oraz 

zadanym polem tolerancji. Zastosowanie podwójnej końcówki umożliwia pomiar 

naprzeciwległych profili, np. obustronny pomiar zarysu gwintu. 

   

Rys. 2. Konturograf MarSurf XC 20 

Pomiar parametrów struktury geometrycznej powierzchni przeprowadzany jest na: 

profilometrze 3D MarSurf XR 20 realizującym pomiary topografii powierzchni metodą 

stykową. Oprogramowane MarWin umożliwia obliczenie parametrów profilu, falistości oraz 

chropowatości powierzchni. Rozdzielczość pionowa profilometru zależy od zakresu 

pomiarowego i może wynosić od 0,5nm dla zakresu ±25μm oraz do 50nm dla zakresu 

±2500μm. 

   

Rys. 3. Profilometr 3D MarSurf XR 20 
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2. Warunki badań 

a) Pomiary chropowatości powierzchni 

Badania doświadczalne prowadzono frezem toroidalnym na trzech modelach testowych 

o powierzchni wypukłej oraz na trzech modelach testowych o powierzchni wklęsłej. Warunki 

prowadzonych badań były następujące:  

 frez toroidalny R300-016B20L-08L firmy Sandvik Coromant, 

 materiał obrabiany – INCONEL 718.  

 posuw na ostrze fz=0.14 mm/ostrz., 

 szerokość skrawania ae=1,5 mm, 

 prędkość skrawania vc=35 m/min, 

Zmieniano kąty prowadzenia α w zakresie 2–8° oraz pochylenia β w zakresie 0–2°, 

które przyporządkowano do poszczególnych obszarów testowych A-D (tab. 1). Pomiary 

chropowatości powierzchni wykonano w pięciu seriach (I–V) w zależności od zmiany 

promienia ρ krzywizny, w wybranych punktach na liniach pomiarowych  

(rys 4). 

 

Rys. 4. Obszary testowe, punkty pomiaru chropowatości oraz promienie ρ krzywizny:  

a) powierzchni wypukłej, b) powierzchni wklęsłej 
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Tab. 1. Obszary testowe dla poszczególnych kątów prowadzenia α i pochylenia β 

Lp. 
Obszary 

testowe 

Wartości kątowych parametrów pozycjonowania osi narzędzia 

Powierzchnia wypukła Powierzchnia wklęsła 

Model 

testowy 

nr 1 

Model 

testowy 

nr 2 

Model 

testowy 

nr 3 

Model 

testowy 

nr 1 

Model 

testowy 

nr 2 

Model testowy 

nr 3 

1. A α=2°, β=0° β=0°, α=0° α=2°, β=0° α=2°, β=0° β=0°, α=0° α=2°, β=0° 

2. B α=4°, β=0° β=0.5°, α=0° α=4°, β=0.5° α=4°, β=0° β=0.5°, α=0° α=4°, β=0.5° 

3. C α=6°, β=0° β=1°, α=0° α=6°, β=1° α=6°, β=0° β=1°, α=0° α=6°, β=1° 

4. D α=8°, β=0° β=1.5°, α=0° α=8°, β=1.5° α=8°, β=0° β=1.5°, α=0° α=8°, β=1.5° 

 

b) Pomiary struktury geometrycznej powierzchni (SGP) 

Materiałem obrabianym był stop INCONEL 718.. Wykonano obróbkę modelu 

testowego odzwierciedlającego złożoną powierzchnię wypukłą. Zastosowano składany frez 

toroidalny o średnicy 16 mm firmy Sandvik Coromant typ R300-016B20L-08L z dwiema 

płytkami skrawającymi o promieniu naroża 4 mm, pokryte warstwą węglika gatunku S30T 

pokrytego metodą PVD. 

Parametry technologiczne procesu skrawania przyjęto jako stałe dla każdej z 

obrabianych powierzchni: 

 posuw na ostrze fz=0.14 mm/ostrze, 

 odległości między ścieżkami narzędzia 1,5 mm, 

 szybkość skrawania vc=35 m/min, 

Obróbkę realizowano z udziałem cieczy chłodząco-smarującej w postaci 7% roztworu 

wodnego emulsji Tool4way firmy Statoil. Zmieniano kąty prowadzenia α, które 

przyporządkowano do poszczególnych regionów testowych. Pomiary topografii 

poszczególnych powierzchni testowych wykonano w punktach pomiarowych znajdujących 
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się odpowiednio na minimalnym i maksymalnym promieniu krzywizny powierzchni złożonej  

(rys. 5). 

