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1. Stanowisko badawcze i aparatura pomiarowa 

Badania poznania współzależności między parametrami geometrii narzędzi, a parametrami 

procesu HPC przeprowadzono na 5-osiowym centrum obróbczym HSC 55 Linear ze 

sterownikiem Sinumerik 840D SL z wykorzystaniem platformy sił skrawania (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 obróbcze HSC 55 Linear oraz 

platforma sił skrawania. 

Do pomiaru sił wykorzystano piezoelektryczne 3-osiowe siłomierze KISTLER o zakresie 

pomiarowym na kierunkach Fx, Fy ±2kN oraz na kierunku osiowym Fz ±5kN zamontowane w 

platformie sił skrawania. Tor pomiaru składa się z sumatora ładunków, który zbiera ładunki z 

czterech siłomierzy,  wzmacniacza ładunku typu 5073 firmy Kistler, do którego przekazywane 

są zsumowane ładunki oraz przetwornika analogowo-cyfrowy typu USB -6009 firmy National 

Instruments (rys.2,3). Całość sygnału jest rejestrowany za pomocą oprogramowania Labview 
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Signal Express, w którym dokonuje się kolejnych analiz sygnałów. 

 

Rys. 2. Układ pomiaru sił: 1 – platforma sił skrawania, 2 – przetwornik A/C, 3 – układ 
sterowania wzmacniaczem, 4 – zasilacz stabilizowany, 6 – układ sumowania i wzmacniania 

ładunku (USW) 

 

Rys. 3. Widok układu USW : sumator (1) i wzmacniacz ładunków (2). 

Dodatkowo wykonano badania symulacyjne przy użyciu oprogramowania MES 
AdvantEdge. 
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2. Warunki badań 

2.1. Badania doświadczalne 

Badania doświadczalne prowadzono frezem walcowo-czołowym z węglika spiekanego 

K20 ultradrobnoziarnistego . Stałe warunki prowadzonych badań były następujące:  

- 5-osiowe centrum obróbcze HSC 55 Linear, 

- materiał obrabiany – stop aluminium 7075 (140 HB),  

- makrogeometria ostrza:  

• średnia frezu d = 20 mm, 

• kąt natarcia γ = 8°, 

• kąt przyłożenia α = 10°, 

• długość narzędzia L = 150 mm, 

• długość wysięgu Lr = 48 mm, 

• długość ostrzy Lc = 30 mm, 

• promień zaokrąglenia naroża rε = 1 mm, 

- parametry technologiczne, 

• głębokość skrawania ap = 15 mm, 

• szerokość skrawania ae = 7 mm, 

• prędkość skrawania vc = 504 m/min, 

• prędkość obrotowa n = 8000 obr/min, 

• posuw na ostrze fz = 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 mm/ostrze. 

a) wpływ łamacza wióra na wartości sił skrawania w procesie HPC 
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• kąt pochylenia linii ostrza λ = 30°, 

• zmienna geometria łamacza wióra. 

b) wpływ kąta pochylenia linii ostrza na wartości sił skrawania w procesie HPC 

• kąt pochylenia linii ostrza λ = 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50°, 

• geometria łamacza: sinusoidalny zmienny. 

c) wpływ podziałki łamacza wióra na przebieg sił skrawania w procesie HPC 

• kąt pochylenia linii ostrza λ = 30°, 

• geometria łamacza: przerywany o zarysie okrągłym o podziałce: 5; 7; 9; 11; 13 

mm. 

2.2. Badania symulacyjne 

Badania symulacyjne prowadzono frezem walcowo-czołowym z węglika spiekanego 

K20 . Stałe warunki prowadzonych badań były następujące:  

- oprogramowanie symulacyjne AdvantEdge 

- materiał obrabiany – stop aluminium 7075 (140 HB),  

- model makrogeometrii ostrza:  

• średnia frezu d = 20 mm, 

• kąt natarcia γ = 8°, 

• kąt przyłożenia α = 10°, 

• długość ostrzy Lc = 20mm, 

• promień zaokrąglenia naroża rε = 1 mm, 

- parametry technologiczne przyjęte do symulacji: 
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• głębokość skrawania ap = 15 mm, 

• szerokość skrawania ae = 14mm, 

• prędkość skrawania vc = 860 m/min, 

• prędkość obrotowa n = 14000 obr/min, 

• posuw na ostrze fz = 0,1 mm/ostrze. 
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3. Wyniki badań 

3.1.  Wyniki badań doświadczalnych 

a) wpływ łamacza wióra na wartości sił skrawania w procesie HPC 
Frez bez łamacza Zarys łamacza 

 
 

 
Frez przerywany z łamaczem prostokątnym Zarys łamacza 
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Frez Zarys łamacza 

  

 

