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Wysoko wydajna obróbka części ze stopów aluminium
o złożonych kształtach
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Przedstawiono główne problemy technologiczne występujące przy wysoko wydajnej obróbce części ze stopów aluminium o złożonych kształtach, stosowanych w przemyśle
lotniczym. Opisano wpływ makro- i mikrogeometrii narzędzi
oraz parametrów obróbkowych na wydajność i dynamikę
procesu.
W dążeniu do jak największego obniżenia masy wytwarzanych wyrobów, w przemyśle coraz częściej stosuje
się stopy aluminium. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu
lotniczego, gdzie masa wytwarzanych części w dużym
stopniu decyduje o efektach ekonomicznych eksploatacji
samolotu. Lotnicze części aluminiowe o złożonych kształtach wytwarza się w małych seriach. Ze względu na
kosztochłonność ich produkcji konieczne jest odstąpienie
od trudnych do zautomatyzowania metod produkcji, takich jak np. bardzo praco- i czasochłonne nitowanie
elementów. Dlatego stale poszukuje się nowych technologii wytwarzania tych części, które zapewniłyby uzyskanie odpowiedniej jakości przy jak najmniejszych kosztach produkcji.
Do takich metod wytwarzania, wprowadzanych obecnie
w technologii światowej, jest zaliczana m. in. technologia
wysoko wydajnego procesu skrawania (HPC) z zastosowaniem wysokich prędkości skrawania (HSC) części aluminiowych o złożonych kształtach [9, 13, 15, 16] (rys. 1).
Przy stosowaniu obróbki HPC możliwe jest wykonanie
jednolitej konstrukcji części, która z reguły tworzona jest
z bloku aluminium o kształcie prostopadłościanu. Ze
względu na zdejmowanie niekiedy aż do 95% materiału
obrabianej części, w procesie skrawania muszą być zastosowane bardzo wysokie parametry skrawania, które
zapewnią wysoką wydajność ubytkową. W celu uzys-

Rys. 1. Typowe części lotnicze ze stopów aluminium o złożonych
kształtach
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kania maksymalnej wydajności w obróbce HPC zakłada
się pełne wykorzystanie będącej w dyspozycji mocy
wrzeciona narzędzia. Uzyskuje się to przez podwyższenie, w stosunku do obróbki konwencjonalnej, wartości
prędkości posuwu i głębokości skrawania.
Efektywna realizacja obróbki HPC może być osiągnięta
jedynie przy wykorzystaniu – przystosowanych specjalnie
do tego celu – nowoczesnych obrabiarek i narzędzi,
a także przy dobraniu odpowiednich parametrów obróbkowych skrawania i uwzględnieniu dynamiki samego procesu.
Narzędzia do obróbki HPC
Podwyższenie wartości prędkości skrawania i posuwów oraz głębokości skrawania w porównaniu z obróbką
konwencjonalną, stawia przed narzędziami nowe wymagania, co do: odpowiednich materiałów narzędziowych,
odpowiednich makro- i mikrogeometrii narzędzia, dużej
dokładności jego ruchu obrotowego, wysokiej sztywności
statycznej i dynamicznej, braku sił odśrodkowych.
 Materiały narzędziowe. Dotychczas jako materiały
narzędziowe do obróbki aluminium stosuje się głównie
węgliki spiekane (HP) oraz diament polikrystaliczny (DP).
Frezowanie czołowe HPC najczęściej wykonuje się narzędziami z drobnoziarnistych lub ultradrobnoziarnistych
węglików spiekanych, które charakteryzują się wysoką
twardością (HV0,05 > 2000), wysokim współczynnikiem
sprężystości wzdłużnej (E > 600 GPa) oraz dobrą wytrzymałością na zginanie. Te właściwości pozwalają na uzyskanie korzystniejszej, w stosunku do stali szybkotnącej,
charakterystyki eksploatacyjnej, przy równocześnie wyższej odporności na zużycie ścierne [8]. Diament polikrystaliczny, ze względu na wysoką twardość i dobrą przewodność cieplną, stosowany jest przede wszystkim do obróbki nadeutektycznych stopów aluminiowo-krzemowych.
Jego wadą jest wysoka cena oraz trudności przy wytwarzaniu narzędzi o żądanej geometrii.