 
 

Rys. 5. Model testowy: a) wartości kąta wyprzedzenia α, b) punkty pomiarowe oraz promienie 

krzywizny 

Wysokość topografii badanej powierzchni określono średnim arytmetycznym Sa i 

średnim kwadratowym Sq odchyleniem wysokości powierzchni, maksymalną wysokością 

powierzchni Sz, wysokością najwyższego punktu powierzchni Sp, głębią najniższego punktu 

powierzchni Sv. Parametry te obliczano w obszarze próbkowania. Rozkład rzędnych 

powierzchni określono pochyłością profilu Ssk oraz współczynnikiem skupienia – kurtozą 

profilu Sku. Wzięto pod uwagę wartości objętości materiału najwyższych szczytów 

powierzchni Vmp, objętości materiału rdzennego obszaru powierzchni Vmc, objętość martwą 

obszaru rdzennego powierzchni Vvc oraz objętość martwą dolin powierzchni Vvv. Parametry 

objętościowe były wyliczane dla całej powierzchni. Wyznaczono parametry funkcjonalne 

wskaźnika nośności Sbi, wskaźnika zatrzymania cieczy przez rdzeń Sci oraz wskaźnika 

zatrzymania cieczy przez wgłębienia Svi. Parametry funkcjonalne są ważnymi parametrami 

tribologicznymi stosowanymi do analizy powierzchni stykowych, np. pióra łopatki turbiny. 

Wzięto także pod uwagę wartość wymiaru fraktalnego DAS. Do znalezienia priorytetowych 

kierunków okresowo powracających struktur powierzchni posłużono się parametrami 

automatycznej korelacji: długością odcinka najszybszego zanikania funkcji autokorelacji Sal, 

wskaźnikiem tekstury powierzchni Str oraz kierunkiem tekstury powierzchni Std. Do analizy 



 
 

 
Badania realizowane w ramach Projektu "Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z 
materiałów trudnoobrabialnych", Nr WND-EPPK.01.03.00-18-017/13 współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

wzięto także parametry hybrydowe: średnie kwadratowe nachylenie nierówności powierzchni 

Sdq oraz rozwinięcie powierzchni Sdr. Dla badanych powierzchni obliczono także krzywe 

obciążenia granicznego wraz z parametrami: rdzenia głębi chropowatości Sk, zredukowanej 

wysokości szczytów Spk, zredukowanej wysokości dolin Svk, komponentów materiału 

rdzeniowego Srm1 oraz Srm2. 
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3. Wyniki badań 

a) Pomiary chropowatości powierzchni 

Wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 6–8. 

 

Rys. 6. Wpływ kąta wyprzedzenia α na chropowatość powierzchni wypukłej oraz 

powierzchni wklęsłej. Kąt pochylenia β = 0° 

Analizując wyniki uzyskane z pomiaru chropowatości wypukłej oraz wklęsłej 

powierzchni krzywoliniowej pierwszej próbki testowej można zauważyć, że parametr 

chropowatości Ra wzrasta wraz ze wzrostem wartości kąta wyprzedzenia α i przyjmuje 

mniejsze wartości dla powierzchni wypukłej niż dla powierzchni wklęsłej (rys. 6). 
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Najmniejsze wartości parametru Ra otrzymano dla kąta α=4°. Wartości te są większe dla 

małych promieni krzywizny oraz odpowiednio mniejsze dla większych promieni krzywizny w 

kierunku posuwu.  

 W przypadku obróbki drugiej próbki testowej, ze zmieniającym się wyłącznie kątem 

pochylenia β, nastąpiło znaczne zwiększenie parametru chropowatości powierzchni wypukłej 

jak i wklęsłej (rys. 7).  

 

Rys. 7. Wpływ kąta pochylenia β na chropowatość powierzchni wypukłej oraz 

powierzchni wklęsłej. Kąt wyprzedzenia α = 0° 

 Rozrzut wartości parametru Ra w analizowanych punktach pomiarowych świadczy, iż 

chropowatość powierzchni w tym przypadku także zależy od krzywizny powierzchni w 
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kierunku posuwu oraz wartości kąta pochylenia. Szczególnie jest to widoczne w punktach 

pomiarowych na trzeciej linii pomiarowej, gdzie krzywizna powierzchni jest największa. 

Analizując trzecią próbkę testową zauważyć można, że wartość parametru 

chropowatości powierzchni wypukłej maleje niemal dla wszystkich zmian kątowych 

parametrów pozycjonowania narzędzia, natomiast wartość parametru chropowatości 

powierzchni wklęsłej wzrasta dla zmian kątowych parametrów pozycjonowania osi frezu 

toroidalnego. W obu przypadkach z analizy danych wynika, iż największy wpływ na 

chropowatość wypukłej oraz wklęsłej powierzchni krzywoliniowej ma parametr kąta 

prowadzenia α. 

