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WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW TOCZENIA
WYKOŃCZENIOWEGO STOPU AlSi12(Fe) NA SKŁADOWE
SIŁY SKRAWANIA
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu wybranych
parametrów procesu toczenia wykończeniowego (prędkości skrawania, posuwu oraz
głębokości skrawania) na siły skrawania (obwodową, posuwową, odporową i całkowitą siłę
skrawania). Badania zrealizowano według planu statystycznego dla tulei wykonanych metodą
odlewania odśrodkowego ze stopu AlSi12(Fe).
Słowa kluczowe: toczenie, siły skrawania, analiza regresji

INFLUENCE OF THE SELECTED FINISH TURNING
PARAMETERS ON COMPONENTS OF THE MACHINING FORCES
OF AlSi12(Fe) ALLOY
Summary: The article presents results of the investigations concerning influence of a selected
finish turning parameters (machining speed, feed and depth of cut) on machining forces
(circumferential force, feed force, thrust force and total machining force). The research were
conducted according to statistical plan for a sleeve made of AlSi12(Fe) alloy by centrifugal
casting.
Keywords: turning, machining forces, regression analysis

1. Wprowadzenie
Aluminium charakteryzuje się dobrą skrawalnością, siły występujące podczas
obróbki ubytkowej tego materiału są mniejsze niż w przypadku obróbki stali o około
30% [1]. Zawartość dodatków stopowych oraz stan materiału w dużej mierze
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wpływają na właściwości aluminium i jego stopów, a tym samym również na
możliwość ich obróbki.
Ze względu na skrawalność, stopy aluminium dzieli się na trzy grupy [2,3]:
1. czyste aluminium i materiały niskostopowe do obróbki plastycznej,
2. materiały umacniane zgniotem lub utwardzane wydzieleniowo – stopy do
obróbki plastycznej oraz odlewnicze, o zawartości krzemu poniżej 12%,
3. stopy odlewnicze zawierające ponad 12% krzemu.
Stopy aluminium należące do pierwszej i drugiej grupy są dobrze skrawalne, ze
względu na występowanie małych sił skrawania oraz niskiej temperatury procesu
obróbki (na obniżenie temperatury w strefie skrawania wpływa szybkie
odprowadzanie ciepła dzięki dużemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, co ma
też korzystny wpływ na trwałość ostrza). Materiały pierwszej grupy cechuje między
innymi mała twardość, duża ciągliwość i adhezja do materiału narzędziowego.
Podczas skrawania, zwłaszcza z małą prędkością, materiały te wykazują skłonność do
tworzenia narostu na powierzchniach roboczych narzędzia i „mazania się”, co
negatywnie wpływa na chropowatość obrabianej powierzchni. Stopy należące do
drugiej grupy uważane są za najlepiej skrawalne, ponieważ wykazują mniejszą
skłonność do „mazania się”, co korzystnie wpływa na chropowatość powierzchni.
Dodatek krzemu (nieprzekraczający 12%) powoduje łamliwość wiórów, ułatwiając
ich odprowadzanie ze strefy skrawania. Najtrudniej skrawalne są stopy, zaliczane do
trzeciej grupy, o dużej zawartości krzemu (nawet do 25%), który z jednej strony
wpływa na wzrost wytrzymałości, a z drugiej strony powoduje szybsze zużywanie się
ostrzy. Negatywny wpływ na skrawalność ma również naskórek odlewniczy,
zwłaszcza w przypadku odlewów wykonanych w formach piaskowych. Obecność
w naskórku jam skurczowych i różnych wtrąceń powoduje znaczne zmniejszenie
trwałości ostrza, nawet o ¼ [4].
Na dobór narzędzia do obróbki skrawaniem w głównej mierze wpływają:
właściwości stopów aluminium, żądana wydajność procesu, strategia i rodzaj obróbki,
geometria przedmiotu obrabianego oraz żądana chropowatość powierzchni
i tolerancje wymiarów obrabianego przedmiotu.
Do obróbki ubytkowej stopów aluminium o małej zawartości krzemu stosowane
są narzędzia ze stali szybkotnącej i węglików spiekanych, a do skrawania stopów
wysokokrzemowych narzędzia o ostrzach z węglików spiekanych, diamentu
polikrystalicznego lub z powłokami diamentowymi [5]. Do obróbki stopów
aluminium metodą toczenia używa się noży składanych z płytkami z węglików
spiekanych. W przypadku obróbki zgrubnej zaleca się stosowanie węglika spiekanego
pokrywanego metodą PVD, o zwiększonej odporności na zużycie. Do obróbki
kształtującej i wykończeniowej stosuje się płytki niepokrywane. W przypadku
obróbki wykończeniowej, gdy istotna jest jak najmniejsza chropowatość powierzchni,
wykorzystuje się płytki z wkładką z diamentu polikrystalicznego (PCD).
W przypadku obróbki zgrubnej stopów aluminium o zawartości krzemu powyżej
13%, trwałość narzędzi ulega drastycznemu skróceniu. W tym przypadku zaleca się
stosowanie płytek PCD [2].
Podczas toczenia ostrze narzędzia oddziałuje na materiał obrabiany z siłą
potrzebną do pokonania oporów skrawania i usunięcia warstwy skrawanej. Kierunek
działania tych sił i ich wartości zależą od wielu czynników. Najważniejszymi z nich
są parametry skrawania, geometria ostrza narzędzia, rodzaj materiału narzędzia
i przedmiotu obrabianego.
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Na opór skrawania, składają się następujące siły:
− siła spęczania, potrzebna do odkształcenia warstwy skrawanej,
− siła potrzebna do oddzielenia warstwy skrawanej od przedmiotu,
− siła potrzebna do odkształcenia wióra,
− siła tarcia między wiórem, a powierzchnią natarcia narzędzia,
− siła tarcia pomiędzy powierzchnią przyłożenia, a materiałem obrabianym.
Siła potrzebna na pokonanie wszystkich wymienionych wyżej oporów nazywa
się całkowitą siłą skrawania F (rys. 1), na którą składają się [6-9]:
− główna siła skrawania Fc (siła obwodowa), która działa zgodnie
z kierunkiem działania ruchu głównego,
− siła posuwowa Ff, działająca zgodnie z kierunkiem ruchu posuwowego,
− siła odporowa Fp, działająca prostopadle do płaszczyzny działania sił
obwodowej Fc oraz posuwowej Ff,
− wypadkowa sił obwodowej Fc i posuwowej Ff – siła czynna Fa.