Stosowanie powłok ochronnych narzędzi, w przypadku
obróbki stopów aluminium bez krzemu nie wykazuje żadnych znaczących korzyści. Ma ono na celu przede wszystkim zmniejszenie współczynnika tarcia, co ogranicza
przywieranie materiału obrabianego do narzędzia. W tym
przypadku odpowiednie są powłoki diamentowe nanoszone metodą CVD oraz powłoki WC/C. Należy jednak
pamiętać, że zastosowanie powłok wiąże się ze zwiększeniem promienia zaokrąglenia, co ma wpływ na powstawanie gratu oraz zwiększa siły skrawania [2,15].
Powlekany węglik spiekany nie wykazuje żadnych zalet
w porównaniu z węglikiem niepowlekanym.
 Makrogeometria narzędzia. Do obróbki HPC stosuje się najczęściej frezy trzpieniowe. Do najważniejszych
cech makrogeometrii frezu należy zaliczyć stosunek średnicy do długości, geometrię ostrza wraz z kątem natarcia
i kątem przyłożenia, kąt pochylenia linii śrubowej, liczbę
ostrzy oraz kształt i wielkość rowków wiórowych (rys. 2).
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Rys. 2. Wielkości charakterystyczne makrogeometrii frezu trzpieniowego: D – średnica narzędzia, Dc – średnica chwytu, DR – średnica
rdzenia, lo – długość ostrzy, lN – długość narzędzia, YPc – kąt
natarcia, płaszczyzna czołowa, YPb – kąt natarcia, pł. boczna,
α Pc – kąt przyłożenia, płaszczyzna czołowa.

 Długość ostrza lo. Długość ostrza i rowków wiórowych ma bezpośredni wpływ na sztywność narzędzia,
a co za tym idzie jego skłonność do drgań. Należy więc
dążyć do skracania tych elementów, pamiętając jednak
aby zapewnić właściwe odprowadzanie wiórów, zwłaszcza przy obróbce głębokich kieszeni, co najczęściej
występuje przy obróbce tzw. wręgów szkieletowych samolotu.
 Kąt natarcia ostrza Y. Proces skrawania i występujące na ostrzu procesy odkształcenia są uzależnione od
geometrii ostrza, a w szczególności od kąta natarcia
ostrza Y. Zwiększenie kąta natarcia ostrza powoduje
zmniejszenie spęczania wióra oraz większy kąt ścinania.
W przypadku geometrii ostrza musi być zachowany kompromis między kątem natarcia Y a kątem przyłożenia α .
Z jednej strony zwiększenie kąta natarcia prowadzi do
zmniejszenia spęczania wióra, przez co ostrze jest mniej
obciążone i zapewniony jest lepszy spływ wióra. Z drugiej
jednak większy kąt natarcia osłabia ostrze, które staje się
bardziej skłonne do wykruszeń. Dotychczasowe badania
pokazały, że optymalny kąt natarcia dla obróbki HPC
aluminium to 12 ÷ 18° [3, 4]. Mniejsze i ujemne kąty natarcia prowadzą do kruszenia się wiórów oraz powstawania
narostów, co skutkuje zwiększonymi siłami skrawania
i skłonnością do powstawania drgań [6].
 Kąt przyłożenia α . Zwiększenie stabilności procesu przy dużych kątach natarcia można uzyskać przez
zmniejszenie kąta przyłożenia α . Jednak w przypadku
obróbki HPC stopów aluminium, na skutek dużych wartości posuwów, jego wartość musi być bezwarunkowo większa od kąta kierunku skrawania [8]. Badania obróbki
aluminium pokazały, że najbardziej optymalny jest kąt
przyłożenia α z przedziału 7 ÷ 10° [3, 4]. Mniejsze kąty
powodują większy styk powierzchni przyłożenia z powierzchnią przedmiotu, czego efektem jest wzrost tarcia i sił
skrawania. Poza tym można zaobserwować nalepianie
się materiału na powierzchnię przyłożenia. W przypadku,
gdy kąt przyłożenia α > 13°, występuje zwiększone zużycie na powierzchni przyłożenia [8].