 

Rys. 8. Wpływ kątów α i β na chropowatość powierzchni wypukłej oraz powierzchni 

wklęsłej 
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b) Pomiary struktury geometrycznej powierzchni (SGP) 

Do analizy wybrano wyniki otrzymane dla kąta prowadzenia α=4° oraz α=8° (tab. 2), 

które jak wynika także z pracy reprezentują dwa skrajne regiony o otrzymanych odpowiednio 

najlepszych i najgorszych wartościach parametru Ra dla badanej powierzchni testowej. 

Tab. 1. Parametry topografii wypukłej powierzchni łopatki turbiny 

 

Powierzchnia wykonana z nastawionym parametrem kąta prowadzenia α=4° ma 

mniejszą wysokość nierówności powierzchni (Sa, Sq, Sz, Sp, Sv) aniżeli powierzchnia 

R MIN =23,8 mm R MAX =126,4 mm R MIN =23,1 mm R MAX =164,2 mm

Sa  [µm] 3,05 2,22 3,21 2,49

Sq  [µm] 4,15 2,83 4,1 3,13

Sz [µm] 45,7 27,48 76,81 28,64

Sp  [µm] 28,32 13,43 31,49 14,86

Sv  [µm] 17,37 14,05 45,31 13,78

Ssk  [ – ] 1,03 -0,25 -0,52 0,27

Sku [ – ] 6,38 3,26 3,96 3,1

Sal [µm] 176,69 247,91 92,39 172,66

Str [ – ] 0,45 0,45 0,3 0,12

Std [°] 0 -90 0 0

Sdq  [ – ] 0,25 0,18 0,25 0,18

Sdr  [%] 3,08 1,68 3,15 1,68

DAS [ – ] 2,0032 2,0008 2,0028 2,0009

Sk  [µm] 8,87 6,93 9,91 8,1

Spk  [µm] 6,93 2,54 2,97 3,51

Svk  [µm] 3,56 3,4 5,51 2,43

Smr1  [%] 12,81 9,53 7,13 11,34

Smr2 [%] 91,43 88,33 86,7 92,12

Vmp  [ml/m
2
] 0,36 0,12 0,15 0,17

Vmc  [ml/m
2
] 3,12 2,5 3,67 2,78

Vvc [ml/m
2
] 4,75 3,26 4,35 4

Vvv [ml/m
2
] 0,38 0,37 0,58 0,3

Sbi [ – ] 0,09 0,10 0,05 0,11

Sci  [ – ] 1,14 1,15 1,06 1,28

Svi  [ – ] 0,09 0,13 0,14 0,10

Parametry
α =4° α =8°
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wykonana z kątem wyprzedzenia α=8°. Widać także, że wartości powyższych parametrów są 

inne na maksymalnym i minimalnym promieniu krzywizny profilu badanej powierzchni 

testowej. Również parametry Ssk i Sku będące miarami odpowiednio skośności i smukłości 

krzywej rozkładu świadczą o tym, iż promień krzywizny wywiera wpływ na topografię 

powierzchni.  

Wartości długości funkcji autokorelacji Sal wskazują, że mniejsze odstępy nierówności 

posiadają powierzchnie w maksymalnym promieniu krzywizny RMAX w obu przypadkach 

nastaw kątów α. Natomiast wartości parametru wskaźnika tekstury Str świadczą  

o anizotropowości wszystkich badanych powierzchni. Odmienność topografii tych 

powierzchni wynika także z wartości wymiaru fraktalnego DAS. Ma on większe wartości dla 

powierzchni o minimalnym promieniu krzywizny RMIN.  

 

Rys. 9. Zdjęcie powierzchni (a), rozkład rzędnych (b), funkcja autokorelacji  

w układzie 2D (c) powierzchni wykonanej z nastawą kąta α=4° i promieniu krzywizny 

RMIN=23,8 mm 
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Dla obu analizowanych powierzchni średnia kwadratowa stromość profilu powierzchni 

Sdq wskazuje, że w przekroju powierzchni dla RMIN bardziej dominują strome fragmenty w 

przeciwieństwie do przekroju powierzchni dla RMAX. Potwierdzają  

to także wartości parametru rozwinięcia powierzchni Sdr, gdzie można zauważyć 

korzystniejszy wynik w przypadku powierzchni obrobionej z nastawą kąta α=4°. 