Rysunek 1. Siła skrawania F i jej składowe przy toczeniu wzdłużnym
Całkowita siła skrawania F, stanowiąca oddziaływanie części skrawającej
narzędzia na część obrabianą, umiejscowiona jest w centralnym punkcie aktywnej
części krawędzi skrawającej. Składowa styczna Fc wiąże się zwykle z wartością
obciążenia napędu głównego, składowa posuwowa Ff z wartością obciążenia
mechanizmu posuwu, a składową Fp można powiązać z ugięciem przedmiotu
obrabianego. W zależności od kierunku ruchu, wyróżniamy również siłę czynną Fa,
będącą rzutem siły F na płaszczyznę boczną roboczą (płaszczyznę ruchu) oraz siłę
roboczą Fe, jako rzut prostopadły siły F na kierunek ruchu wypadkowego. Poprzez
rzutowanie siły F na inne płaszczyzny i kierunki, np. na płaszczyzny ostrza lub
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kierunek spływu wióra, ruchu narzędzia itp., możliwe jest uzyskanie odpowiednich
składowych w tych płaszczyznach lub kierunkach.
Uwzględniając powyższe rozważania można stwierdzić, że całkowita siła
skrawania F w układzie kartezjańskim jest sumą geometryczną swych składowych
i można przedstawić ją za pomocą zależności (1).