 Kąt pochylenia linii śrubowej λ . Zaletą frezów
trzpieniowych z ostrzami śrubowymi jest to, że w materiał
obrabiany wchodzi/opuszcza w danym momencie nie
cała długość ostrza. Dzięki temu występują płynne przejścia wahań siły skrawania, a im większa jest wartość kąta
pochylenia linii śrubowej, tym bardziej łagodny jest wzrost
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lub spadek siły. Przy obróbce stopów aluminium okazało
się, że odpowiednie kąty pochylenia linii śrubowej mieszczą się w przedziale 25 ÷ 30° [3, 4, 8]. Większe kąty λ na
skutek zwiększonej długości styku ostrza z przedmiotem
ls powodują zwiększenie siły skrawania oraz ograniczają
pojemność rowków wiórowych, co w konsekwencji ogranicza odprowadzenie wiórów. Wraz ze zwiększaniem
kąta pochylenia linii śrubowej rosną znacznie siły w kierunku osiowym; dlatego należy pamiętać o nieprzekraczaniu dopuszczalnej siły osiowej zastosowanego wrzeciona narzędzia. Poza tym kąt pochylenia linii śrubowej
ma również wpływ na grubość warstwy skrawanej oraz na
kierunek odprowadzania wiórów i tym samym na siły
skrawania. Im większy jest kąt pochylenia linii śrubowej,
tym mniejsza jest średnia grubość warstwy skrawanej,
ponieważ materiał rozkłada się na większą długość ostrza. Dla charakterystyki eksploatacyjnej narzędzia oznacza to, że wraz ze zwiększeniem się kąta pochylenia linii
śrubowej, zwiększa się stosunek dynamicznych wahań
siły oraz wartość sił skrawania, co obniża stabilność
procesu frezowania [1].
 Liczba ostrzy z. Liczba ostrzy frezu wpływa na
stopień pokrycia. Duża liczba ostrzy narzędzia pozwala
na utrzymanie małego posuwu na jedno ostrze fz nawet
przy wysokich prędkościach posuwu vf. Ze względu na
warunki geometryczne i ograniczenia wynikające z technologii produkcji narzędzi, zwiększenie liczby ostrzy wpływa m. in. na zmniejszenie rowków wiórowych. Zachodzi
wówczas zjawisko silniejszego odkształcania wiórów, którego skutkiem jest wyższy pobór mocy [11]. Również przy
obróbce wykończeniowej części aluminiowych o złożonych kształtach z niewielkimi szerokościami styku, wynoszącymi ae = 1 ÷ 2 mm, zbyt małe rowki wiórowe mogą
doprowadzić do utrudnionego odprowadzania wiórów i do
niestabilności procesu. Jedynie liczba ostrzy z < 5 zapewnia uzyskanie wyników zadowalających pod względem
jakości. Ważnym aspektem dla obróbki HPC jest to, że
liczba ostrzy w połączeniu z prędkością obrotową wrzeciona, determinuje częstotliwość styku ostrzy z przedmiotem, a tym samym częstotliwość drgań samowzbudnych w procesie [1]. Aby uzyskać wysoką jakość powierzchni obrabianych części, należy tak dobrać liczbę ostrzy
w połączeniu z prędkością obrotową frezu, aby częstotliwość drgań samowzbudnych nie pokrywała się z częstotliwością drgań własnych układu OPN. Należy również
pamiętać, że liczba ostrzy wpływa na symetrię narzędzia.
Przy trzech lub większej liczbie ostrzy, ze względu na
symetrię, nie występuje zjawisko momentu odchylenia,
a geometryczne momenty bezwładności powierzchni są
przeważnie większe niż przy narzędziach dwuostrzowych. Skutkiem jest to, że odkształcenia są zawsze
jednakowe w obydwu kierunkach przestrzeni i mają
mniejsze wielkości niż przy dwóch ostrzach [17]. Równomierna charakterystyka odkształceń przekłada się na stabilniejszą charakterystykę pracy narzędzia przy skrawaniu. Symetryczne przekroje poprzeczne konieczne są
również przy narzędziach o długich wysięgach [9]. Rozmieszczenie i kształt rowków wiórowych dla frezów
trzpieniowych przeznaczonych do obróbki HPC musi być
zoptymalizowane pod kątem wytrzymałości na zginanie
i sztywność. Celem jest maksymalizacja momentów bezwładności względem osi głównej frezu.
 Promień zaokrąglenia ostrza. Przy obróbce części
aluminiowych o złożonych kształtach frezy trzpieniowe
w większości przypadków mają zaokrąglenia naroża,
w celu wykonania określonych promieni na dnie przegród.
Promień ten poprawia chropowatość obrabianej powierz-
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chni, jednakże powoduje wzrost sił skrawania, co jest
szczególnie niekorzystne w przypadku frezów o dużym
ilorazie długość/średnica [5].
Mikrogeometria ostrza
Oprócz makrogeometrii frezu trzpieniowego, na proces
skrawania decydujący wpływ ma mikrogeometria ostrza
(rys. 3).