 

 

Rys. 10. Zdjęcie powierzchni (a), rozkład rzędnych (b), funkcja autokorelacji  

w układzie 2D (c) powierzchni wykonanej z nastawą kąta α=4° i promieniu krzywizny 

RMAX=126,4 mm 

Efektywna głębokość chropowatości określona parametrem Sk przyjmuje korzystne 

wartości dla powierzchni wykonanej z nastawą kąta prowadzenia α=4° oraz w maksymalnym 

promieniu krzywizny RMAX. Także wartości parametrów Spk oraz Svk zmieniają się w 

zależności od promienia krzywizny badanej powierzchni. 
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Rys. 11. Zdjęcie powierzchni (a), rozkład rzędnych (b), funkcja autokorelacji  

w układzie 2D (c) powierzchni wykonanej z nastawą kąta α=8° i promieniu krzywizny 

RMIN=23,1 mm 

W przypadku obu regionów testowych udział nośny wgłębień Srm2 jest większy aniżeli 

udział nośny wierzchołków Srm1. Wartości parametrów Vmp, Vmc, Vvc oraz Vvv 

analizowanych regionów są do siebie zbliżone i zawierają się w wąskim przedziale zmian 

tych wartości. Podobnie jest w przypadku parametrów funkcjonalnych Sbi, Sci, Svi. 

Analizując zdjęcia zeskanowanych powierzchni (rys. 9a, 10a, 11a, 12a) zauważyć 

można, że podczas ruchu skrawania ostrze frezu porusza się najpierw wzdłuż idealnego 

profilu skrawania, co wynika z odwzorowania zarysu jego ostrza. Wraz ze wzrastającą siłą 

skrawania obciążającą narzędzie frez wygina się i oddala od programowanego toru ruchu a 

przy tym również ostrze od idealnego profilu skrawania. 
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Rys. 12. Zdjęcie powierzchni (a), rozkład rzędnych (b), funkcja autokorelacji  

w układzie 2D (c) powierzchni wykonanej z nastawą kąta α=8° i promieniu krzywizny 

RMAX=164,2 mm 

 

Ponadto obraz powierzchni widoczny na rys. 9a świadczy o błędzie, który wystąpił w 

trakcie przetwarzania danych przez układ sterowania maszyny. W strukturze geometrycznej 

występuje także zauważalna okresowość związana z posuwem oraz wyraźnie widoczne na 

zdjęciach losowe zakłócenia pochodzenia tribologicznego. Ich następstwem jest zwiększenie 

izotropowości, ukształtowanie charakterystycznego garbu na funkcji autokorelacji oraz 

obecność składowych losowych, przez co otrzymane powierzchnie mają charakter 

anizotropowy okresowy mieszany (rys. 9c, 10c, 11c, 12c). Rozkłady rzędnych zbliżone są do 

rozkładu normalnego (rys. 9b, 10b, 11b, 12b), przy czym na rysunku 9b i 11b widać wyraźnie 

rozkład rzędnych charakterystyczny dla powierzchni anizotropowej okresowej mieszanej. 
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4. Wnioski 

a) Pomiary chropowatości powierzchni 

Na podstawie otrzymanych wartości parametru Ra w przyjętych punktach pomiarowych, 

w funkcji zmian kątowych parametrów orientacji osi narzędzia można stwierdzić, że 

chropowatość powierzchni krzywoliniowych zależy od przyjętych wartości kąta prowadzenia 

i/lub pochylenia oraz promienia krzywizny obrabianej powierzchni w kierunku posuwu. Stąd 

też kąty α i  nie mogą być definiowane jako wartości stałe odniesione do wektora 

normalnego powierzchni w procesie pięcioosiowego frezowania czołowego wypukłych jak i 

wklęsłych powierzchni krzywoliniowych. Kąty te powinny być określane w sposób ciągły w 

zależności od zmiany promienia krzywizny powierzchni w kierunku posuwu jak i w kierunku 

do niego prostopadłym. 

b) Pomiary struktury geometrycznej powierzchni (SGP) 

Z analizy otrzymanych wyników badań topografii złożonej powierzchni wypukłej 

wynika, że 5-osiowy parametr kąta prowadzenia α wpływa na otrzymywaną w procesie 

obróbki topografię powierzchni. Widać także, iż ciągła zmiana wartości promienia krzywizny 

profilu wpływa również na ostateczny rezultat, widoczny w parametrach i funkcjach 

topografii powierzchni. Oznacza to, że 5-osiowe parametry pozycjonowania narzędzia nie 

mogą być definiowane jako wartości stałe w przypadku obróbki powierzchni swobodnych. 

