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W ramach projektu WND-EPPK.01.03.00-18-017/13 realizowano szereg badań 

podstawowych procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z 

materiałów trudnoobrabialnych. Główne i najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań 

zostały przedstawione poniżej. 

 

1. 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. 

2. Zastosowanie geometrii łamacza wióra w procesie HPC znacząco redukuje siły 

skrawania oddziałujące na przedmiot obrabiany. Z przedstawionych wyników badań 

wynika, że najmniejsze wartości sił skrawania Fp, Ff, Fo w funkcji zmiany posuwu fz 

otrzymano dla łamacza o zarysie sinusoidalnym grubym. Wartość siły skrawania Fp jest 

około 30% mniejsza niż dla freza bez łamacza wióra. Rozrzut wartości siły posuwowej Ff 

plasuje się na poziomie 10% dla wszystkich stosowanych łamaczy względem tej samej 

siły dla freza bez rozdzielacza. Większą wartość siły posuwowej Ff (o 15%) 

zaobserwowano jedynie dla freza o zarysie sinusoidalnym zmiennym dla wartości 

posuwu fz = 0.2 mm/z. W przypadku zastosowania łamacza o przerywanej geometrii 

najlepsze rezultaty uzyskano dla geometrii o zarysie okrągłym. Łamacze o zarysie 

sinusoidalnym zmiennym oraz przerywany o zarysie trójkątnym generują siły większe o 

ok. 10% w stosunku to pozostałych łamaczy. Podsumowując dla przebadanych 

makrogeometrii łamaczy wiórów najkorzystniejsze efekty otrzymano dla łamacza o 

zarysie sinusoidalny grubym oraz dla łamacza przerywanego o zarysie okrągłym. 
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3. Zastosowanie różnej makrogeometrii pochylenia linii ostrza powoduje zmienny rozkład 

sił Fp, Ff, Fo oddziałujących w procesie HPC. Największą siłę odporową Fp 

zaobserwowano dla kąta pochylenia linii ostrza 30° dla wszystkich wartości posuwu fz. 

Zmniejszenie składowych sił skrawania odporowej Fp i posuwowej Ff uzyskuje się dla 

większych kątów pochylenia linii ostrza w zakresie 40°÷50°. Dla  kątów 40°÷50° 

uzyskano zmniejszenie siły odporowej Fp o około 20%, siły posuwowej Ff o około 50%  

przy wzroście siły osiowej Fo o około 25% względem wartości sił dla kąta pochylenia 

30°. Dla kąta pochylenia linii ostrza λ w zakresie 20°-30° wartości siły posuwowej Fp 

oraz osiowej Fo zmniejszają się o około 20%, natomiast wartość siły posuwowej Ff 

wzrasta o około 10%. Na bazie przeprowadzonych badań można wywnioskować, że 

najbardziej optymalnym kątem  pochylenia linii ostrza dla frezowania HPC jest kąt 40°. 

Dla tego kąta uzyskano zmniejszenie siły posuwowej Ff  i odporowej Fp  o około 10% 

przy nieznacznym wzroście siły osiowej Fo o około 10%. Do obróbki elementów 

cienkościennych w procesie HPC powinno się stosować frezy o kącie pochylenia linii 

ostrza z zakresu 45°-50°. Taka makrogeometria pochylenia linii ostrza powoduje 

korzystny układ siły odporowej i posuwowej (mniejsze o 20% i 50%) kosztem większego 

obciążenia osi narzędzia co powoduje usztywnienie układu OUPN i stabilniejszą pracę 

narzędzia. 

4. Zastosowanie łamacza przerywanego przyczynia się do obniżenia wartości sił skrawania. 

Z badań wynika, że dla grupy narzędzi o łamaczu przerywanym najkorzystniejsze wyniki 

uzyskano dla zarysu okrągłego. Dla tego typu zarysu przeprowadzono badania wpływu 

podziałki łamacza wióra na siły skrawania w procesie HPC. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że najmniejsze wartości sił uzyskuje się dla wartości podziałki 5 mm. 