Rys. 3. Ukształtowanie krawędzi skrawającej narzędzia

Przeprowadzone badania frezowania HPC stopów aluminium potwierdzają, że najlepsze wyniki uzyskuje się
przy użyciu narzędzi o ostrzach szlifowanych, które umożliwiają łatwe burzenie spójności materiału. Z tego powodu maksymalne zaokrąglenie krawędzi skrawającej ostrza nie powinno przekraczać wielkości rβ = 30 µm [3, 17].
Z przeprowadzonych badań frezowania stopu aluminium
AlCuMgPb, po 15 min obróbki zaobserwowano zwiększenie promienia ostrza z rβ = 5 µm do 50 µm, na skutek
zużycia ściernego. Rezultatem jest wzrost siły skrawania
o 10% oraz zwiększenie o prawie 50% siły normalnej Fcn
[10]. Po tej fazie docierania wzrost siły jest znacznie
mniejszy. Dzięki wykonaniu zaokrąglenia ostrza można
uniknąć progresywnego zużycia początkowego ostrza.
Zwiększenie promienia zaokrąglenia powoduje silniejsze
spęczanie wiórów oraz wzrost temperatury skrawania
i nacisku na ostrze. Wynikiem tego jest wzrost siły skrawania, a w szczególności siły normalnej, co powoduje
zwiększone zużycie. Ponadto przy zbyt dużych promieniach zaokrąglenia istnieje niebezpieczeństwo przywierania skrawanego materiału do ostrza. Stwierdzono również, że łysinka na krawędzi skrawającej daje przy obróbce efekt stabilizujący, ale powoduje wzrost tarcia. Wynikiem są wyższe siły skrawania oraz zwiększony pobór
mocy wrzeciona. Stąd też znaczny poziom emisji hałasu
powstającego w procesie obróbki HPC, który – nawet
przy zoptymalizowanej makrogeometrii narzędzia – może
osiągnąć poziom wynoszący Lp > 95 dBA. Wykonanie łysinki prowadzi do stabilniejszego procesu skrawania i obniżenia poziomu hałasu o ponad 20% [10].
Wykonane w sposób celowy, równomierne zaokrąglenie lub sfazowanie krawędzi skrawającej daje możliwość zwiększenia żywotności narzędzia, ponieważ we
wczesnej fazie jego użytkowania nie występuje okres
docierania, w wyniku którego zachodzi niekontrolowana
zmiana geometrii. Szerokość łysinki frezów trzpieniowych
do obróbki stopów aluminiowych mieści się na ogół
w przedziale 10 < Fb < 150 µm [3]. Oznacza to, że – poza
technologicznym wyzwaniem jakim jest powtarzalne wykonanie geometrii ostrza z dokładnością do kilku mikrometrów – należy również zapewnić możliwość tego pomiaru.
Zaokrąglenie ostrza ma znaczny wpływ na obróbkę,
szczególnie przy małych posuwach fz na jedno ostrze. Do
obróbki stopów aluminium najkorzystniejsze są możliwie
ostre narzędzia o małych zaokrągleniach krawędzi skra-

wających. Redukcja posuwu powoduje bowiem spadek
średniej grubości warstwy skrawanej hm. Jeśli zaokrąglenie lub sfazowanie krawędzi skrawającej jest większe
niż średnia grubość warstwy skrawanej, to nie dochodzi
do tworzenia się wiórów. Prowadzi to do znacznego
wzrostu sił skrawania i dużego zużycia adhezyjnego oraz
abrazyjnego ostrza. Zbyt duże zaokrąglenie ostrza w stosunku do posuwu na jedno ostrze może przy tym prowadzić do ujemnego kąta natarcia ostrza. W takim przypadku zużycie praktycznie nie zależy od szerokości sfazowania i przyjmuje bardzo wysoką wartość. Ze względu na
opisane zjawisko, dla określonej geometrii ostrza, konieczne jest stosowanie wyższej niż minimalna grubości
warstwy skrawanej. Badania wykazały, że przy skrawaniu
aluminium minimalna wartość posuwu na ostrze wynosi
fz = 0,05 mm [10]. Powyżej tej wartości nie występuje
zjawisko przywierania materiału obrabianego do ostrza.
Wraz z rosnącym promieniem zaokrąglenia ostrza pogarsza się jakość wykonywanych powierzchni. Wynika to
z faktu, że większe zaokrąglenie krawędzi skrawającej
zmniejsza kąt natarcia i przyłożenia, a większy kąt ostrza
utrudnia proces skrawania. Występujące przy tym procesy zgniatania materiału oraz wysokie temperatury w strefie styku powodują wyrywanie i nadtapianie cząsteczek
materiału, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia
chropowatości wykonywanej powierzchni.