Wartość kąta prowadzenia α powinna być określana w zależności od promienia krzywizny 

powierzchni i nie może przyjmować wartości stałej dla całej powierzchni. Determinuje to 

dalsze prowadzenie badań w tym kierunku oraz opracowanie algorytmu automatycznie 

dopasowującego wartości kątowych parametrów orientacji osi narzędzia  

w zależności do promienia krzywizny w punktach kontrolnych generowanych ścieżek 

narzędzia. 
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5. Pomiar i obliczenia naprężeń własnych  

Warstwa wierzchnia to warstwa materiału ograniczona zewnętrzną, rzeczywistą 

powierzchnią przedmiotu, zawierająca tę powierzchnię oraz część materiału w głąb od tej 

powierzchni, wykazująca zmienione cechy fizyczne, a niekiedy i chemiczne w stosunku do 

pozostałego materiału w głębi przedmiotu - rdzenia. 

Stan warstwy wierzchniej może być scharakteryzowany zbiorem parametrów, których 

wartości są zależne od właściwości materiału - warunków tworzenia warstwy wierzchniej. 

Właściwości użytkowe warstwy wierzchniej są funkcją wartości parametrów jej stanu 

wywołanego obróbką oraz eksploatacją obiektu. 

Chociaż głębokości warstwy wierzchniej, w zależności od rodzaju obróbki skrawaniem, 

są niewielkie, ale wartość ta ma decydujący wpływ na właściwości tribologiczne, 

zmęczeniowe a zatem na niezawodność części maszyn. Różnica pomiędzy właściwościami 

warstw powierzchniowych a właściwościami rdzeni przedmiotu obrabianego wyznacza się 

ilością mechanicznych, termicznych, chemicznych, fizycznych działań na powierzchnię 

metalu w trakcie procesu technologicznego. Wynikiem tego jest zmiana struktury warstwy 

wierzchniej, formowanie stereometrii obrabianej powierzchni itp. Prowadzi to do wzrostu 

swobodnej energii powierzchniowej, zwiększenia aktywności adsorpcyjnej i innych zmian, 

które mają znaczący wpływ na trwałość części maszyn. 

Odkształceniu plastycznemu towarzyszą zmiany strukturalne w warstwie wierzchniej. 

W siatce krystalicznej znacznie zwiększa się liczba dyslokacji, pustostanów i innych wad. 

Podczas skrawania odkształceniu plastycznemu towarzyszy deformacja struktury 

krystalograficznej (tworzenie tekstury), zniekształcenie płaszczyzn poślizgu i pojawienie się 

międzykrystalicznego naprężenia. Ze względu na fakt, że intensywność deformacji 

plastycznej wiórów jest znacznie wyższa niż intensywność odkształcenia metalu pod 

powierzchną poślizgu, cząstki materiału są odkształcane pod wpływem górnej warstwy 

metalu, który przechodzi w wiór, a następnie warstwa materiału jest dalej rozciągana w 

kierunku wióra i w czasie rozdzielania orientowana w stosunku do kierunku wektora 

prędkości pod kątem większym niż 45. Zwiększa to objętość właściwą metalu i zmniejsza 
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jego gęstość, zwiększa się wytrzymałość, twardość i kruchość, zmniejsza się ciągliwość i 

wytrzymałość oraz niektóre inne właściwości metalu. Naprężenia własne od wszystkich tych 

czynników są zróżnicowane i mają odmienny znak. Ustalenie czynnika dominującego jest 

złożonym zadaniem, które wymaga badań eksperymentalnych. Ponadto, w wielu 

przypadkach, działania wszystkich czynników są w przybliżeniu równe i współzależne. 

Dlatego możliwość modelowania symulacyjnego to jedyny sposób analizy wpływu 

technologicznych parametrów skrawania na powstawanie naprężeń własnych. 

Przeprowadzono badania symulacyjne 2D obróbki skrawaniem (frezowanie czołowe) 

części ze stopu Inconel 718 z wykorzystaniem systemu Deform2D. Określono parametry 

geometryczne płytek skrawających R300-1032E-PL S30T frez CoroMill 300 –  = 0-8,  = 

12-15. 

 

Rys. 13. Tworzenie podstaw geometrycznych narzędzia skrawającego i przedmiotu 

obrabianego w systemie Deform 2D 

W utworzonym modelu, w systemie Deform-2D stosujemy: 

 rodzaj modelowania - Lagrangian Incremental (analiza Lagrange'a) z siatką 

gradientową (współczynnik rozcieńczenia – 0,1); 
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 wprowadzająca geometria obiektu modelowania – Plane Strain; 

 rodzaj obiektów modelowania: półfabrykat - Elasto-Plastic; narzędzie – Rigid; 

 metoda iteracyjna w rozwiązywaniu problemów - Newton-Raphson; 

 warunek zbieżności obliczenia - Conjugate-gradient Solver (metoda gradientu 

połączonego); 

 warunek płynięcia materiału - Generalized Johnson&Cook model (uogólniony model 

Jonsona-Kuka (rys. 14)); 

 kryterium zniszczenia - Rice&Tracy Fracture (kryterium znormalizowany 

energetyczny Rice-Tracy); 

 model przekształceń strukturalno-fazowych - Avrami model. 