F = Fc2 + F f2 + Fp2

(1)

gdzie:

F – całkowita siła skrawania, N
Fc – siła obwodowa, N
Ff – siła posuwowa, N
Fp – siła odporowa, N
Głównymi czynnikami wpływającymi na wartość siły skrawania są właściwości
materiału obrabianego, parametry warstwy skrawanej, warunki chłodzenia
i smarowania oraz konstrukcja i stan zużycia narzędzia [3]. Na wartości sił skrawania
wpływają również zastosowane parametry obróbki. Najbardziej pożądana obróbka
charakteryzuje się krótkim czasem trwania procesu, długą żywotnością narzędzia oraz
wysoką dokładnością. Z tego też powodu, należy dobrać odpowiednie parametry
skrawania dla każdego narzędzia na podstawie własności materiału, jego twardości,
kształtu wykonywanego profilu oraz rodzaju maszyny [10,11].
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wybranych
parametrów obróbki (prędkości skrawania vc, posuwu f oraz głębokości skrawania ap)
na siły skrawania (siłę obwodową Fc, siłę posuwową Ff, siłę odporową Fp oraz
całkowitą siłę skrawania F).

2. Metodyka badań
W badaniach zastosowano metodę wieloczynnikową, która pozwoliła na
określenie wpływu wybranych parametrów obróbki ubytkowej (prędkości
skrawania vc, posuwu f oraz głębokości skrawania ap) na siły skrawania.
Badania zrealizowano według planu statystycznego zdeterminowanego
selekcyjnego – wieloczynnikowego ortogonalnego PS/DS-P:a [1,215/3x5].
Jako model matematyczny przebiegu procesu skrawania przyjęto wielomian
drugiego stopnia:

y = b0 + b1ν c + b2 f + b3a p + b11ν c2 + b22 f 2 + b33a 2p + b12ν c f + b13ν c a p + b23 fa p (2)
gdzie:

y – siły skrawania (Fc, Ff, Fp, F), N
vc – prędkość skrawania, m/min
f – posuw, mm/obr
ap – głębokość skrawania, mm
b0 ÷ b23 – współczynniki regresji

Dobierając następujące zakresy parametrów procesu skrawania:
vc: 650 ÷ 1080 m/min;

f: 0,005 ÷ 0,1 mm/obr;

ap: 0.1 ÷ 0,3 mm;
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Toczeniu wykończeniowemu poddano tuleje o średnicy zewnętrznej Φ120 mm
wykonane metodą odlewania odśrodkowego ze stopu AlSi12(Fe). Obróbkę
przeprowadzono nożem z płytką wykonaną z polikrystalicznego diamentu PCD
VCMT 09T303D ID5. Wstępnie średnice zewnętrzne tulei przetoczono nożem
z płytką z węglika spiekanego CCMT 09T304 IC20N, a następnie nożem
diamentowym na wymiar Φ115,4 mm.
Na poszczególnych tulejach wykonano obróbkę zgodnie z przyjętym planem
badań, każdy układ planu badań został powtórzony trzykrotnie. Badania
przeprowadzono na tokarce CNC TUG56-MN. Stanowisko do pomiaru sił skrawania
bazowało na siłomierzu kwarcowym typu 9272 firmy Kistler oraz wzmacniaczu
sygnału Kistler. Zapis pomiaru sił skrawania odbywał się z częstotliwością 10 Hz na
odcinku pomiarowym wynoszącym 10 mm.
Zgodnie ze schematem kodowania wielkości wejściowych, biorąc pod uwagę
przyjęte zakresy wartości badanych czynników, określono parametry skrawania
podane w tabeli 1.
Tabela 1. Poziomy i wartości zmiennych niezależnych dla realizacji planu
PS/DS.-P: α [1,215/3x5]
czynniki badane

kod α 1,215/3x5
-α
650

-1
688,104

0
865

+1
1041,896

+α
1080

posuw f, mm/obr

0,005

0,013

0,053

0,092

0,1

głębokość skrawania ap, mm

0,100

0,118

0,200

0,282

0,3

prędkość skrawania vc, m/min

3. Opis uzyskanych wyników
Przeprowadzone badania, dzięki wykorzystaniu analizy statystycznej, pozwoliły
na otrzymanie zależności opisujących wpływ wybranych parametrów procesu
skrawania na siły skrawania.
3.1. Siła obwodowa Fc
Wpływ parametrów skrawania na wartość siły Fc, po uwzględnieniu zmiennych
o istotnym udziale w modelu opisuje zależność (3). Współczynnik determinacji
zredukowanego modelu wynosi R2 = 0,85.