 Zużycie narzędzia. Pomimo wyższej wytrzymałości, przy skrawaniu stopów aluminium właściwe siły skrawania są o ponad 50% mniejsze od sił występujących
przy skrawaniu stali [14]. Dlatego przy obróbce stopów
aluminium nie występuje praktycznie żadne istotne zużywanie się narzędzi, które byłoby widoczne w postaci
śladów zużycia na powierzchniach ostrza. Jednakże wraz
z rosnącym czasem użytkowania, należy dokładnie obserwować zmiany geometrii ostrza. Już niewielkie zużycie powierzchni przyłożenia prowadzi do zaokrąglenia
ostrza. Powstaje wtedy krótkie sfazowanie z ujemnym
kątem natarcia. Siła normalna posuwu FfN rośnie wskutek
tego mocniej niż siła posuwu Ff. W ślad za tym następuje
zmiana siły skrawania i siły normalnej skrawania odniesionej do narzędzia. Na skutek wzrostu sił skrawania
dochodzi do wyższego obciążenia narzędzia, szczególnie
w kierunku normalnym do kierunku posuwu. Przekłada
się to bezpośrednio na większe odchyłki wymiarów
i kształtu. Ponadto, na skutek narastających zjawisk tarcia i adhezji na powierzchni przyłożenia i natarcia, przy
dłuższym czasie użytkowania narzędzia dochodzi do
przywierania obrabianego materiału. Konsekwencją tego
zjawiska jest zarastanie rowków wiórowych. Innym objawem zużycia narzędzi są małe wyszczerbienia na
ostrzu, które wynikają z wysokiego obciążenia podczas
stosowania metody HPC, co w konsekwencji wymaga
wcześniejszego ich ostrzenia. Okresy pomiędzy kolejnymi ostrzeniami dla niepowlekanych frezów z węglików
spiekanych przy przemysłowej produkcji metodą HPC
wynoszą 600 ÷ 1200 min [6].
Parametry nastawcze procesu HPC
W porównaniu z obróbką HSC, której głównym celem
jest optymalizacja jakości obrabianej części, celem procesu HPC jest maksymalizacja wydajności ubytkowej przy
wykorzystaniu pełnej mocy wrzeciona. Przy niekorzystnym doborze wielkości nastawczych, zastosowaniu narzędzi o krytycznym ilorazie średnicy do długości, a także
przy frezowaniu cienkich żeber dochodzi często do niestabilności procesu. Ma to miejsce szczególnie przy obróbce wręgów o głębokich kieszeniach i cienkich ścian-
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kach. Z tego powodu konieczne jest określenie właściwych parametrów nastawczych procesu oraz rzeczywistych zależności między nimi (rys. 4).

Rys.4.
Parametry
procesu frezowania
HPC: ap – głębokość
skrawania, ae – szerokość skrawania, vf
– prędkość posuwu,
n – prędkość obrotowa freza, vc – prędkość skrawania

 Frezowanie współbieżne i przeciwbieżne. Praktycznie we wszystkich przypadkach obróbki stopów aluminium stosuje się frezowanie współbieżne ze względu
na to, że skrawanie przeciwbieżne ma dwie zasadnicze
wady. Po pierwsze przy określonej kombinacji parametrów procesu i przy zwiększeniu szerokości skrawania ae
dochodzi do odwrócenia wartości i kierunku siły normalnej posuwu FfN, czego konsekwencją mogą być podcięcia
na przedmiocie obrabianym. Ponadto, przy frezowaniu
przeciwbieżnym musi być na początku skrawania przekroczona tzw. graniczna głębokość skrawania. Wskutek
tego dochodzi do utwardzenia zgniotowego; w porównaniu z frezowaniem współbieżnym występują wówczas
podwyższone siły skrawania [8].
 Prędkość skrawania vc. Dolna granica nastawianego zakresu prędkości skrawania przy obróbce stopów
aluminium zdeterminowana jest przez tworzenie się narostów. Wraz z rosnącą prędkością skrawania odnotowuje
się – praktycznie dla wszystkich materiałów metalowych
– wyraźny spadek siły skrawania, który spowodowany
jest głównie zmianą w procesie powstawania wiórów.
Procesy te można opisać jako [11]:
 zwiększenie kąta ścinania, a przez to zmniejszenie
spęczania wióra,
 wyraźne segmentowanie wióra i koncentrowanie odkształceń plastycznych w miejscach ścinania – to zjawisko jest uzależnione od materiału obrabianego,
 niestabilne tworzenie mocno splątanych wiórów
wstęgowych – zależne od materiału obrabianego i jego
struktury.