 

Rys. 14. Zadanie parametrów płynięcia plastycznego materiału części – stop Inconel 

718 dla wzoru Jonsona-Kuka w systemie Deform-2D 

Wyniki modelowania symulacyjnego przy frezowaniu stopu Inconel 718 frezami 

CoroMill 300 –  = 0,  = 12-15 przedstawiono na rys. 15. 
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a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 

Rys. 15. Wyniki modelowania symulacyjnego przy frezowaniu stopu Inconel 718 

frezami CoroMill 300 (płytka skrawająca R300-1032E-PL S30T  = 0,  = 15) (parametry 

skrawania – f = 0,12 mm, ap = 0,25 mm, V = 40 m/min): a-b – naprężenia ekwiwalentne; c-d 

– odkształcenia doprowadzone; e-f – temperatura w strefie skrawania. 
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Na rys. 16 przedstawiono wykres w 2D modelowania zabiegu technologicznego 

frezowania części ze stopu Inconel 718 frezem CoroMill 300 z płytką skrawającą R300-

1032E-PL S30T  = 0,  = 15 (f = 0,12 mm, ap = 0,25 mm, V = 40 m/min). Droga 

skrawania narzędzi jest podzielona na 16 odcinków pomiarów dla analizy dynamiki 

tłumienia. 

 

Rys 16. Schemat obliczeniowy wyznaczenia naprężeń własnych po frezowaniu części 

(materiał półfabrykatu – stop Inconel 718) frezem CoroMill 300 z płytką skrawającą R300-

1032E-PL S30T S30T ( = 0,  = 15) (parametry skrawania – f = 0,12 mm, ap = 0,25 mm, v 

= 40 m/min) 

Przy modelowaniu obliczano wielkości naprężeń własnych (±3), głębokość ich 

występowania i prawo rozkładu. Dla danego problemu zamodelowano tylko naprężenia 

własne wynikające z pola temperaturowego i odkształceń. 

Na rys. 17 przedstawiono wyniki modelowania naprężeń własnych podczas frezowania 

części (materiał półfabrykatu – stop Inconel 718) frezem CoroMill 300 z płytką skrawającą 

R300-1032E-PL S30T S30T ( = 0,  = 15) (parametry skrawania – f = 0,12 mm, ap = 0,25 
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mm, v = 40 m/min). Uzyskana krzywa rozkładu naprężeń własnych wskazuje, że naprężenia 

zmniejszają się wskutek relaksacji termodynamicznej ze zwiększeniem odległości od 

wierzchołka klina ostrza skrawającego wzdłuż powierzchni obrabianej.  

 

Rys. 17. Zmiana naprężeń własnych po frezowaniu części (materiał półfabrykatu – stop 

Inconel 718) frezem CoroMill 300 z płytką skrawającą R300-1032E-PL S30T S30T ( = 0,  

= 15) (parametry skrawania – f = 0,12 mm, ap = 0,25 mm, V = 40 m/min). 

Krzywa rozkładu naprężeń własnych I-go rodzaju wskazuje na obraz interferencyjny 

wpływu naprężeń rozciągających (temperaturowych i tarciowych) i ściskających (siłowych). 

Wartość średnia statystyczna naprężeń własnych w strefie stabilizacji temperaturowej (przy 

temperaturze w około 100С) wynosi w przybliżeniu 150 MPa po obróbce frezowaniem 

części ze stopu Inconel 718) frezem CoroMill 300 z płytką skrawającą R300-1032E-PL S30T 

S30T S30T ( = 0,  = 15) (parametry skrawania – f = 0,12 mm, ap = 0,25 mm, V = 40 

m/min). 
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Metoda określania głębokości występowania naprężeń własnych jest podobna. Ogólna 

droga ostrza narzędzia jest dzielona na 16 odcinków pomiarów w celu analizy dynamiki 

tłumienia. Kolejne punkty pomiarów naprężeń znajdują się nie po długości powierzchni 

obrabianej, a w głąb rdzenia części. Przeprowadzono modelowanie i rzeczywisty pomiar 

głębokości występowania naprężeń w strefie stabilizacji cieplnej powierzchni obrobionej. 

Wyniki modelowania i rzeczywistych pomiarów próbek są zbieżne a różnice między nimi nie 

przekraczają 10%. Wartości średnie przedstawiono na rys. 18. 