Fc = 118, 74 − 0,32ν c + 300, 46 f + 197,97 a p + 0, 0002ν c2 − 1401, 61 f 2 −
− 584,5a 2p − 0, 28ν v f + 1248,15 fa p
gdzie:

(3)

Fc – siła obwodowa, N
vc – prędkość skrawania, m/min
f – posuw, mm/obr
ap – głębokość skrawania, mm
Na rysunkach 2 ÷ 4 przedstawiono, w formie wykresów przestrzennych, wpływ
parametrów procesu toczenia na zmianę siły obwodowej Fc.
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Rysunek 2. Wpływ głębokości skrawania ap i posuwu f na siłę obwodową Fc dla
prędkości skrawania vc = 865 m/min

Rysunek 3. Wpływ prędkości skrawania vc i głębokości skrawania ap na siłę
obwodową Fc dla posuwu f = 0,053 mm/obr
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Rysunek 4. Wpływ posuwu f i prędkości skrawania vc na siłę obwodową Fc dla
głębokości skrawania ap = 0,2 mm
Na podstawie analizy tendencji zmian siły obwodowej Fc w zależności od
parametrów procesu toczenia (rys. 2 ÷ 4) można zauważyć, że na jej wartość wpływa
przede wszystkim zmiana posuwu f oraz głębokości skrawania ap.
Na rysunkach 3 i 4 można zaobserwować również wpływ prędkości skrawania vc na
wartość siły obwodowej Fc, która rośnie dla vc = 650 ÷ 700 m/min oraz
vc = 1000 ÷ 1100 m/min.
3.2. Siła posuwowa Ff
Analogicznie, jak w przypadku siły Fc, otrzymano równanie regresji (4)
przedstawiające wpływ parametrów obróbki ubytkowej na siłę posuwową Ff
(R2 = 0,85).

F f = −20,349 + 0, 05ν c + 68, 408 f − 0, 00003ν c2 − 519,144 f 2 + 257,841 fa p
gdzie:

(4)

Ff – siła posuwowa, N
vc – prędkość skrawania, m/min
f – posuw, mm/obr
ap – głębokość skrawania, mm

Wykresy przestrzenne (rys. 5 ÷ 7) otrzymane na podstawie równania (4)
przedstawiają jak zmienia się wartość siły posuwowej Ff w zależności od parametrów
obróbki.

136

Aleksandra JARCO, Jacek PEZDA

Rysunek 5. Wpływ głębokości skrawania ap i posuwu f na siłę posuwową Ff dla
prędkości skrawania vc = 865 m/min

Rysunek 6. Wpływ głębokości skrawania ap i prędkości skrawania vc na siłę
posuwową Ff dla posuwu f = 0,053 mm/obr
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Rysunek 7. Wpływ prędkości skrawania vc oraz posuwu f na siłę posuwową Ff, dla
głębokości skrawania ap = 0,2 mm
Wartość siły posuwowej Ff podczas toczenia wykończeniowego stopu
AlSi12(Fe) w dużej mierze zależy od posuwu f oraz głębokości skrawania ap
(rys. 5 ÷ 7). Jej wartość rośnie wraz ze wzrostem tych parametrów obróbki.
3.3. Siła odporowa Fp
Dla siły odporowej Fp, po przeprowadzeniu weryfikacji istotności
poszczególnych zmiennych, otrzymano równanie (5) opisujące wpływ parametrów
procesu toczenia na jej wartość. Współczynnik determinacji zredukowanego modelu
wynosi
R2 = 0,86.