Dzięki zastosowaniu wysokich prędkości skrawania vc
można nastawić znacznie wyższe prędkości posuwu vf,
przy małych grubościach warstwy skrawanej ap. Zwiększanie prędkości skrawania ma niestety swoje konsekwencje w postaci wysokich mocy wrzeciona na biegu
jałowym, które mają znaczny udział w całkowitej mocy
pobieranej. Dlatego w konkretnym przypadku należy
sprawdzić przy jakich prędkościach obrotowych wrzeciona jest do dyspozycji maksymalny moment wrzeciona.
Przy obróbce szybkościowej należy zwrócić uwagę na to,
że częstotliwość styku narzędzia z przedmiotem fE zależy
od prędkości skrawania (względnie prędkości obrotowej
freza n) oraz liczby ostrzy z:
(1)
Poprzez dobór częstotliwości styku narzędzia z przedmiotem oddziałuje się w istotny sposób na charakterystykę dynamiczną układu OPN [1].

 Prędkość posuwu vf. Prędkość obrotową wrzeciona n i prędkości posuwu vf określa posuw na jedno ostrze
fz. W celu uzyskania wysokiej jakości powierzchni nie
należy schodzić poniżej krytycznego, minimalnego posuwu na jedno ostrze, przy którym dochodzi do zgniatania
powierzchni na skutek odkształceń plastycznych i wydłużania powstającego wióra. Zjawisko takie zdecydowanie wpływa na własności warstwy wierzchniej, gdyż powstają w niej duże naprężenia ściskające [19]. Wraz ze
zwiększaniem się grubości warstwy skrawanej, spada
właściwy opór skrawania kc i dochodzi do spadku właściwego obciążenia cieplnego. Z tego powodu należy
– przy projektowaniu procesu skrawania HPC pod kątem
maksymalnej wydajności ubytkowej – dążyć do możliwie
wysokich posuwów, uwzględniając przy tym wzrost zużycia narzędzia. Dodatkowo, stosując wysokie prędkości
posuwu należy pamiętać, aby nie były one osiągane np.
przy obróbce małych kieszeni, ze względu na krótkie
drogi przemieszczania narzędzia. Powodem tego jest
ograniczona zdolność przyspieszenia oraz ograniczenie
napędu posuwu obrabiarki. Przy projektowaniu procesu
należy więc uwzględnić cały przebieg obróbki oraz granice mocy wrzeciona obrabiarki. Należy również zwrócić
uwagę na to, że przy zbyt dużych posuwach występuje
problem przyjmowania i odtransportowywania wiórów
przez rowki wiórowe frezu, co wpływa na stabilność
procesu. Poprzez zwiększenie posuwu na jedno ostrze
można natomiast zmniejszyć skłonność do drgań i ustabilizować proces. Jeśli posuw zostanie następnie ponownie
zmniejszony to dochodzi do drgań narzędzia [11].
W przeciwieństwie do toczenia, podczas frezowania
grubość warstwy skrawanej h zmienia się od zera do
wartości posuwu na ostrze fz. Stąd też do oceny obciążenia ostrza przy frezowaniu przyjmuje się najczęściej
wartość średnią hśr.
 Głębokość skrawania ap. Niewielkie głębokości
skrawania prowadzą, z powodu bardzo wysokiego udziału tarcia bocznych ostrzy skrawających, do dużych względnych mocy skrawania. Wraz ze wzrostem głębokości
skrawania, udział sił tarcia zmniejsza się i od wartości
granicznej głębokości względna moc skrawania pozostaje
stała. Siła skrawania wzrasta proporcjonalnie wraz z głębokością, podczas gdy zwiększająca się prędkość posuwu powoduje obniżanie jej wartości [6].
 Szerokość skrawania ae. W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności ubytkowej należy frezować z maksymalną szerokością skrawania. Ponieważ przy frezowaniu czołowym części o złożonych kształtach, np. powierzchnie na dnie kieszeni, są wykonywane przez ostrza
na czole frezu, więc konieczna jest obróbka z maksymalną szerokością skrawania wynoszącą:
(2)
gdzie: rε – promień zaokrąglenia naroża ostrza.
Szerokość skrawania pozwala ustalić kąt styku frezu ϕ
oraz liczbę ostrzy pozostających w kontakcie z materiałem obrabianym. Z nastawionej szerokości i głębokości
skrawania otrzymuje się, w zależności od parametrów
geometrycznych narzędzia, różne warunki styku roboczego, które m. in. można scharakteryzować za pomocą
współczynnika równomierności.