Frez przerywany z łamaczem trapezowym Zarys łamacza 
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Frez przerywany z łamaczem trójkątnym Zarys łamacza 

  

 
Frez z łamaczem sinusoidalnym o zarysie drobnym Zarys łamacza 
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Frez z łamaczem sinusoidalnym o zarysie grubym Zarys łamacza 

  

 
Frez z łamaczem sinusoidalnym o zarysie zmiennym Zarys łamacza 
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Zestawienie wyników pomiaru sił skrawania dla frezów o różnej geometrii łamacza 

Dla posuwu fz=0.05 mm/z 

 
Dla posuwu fz=0.1 mm/z 
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dla posuwu fz=0.15mm/z 

 
dla posuwu fz=0.2 mm/z 
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a) Wpływ kąta pochylenia linii ostrza λ na siły skrawania w procesie HPC. 
Frez z kątem pochylenia linii ostrza λ=20° Zarys łamacza 

  

 
Frez z kątem pochylenia linii ostrza λ=25° Zarys łamacza 
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Frez z kątem pochylenia linii ostrza λ=30° Zarys łamacza 

  

 
Frez z kątem pochylenia linii ostrza λ=35° Zarys łamacza 
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Frez z kątem pochylenia linii ostrza λ=40° Zarys łamacza 

  

 
Frez z kątem pochylenia linii ostrza λ=45° Zarys łamacza 
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Frez z kątem pochylenia linii ostrza λ=50° Zarys łamacza 

  

 
 
Zestawienie wyników pomiaru sił skrawania dla frezów o różnym kącie pochylenia linii 
ostrza λ 

Dla posuwu fz= 0.05 mm/z 
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Dla posuwu fz= 0.1 mm/z 

 
Dla posuwu fz= 0.15 mm/z 
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Dla posuwu fz= 0.2 mm/z  

 
b) Wpływ podziałki łamacza wióra na siły skrawania w procesie HPC 

Frez przerywany z łamaczem okrągłym o skoku 5 mm Zarys łamacza 
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Frez przerywany z łamaczem okrągłym o skoku 7 mm Zarys łamacza 

  

 
Frez przerywany z łamaczem okrągłym o skoku 9 mm Zarys łamacza 
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Frez przerywany z łamaczem okrągłym o skoku 11 mm Zarys łamacza 

 
 

 
Frez przerywany z łamaczem okrągłym o skoku 13 mm Zarys łamacza 
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Zestawienie wyników siły skrawania w zależności od zastosowanego skoku łamacza wióra 
Dla wartości posuwu fz=0.05 mm/z 

 
Dla wartości posuwu fz=0.1 mm/z 

 
Dla wartości posuwu fz=0.15 mm/z 
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Dla wartości posuwu fz=0.2 mm/z 
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4. Wyniki badań symulacyjnych 
Model frez bez łamacza Zarys łamacza 
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Model freza przerywany z łamaczem prostokątnym Zarys łamacza 
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Model freza przerywany z łamaczem trapezowym Zarys łamacza 
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Model freza przerywany z łamaczem okrągłym Zarys łamacza 
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Model freza przerywany z łamaczem trójkątnym Zarys łamacza 
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Model frez z łamaczem sinusoidalnym o zarysie drobnym Zarys łamacza 
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Model frez z łamaczem sinusoidalnym o zarysie grubym Zarys łamacza 
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Zestawienie wyników badań symulacyjnych dla różnych makrogeometrii łamacza wióra. 

 
5. Wnioski 

5.1. Badania doświadczalne 
5.1.1. Wpływ geometrii łamacza wióra na siły skrawania w procesie HPC. 

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.  
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Podsumowując dla przebadanych makrogeometrii łamaczy wiórów najkorzystniejsze efekty 

otrzymano dla łamacza o zarysie sinusoidalny grubym oraz dla łamacza przerywanego o zarysie 

okrągłym. 

Przewiduje się poszerzenie badań dla różnych prędkości skrawania, głębokości skrawania oraz 

pomiary drgań w procesie HPC . 

  

5.1.2. Wpływ kąta pochylenia linii ostrza λ na siły skrawania w procesie HPC. 
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. 

5.1.3. Wpływ podziałki łamacza wióra na siły skrawania w procesie HPC. 

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

punkcie 3.1.1 przedstawiono wyniki wpływu makrogeometrii łamacza wióra na siły skrawania 

Fp, Ff, Fo, z których wynika, że dla grupy narzędzi o łamaczu przerywanym najkorzystniejsze 
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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. 

 
5.2. Badania symulacyjne różnych makrogeometrii łamacza wióra. 

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.  

 Kolejny etap badań symulacyjnych procesu HPC należy rozszerzyć o inne modele 

konstytutywne takie jak Johansson – Cooka oraz należy przeprowadzić badania z 

uwzględnieniem odkształceń cieplnych i sztywności narzędzia.    

  