Fp = 2, 468 − 298, 774 f 2 + 343, 741 fa p
gdzie:

(5)

Fp – siła odporowa, N
f – posuw, mm/obr
ap – głębokość skrawania, mm

Rysunki 8 ÷ 10 obrazują wpływ parametrów obróbki (prędkości skrawania vc, posuwu
f oraz głębokości skrawania ap) na zmianę siły odporowej Fp.
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Rysunek 8. Wpływ głębokości skrawania ap i posuwu f na siłę odporową Fp dla
prędkości skrawania vc = 865 m/min

Rysunek 9. Wpływ głębokości skrawania ap i prędkości skrawania vc na siłę
odporową Fp dla posuwu f = 0,053 mm/obr
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Rysunek 10. Wpływ prędkości skrawania vc i posuwu f na siłę odporową Fp dla
głębokości skrawania ap = 0,2mm
Zwiększenie wartości posuwu f oraz głębokości skrawania ap wpływa również na
wartość siły odporowej Fp powodując jej wzrost (rys. 8 ÷ 10). W tym przypadku
prędkość skrawania vc nie wpływa istotnie na wartość siły odporowej Fp
(rys. 9 ÷ 10).
3.4. Siła wypadkowa F
Wpływ parametrów procesu toczenia na siłę wypadkową F opisuje równanie (6),
dla którego współczynnik determinacji zredukowanego modelu wynosi
R2 = 0,86.

F = 100 − 0, 27ν c + 326, 06 f + 183,95a p + 0, 0002ν c2 − 1609,56 f 2 −
− 542,91a 2p − 0, 28ν c f + 1306,89 fa p
gdzie:

(6)

F – siła wypadkowa, N
vc – prędkość skrawania, m/min
f – posuw, mm/obr
ap – głębokość skrawania, mm

Na wykresach przestrzennych (rys. 11 ÷ 13), pokazano jak zmienia się wartość
siły wypadkowej F w zależności od parametrów procesu toczenia.
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Rysunek 11. Wpływ głębokości skrawania ap i posuwu f na siłę wypadkową F dla
prędkości skrawania vc = 865 m/min

Rysunek 12. Wpływ prędkości skrawania vc i głębokości skrawania ap na siłę
wypadkową F dla posuwu f = 0,053 mm/obr
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Rysunek 13. Wpływ posuwu f i prędkości skrawania vc na siłę wypadkową F dla
głębokości skrawania ap = 0,2 mm
Na podstawie graficznej interpretacji otrzymanych wyników badań,
zestawionych na rysunkach 11 ÷ 13, można określić również wpływ parametrów
obróbki na wzrost wartość siły wypadkowej F. Wzrost jej wartości zależy przede
wszystkim od zwiększenia posuwu f i prędkości skrawania vc. Wypadkowa siła F dla
ustalonej prędkości skrawania vc maleje przy zmniejszaniu głębokości skrawania ap
dla wartości posuwu f = 0,08 ÷ 0,14 mm/obr.

4. Podsumowanie
Siły generowane w trakcie procesu skrawania bezpośrednio wpływają na efekty
obróbki. Ich badanie i oszacowanie jest istotne z punktu widzenia skrawalności
obrabianego materiału, drgań w układzie obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie
oraz zużycia ostrza narzędzia skrawającego.
Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu wybranych
parametrów procesu toczenia (prędkości skrawania vc, posuwu f, głębokości
skrawania ap) na siły skrawania (obwodową Fc, posuwową Ff, odporową Fp oraz
całkowitą siłę skrawania F) dla elementów osiowosymetrycznych (tuleje wykonane
metodą odlewania odśrodkowego ze stopu AlSi12(Fe)).
Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że decydujący wpływ na
zmianę wartości sił skrawania występujących w czasie procesu toczenia
wykończeniowego stopu AlSi12(Fe) mają posuw f oraz głębokość skrawania ap.
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