 Współczynnik równomierności k. Współczynnik równomierności ma szczególne znaczenie dla stabilności procesu frezowania [12]. Zależy on od geometrycznych parametrów narzędzia. W zależności od osiowej głębokości
skrawania ap, kąta pochylenia linii śrubowej λ i podziałki
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obwodowej UT frezu można ustalić różne pokrycia ostrza.
Pokrywanie się ostrzy ma miejsce wtedy, kiedy rzutowana
długość ostrza lsp jest większa niż podziałka obwodowa UT.
Przy frezowaniu równomiernym parametry procesu nastawia się tak, aby wychodzenie jednego ostrza z przedmiotu i następujące po nim wchodzenie w przedmiot następnego ostrza odbywało się w tym samym momencie.
Stan taki można nastawić zarówno w kierunku osiowym,
na głębokości skrawania ap, jak i w kierunku promieniowym, przez szerokość skrawania ae. Niekorzystne warunki
występują wtedy, kiedy tylko jedno ostrze pozostaje w styku roboczym (współczynnik równomierności k < 1). Wówczas mogą wystąpić silne drgania, ponieważ brak jest
podporowego oddziaływania kolejnego ostrza, a każde
z nich oddzielnie przechodzi własny cykl obciążenia siłami
czynnymi. Oznacza to, że narzędzie podczas jednego
obrotu odkształca się kilkakrotnie, odpowiednio do liczby
ostrzy. Jeśli w styku roboczym pozostaje zawsze tylko
jedno ostrze, lub kilka ostrzy jednocześnie, to ma miejsce
działanie stabilizujące narzędzie. Najbardziej stabilne warunki procesu występują przy frezowaniu równomiernym
osiowo. W takim przypadku boczny ruch oscylacyjny narzędzia jest najmniejszy i wynikają stąd najmniejsze siły
skrawania i drgania. Może się również przy tym polepszyć
jakość powierzchni. Przy frezowaniu równomiernym osiowo trzeba zwrócić uwagę na to, że wysokie – możliwe do
nastawienia – głębokości skrawania, oznaczają większe
obciążenie narzędzia, przedmiotu obrabianego i obrabiarki, co ogranicza ich zastosowanie. Również przy frezowaniu równomiernym promieniowo można zminimalizować
boczny ruch oscylacyjny narzędzia, jakkolwiek wymaga to
relatywnie dużej szerokości skrawania ae, co skutkuje
wysokimi siłami skrawania, przekraczającymi zakres obróbki wykończeniowej. Najlepsze wyniki osiąga się przy
połączeniu równomierności osiowej i promieniowej [10].
Parametry procesu skrawania
Głównym celem obróbki HPC jest maksymalizacja wydajności ubytkowej przy stabilnym procesie i zachowaniu
zadanych parametrów jakościowych wykonywanego
przedmiotu. Przy wprowadzaniu obróbki HPC stopów
aluminium okazało się, że w większości przypadków
czynnikami ograniczającymi nie były dokładność wymiarów i kształtu lub jakość powierzchni, lecz wysokie siły
skrawania oraz wysoka konieczna moc napędów,
w szczególności wrzeciona. Ważną cechą jakości obróbki
HPC jest powstawanie gratu na krawędziach obrabianego przedmiotu. Zjawisko to ma miejsce szczególnie
w ekstremalnych warunkach brzegowych procesów skrawania wysoko wydajnego HPC [10].
 Siły skrawania. Ocena występujących podczas procesu obróbki sił skrawania jest szczególnie ważna przy
obróbce wykończeniowej. Całkowitą siłę skrawania F,
jako sumę wektorów wszystkich sił, można rozłożyć na
siłę czynną Fa w płaszczyźnie roboczej i na siłę bierną Fb
– prostopadłą do płaszczyzny roboczej. Siła czynna zmienia się wraz z kątem styku freza ϕ i można ją rozłożyć na
siły Ff i FfN odniesione do przedmiotu obrabianego, działające w kierunku posuwu lub na siły wirujące, odniesione
do narzędzia Fc i FcN, działające w kierunku prędkości
skrawania (rys. 5).
W celu obliczenia siły skrawania Fc ze wzoru Kienzle’go dla skrawania aluminium z wysokimi prędkościami
uzyskano:
(3)

Rys. 5. Siły skrawania przy frezowaniu walcowo-czołowym

Np. dla stopu aluminium AlZn5,5MgCu właściwy
opór skrawania wynosi kc1.1 = 700 N/mm2, a współczynnik
1-mc = 0,82.