Zwiększenie podziałki powoduje nieznaczny wzrost sił skrawania. Wartość siły osiowej 

dla wszystkich prób charakteryzuje się małym rozrzutem na poziomie 7%. Dla wartości 

podziałki 11 mm zaobserwowano symetryczny wzrost siły posuwowej i spadek wartości 

siły odporowej. Co korzystnie wpływa na obróbkę elementów cienkościennych podczas 

obróbki wysokowydajnej HPC. 
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5. Na podstawie otrzymanych wyników badań symulacyjnych można zaobserwować 

zmniejszenie składowych sił skrawania Fp, Ff, Fo. Z przeprowadzonych badań 

symulacyjnych wynika, że dla frezów z przerywaną geometrią łamacza wióra redukcja 

siły odporowej Fp mieściła się w zakresie 10÷13 %. Rozrzut wartości siły posuwowej Ff 

plasuje się na poziomie 10% dla wszystkich rozdzielaczy względem tej samej siły dla 

freza bez łamacza wióra. Najmniejsze wartości sił skrawania podczas symulacji procesu 

frezowania HPC uzyskano dla łamacza sinusoidalnego o zarysie drobnym. Uzyskana 

wartość siły odporowej Fp była o 20% mniejsza względem tej samej siły dla freza bez 

łamacza. Dla łamacza przerywanego najmniejszą siłę odporową Fp uzyskano w 

przypadku zarysu okrągłego, podobny charakter wykresu sił uzyskano dla badań 

doświadczalnych.  

6. Uzyskane wyniki pomiarów współrzędnościowych próbek badawczych wskazują, że 

parametry obróbki i parametry narzędzia wpływają na dokładność wymiarowo-

kształtową. Duże wartości rozrzutów wskazują na konieczność bardziej starannego 

doboru metody dopasowania podczas oceny parametrów geometrycznych pióra łopatki. 

Ponadto zaobserwowano, iż wraz ze wzrostem wartości parametrów geometrycznych 

powierzchni złożonej określanej za pomocą krzywizny jak i parametrów procesu 

pięcioosiowej obróbki wzrasta błąd dokładności wymiarowo-kształtowej. 

Przeprowadzone badania potwierdzają, że dobór strategii ma istotny wpływ na 

dokładność wykonania obrabianego przedmiotu. Optymalną okazała się strategia III.  

Odpowiednia kolejności poszczególnych przejść przyniosła znaczne zmniejszenie błędu 

kształtu bez większej utraty wydajności. Przy zastosowaniu strategii IV wyniki uległy 

poprawie ale wydajność zmalała dwukrotnie. Należy jednak pamiętać, że skuteczność 

poszczególnych strategii może ulec zmianie kiedy obrabiany będzie element o innym 

stosunku wysokości do grubości łopatki. 

7. Z przeprowadzonych, badań zarówno symulacyjnych jak i technologicznych, można 

stwierdzić wyraźny wpływ kąta prowadzenia α na dokładność wymiarowo-kształtową 

wykonywanej nierozwijalnej powierzchni prostokreślnej. Zarówno wartości odchyłek jak 

i rozkład obszarów prawidłowo wykonanych był zróżnicowany w zależności od 
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zastosowanej wartości kąta α Można również zauważyć różnice pomiędzy wynikami 

komputerowej analizy poruszanego zagadnienia, a wynikami pomiarów na rzeczywistym 

elemencie. Różnice te są skutkiem zastosowania w systemach CAM-owskich symulacji 

wolumetrycznej obróbki, która nie uwzględnia m. in. sił działających na narzędzie czy też 

sztywności układu OUPN. Powyższe stwierdzenia świadczą o możliwości opracowania 

metody umożliwiającej dopasowanie kąta prowadzenia narzędzia, dzięki której będzie 

możliwe wykonanie geometrii z zadowalającą dokładnością.  

8. 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. 

9. 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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10. 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 zmianie 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. 