 

Rys. 18. Zmiana naprężeń własnych po głębokości przy frezowaniu części (materiał 

półfabrykatu – stop Inconel 718) frezem CoroMill 300 z płytką skrawającą R300-1032E-PL 

S30T S30T ( = 0,  = 15) (parametry skrawania – f = 0,12 mm, ap = 0,25 mm, V = 40 

m/min). 

Wyniki modelowania symulacyjnego przy frezowaniu stopu Inconel 718 frezami 

CoroMill 300 –  = 8,  = 12-15 przedstawiona na rys. 19. 
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c) 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 

Rys. 19. Wyniki modelowania symulacyjnego w frezowaniu stopu Inconel 718 frezami 

CoroMill 300 (płytka skrawająca R300-1032E-PL S30T  = 8,  = 15) (parametry 

skrawania – f = 0,12 mm, ap = 0,25 mm, V = 40 m/min): a-b – naprężenia ekwiwalentne; c-d 

– odkształcenia doprowadzone; e-f – temperatura w strefie skrawania. 
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Ogólna droga ostrza narzędzia, jak w poprzednim przypadku, jest dzielona na 16 

odcinków pomiarów w celu analizy dynamiki tłumienia. 

 

Rys 20. Schemat obliczeniowy wyznaczenia naprężeń własnych w frezowaniu części 

(materiał półfabrykatu – stop Inconel 718) frezem CoroMill 300 z płytką skrawającą R300-

1032E-PL S30T S30T ( = 8,  = 15) (parametry skrawania – f = 0,12 mm, ap = 0,25 mm, 

V = 40 m/min) 

Wyniki modelowania symulacyjnego naprężeń własnych po frezowaniu stopu Inconel 

718 frezami CoroMill 300 –  = 8,  = 12-15 przedstawione na rys. 21. 

Krzywa rozkładu naprężeń własnych I-go rodzaju wskazuje na obraz interferencyjny 

wpływu naprężeń rozciągających (temperaturowych i tarciowych) i ściskających (siłowych). 

Wartość średnia statystyczna naprężeń własnych w strefie stabilizacji temperaturowej (przy 

temperaturze w około 100 С) wynosi w przybliżeniu 110 MPa po frezowaniu części ze stopu 

Inconel 718) frezem CoroMill 300 z płytką skrawającą R300-1032E-PL S30T S30T S30T ( 

= 8,  = 15) (parametry skrawania – f = 0,12 mm, ap = 0,25 mm, v = 40 m/min). 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 21. Zmiana naprężeń własnych na powierzchni (a) i po głębokości (b) po 

frezowaniu części (materiał półfabrykatu – stop IN 718) frezem CoroMill 300 z płytką 

skrawającą R300-1032E-PL S30T S30T ( = 8,  = 15) (parametry skrawania – f = 0,12 

mm, ap = 0,25 mm, v = 40 m/min). 
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Wyniki modelowania symulacyjnego naprężeń własnych po frezowaniu stopu tytanu 

TI6AL4V frezami CoroMill 300 –  = 0,  = 15 przedstawione na rys. 22. 

a) 

 

b) 
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c) 

 

Rys. 22. Wyniki modelowania symulacyjnego przy frezowaniu części (materiał 

półfabrykatu – stop TI6AL4V) frezami CoroMill 300 (płytka skrawająca R300-1032E-PL 

S30T ( = 0,  = 15) (parametry skrawania – f = 0,07 mm, ap = 0,2 mm, V = 115 m/min): a 

– naprężenia ekwiwalentne; b – odkształcenia doprowadzone; c – temperatura w strefie 

skrawania. 

Ogólna droga ostrza narzędzia, jak w poprzednim przypadku, jest dzielona na 16 

odcinków pomiarów w celu analizy dynamiki tłumienia. 

Wyniki modelowania symulacyjnego i pomiarów rzeczywistych naprężeń własnych po 

frezowaniu stopu tytanu TI6AL4V frezami CoroMill 300 –  = 0,  = 15 (parametry 

skrawania – f = 0,07 mm, ap = 0,2 mm, V = 115 m/min) przedstawiono na rys. 24. Rysunek 

zawiera wartości średnie uzyskane z badań symulacyjnych i pomiarów rzeczywistych.  
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Rys 23. Schemat obliczeniowy wyznaczenia naprężeń własnych po frezowaniu części 

(materiał półfabrykatu – TI6AL4V) frezem CoroMill 300 z płytką skrawającą R300-1032E-

PL S30T S30T ( = 0,  = 15) (parametry skrawania – f = 0,07 mm, ap = 0,2 mm, V = 115 

m/min) 

a) 
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b) 

 

Rys. 24. Zmiana naprężeń własnych na powierzchni (a) i po głębokości (b) po 

frezowaniu części (materiał półfabrykatu – stop tytanu TI6AL4V) frezem CoroMill 300 z 

płytką skrawającą R300-1032E-PL S30T S30T ( = 0,  = 15) (parametry skrawania – f = 

0,07 mm, ap = 0,2 mm, V = 115 m/min). 

Wartość średnia statystyczna naprężeń własnych w strefie stabilizacji cieplnej wynosi w 

przybliżeniu 32-34 MPa po obróbce frezowaniem części ze stopu tytanu TI6AL4V frezem 

CoroMill 300 z płytką skrawającą R300-1032E-PL S30T S30T S30T ( = 8,  = 15) 

(parametry skrawania – f = 0,12 mm, ap = 0,25 mm, V = 40 m/min). 

Wyniki modelowania symulacyjnego naprężeń własnych po frezowaniu stopu 

aluminium AL 6061 frezami CoroMill 300 –  = 8,  = 15 (parametry skrawania – f = 0,1 

mm, ap = 0,5 mm, V = 800 m/min) przedstawiono na rys. 25. 
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a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 

Rys. 25. Wyniki modelowania symulacyjnego przy frezowaniu stopu aluminium AL 

6061 frezami CoroMill 300 (płytka skrawająca R300-1032E-PL S30T ( = 8,  = 15) 

(parametry skrawania – f = 0,1 mm, ap = 0,5 mm, V = 800 m/min): a-b – naprężenia 

ekwiwalentne; c-d – odkształcenia doprowadzone; e-f – temperatura w strefie skrawania. 
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Ogólna droga ostrza narzędzia, jest dzielona na 41 odcinków pomiarowych (21 – na 

powierzchni i 21 – w głąb rdzenia w strefie stabilizacji cieplnej) w celu analizy dynamiki 

tłumienia. 

 

Rys 26. Schemat obliczeniowy wyznaczenia naprężeń własnych po frezowaniu części 

(materiał półfabrykatu – stop aluminium AL 6061) frezem CoroMill 300 z płytką skrawającą 

R300-1032E-PL S30T S30T ( = 8,  = 15) (parametry skrawania – f = 0,1 mm, ap = 0,5 

mm, V = 800 m/min) 

Wynik modelowania symulacyjnego naprężeń własnych po frezowaniu stopu 

aluminium AL 6061 frezami CoroMill 300 –  = 8,  = 15 (parametry skrawania – f = 0,1 

mm, ap = 0,5 mm, V = 800 m/min) był również zbieżny z pomiarami rzeczywistymi a różnice 

nie przekraczały 10%. Na rys. 27 przedstawiono średnie wartości naprężeń wyznaczone na 

podstawie badań rzeczywistych i symulacyjnych. 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 27. Zmiana naprężeń własnych na powierzchni (a) i po głębokości (b) po 

frezowaniu części (materiał półfabrykatu – stop aluminium AL 6061) frezem CoroMill 300 z 

płytką skrawającą R300-1032E-PL S30T S30T ( = 8,  = 15) (parametry skrawania – f = 

0,1 mm, ap = 0,5 mm, V = 800 m/min). 
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Wartość średnia statystyczna naprężeń własnych w strefie stabilizacji cieplnej wynosi w 

przybliżeniu 24 MPa po obróbce frezowaniem części ze stopu aluminium AL 6061 frezem 

CoroMill 300 z płytką skrawającą R300-1032E-PL S30T S30T S30T ( = 8,  = 15) 

(parametry skrawania – f = 0,1 mm, ap = 0,5 mm, V = 800 m/min). 
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6. Wnioski 

Analiza wpływu parametrów technologicznych – parametrów skrawania, geometrii 

ostrza narzędzi itp. na powstawanie naprężeń własnych I-go rodzaju, przeprowadzona na 

podstawie modelowania symulacyjnego w systemie Deform2D i rzeczywistych badań 

doświadczalnych na frezowanych próbkach, pozwoliła ujawnić niektóre prawidłowości. 

Wpływ prędkości skrawania przejawia się przede wszystkim w zmianie działania termicznego 

i w zmianę czasu działania źródła ciepła i energii mechanicznej. Zwiększenie prędkości 

skrawania przyczynia się do powstania dodatkowych naprężeń rozciągających, co zwiększa 

ogólną wartość naprężeń rozciągających w warstwie wierzchniej. Zmiana 5-osiowych 

parametrów kątowych pozycjonowania narzędzia nie wywiera wpływu na wartości naprężeń 

własnych w warstwie wierzchniej. 

 

 