 Moc pobierana przez napęd wrzeciona głównego.
Działająca przy frezowaniu HPC siła skrawania Fc wymaga momentu obrotowego Mc, dostarczanego przez wrzeciono. Przy założonej prędkości skrawania vc oraz średnicy narzędzia D można obliczyć niezbędną moc skrawania Pc z zależności:
(4)
 Powstawanie gratu. Głównym celem zapobiegania
powstawaniu gratu jest wytwarzanie części bez konieczności dalszej obróbki ręcznej i zdolność do ich późniejszego montażu, a także spełnienie kryterium funkcjonalności produktu w eksploatacji. Celem drugoplanowym
jest ukształtowanie produktu z ergonomicznego i estetycznego punktu widzenia. W większości przypadków frezowane części muszą po obróbce być poddane pracochłonnemu i kosztownemu procesowi ręcznego i/lub maszynowego gratowania. Koszty takiej operacji mogą często wynieść do 30% całkowitych kosztów produkcji części.
Z tego też powodu dąży się do zapobiegania tworzeniu
się gratu już w procesie frezowania [3, 11].
Mechanizm powstawania gratu przy frezowaniu znacznie różni się od mechanizmu przy toczeniu lub wierceniu.
Wynika to z bardziej złożonej kinematyki procesu oraz
warunków wchodzenia i wychodzenia ostrzy z/w materiału obrabianego. Na skutek przerywanego skrawania, powstawanie gratu jest bardziej nierównomierne, a przedziały czasu w którym się tworzy są znacznie krótsze.
W przeciwieństwie do wiercenia, przy frezowaniu istnieje
możliwość zredukowania powstawania gratu poprzez odpowiedni dobór parametrów procesu.
Analiza mechanizmów powstawania gratu jest przedmiotem wielu badań [9, 10, 15]. Opracowano różne modele do prognozowania powstawania tego zjawiska, których
stosowanie ogranicza się jednak tylko do szczególnych
przypadków. Istnieją dwie, zasadniczo różne, przyczyny
powstawania gratu. Pierwszą jest wyciskanie materiału
w kierunku siły tworzącej grat, za którego powstawanie
odpowiedzialna jest składowa normalna siły skrawania.
Na początku wchodzenia ostrza w materiał jest ona
skierowana prostopadle do krawędzi przedmiotu obrabianego i wyciska materiał w kierunku swego działania.
Drugą przyczyną jest wyciskanie materiału prostopadle
do kierunku siły tworzącej grat, a za jego powstawanie
odpowiada składowa promieniowa siły skrawania, która
prowadzi do zgniatania materiału prostopadle do jej kierunku. Powstający w ten sposób grat zwany jest gratem
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Poissona, w oparciu o definicję liczby Poissona, która
charakteryzuje odkształcenie prostopadłe do kierunku siły. Przy frezowaniu części aluminiowych ten rodzaj tworzenia się gratu nastręcza największe problemy, ponieważ uniemożliwia dokładne zamocowanie części. Wielkości charakterystyczne gratu i miejsca jego powstawania
przedstawione są na rys. 6.

Rys. 6. Wielkości charakterystyczne gratu: bf – szerokość podstawy
gratu, bg – grubość gratu, h0 – wysokość gratu, rf – promień podstawy
gratu, Θ – kąt krawędzi części

Badania nad tworzeniem się gratu pokazały, że jest to
zawsze materiał, który – z powodu swojej odkształcalności i warunków skrawania – uległ zmiękczeniu. Jeśli
materiał w nastawionych warunkach skrawania nie staje
się plastycznie odkształcalny, to grat nie może się utworzyć. Stąd też głównym celem przedsięwzięć, które służą
redukcji tworzenia się gratu podczas procesu skrawania,
jest ograniczenie odkształcalności przedmiotu lub materiału obrabianego, a także zminimalizowanie objętości
materiału obrabianego, która może się w niego przekształcić.
W celu redukcji powstawanie gratu w procesie frezowania, należy unikać przede wszystkim bardzo małych lub
bardzo wysokich posuwów na jedno ostrze. Odkształcanie materiału, które prowadzi do powstawania gratu
Poissona, odbywa się głównie w kierunku bocznym. Wraz
z większą głębokością skrawania odkształcana jest większa objętość materiału, przy czym materiał płynie przeważnie w kierunku ostrza i powoduje wzmożone jego tworzenie. W różnych publikacjach przedstawione jest znaczenie kąta wchodzenia i wychodzenia ostrza frezu [7].
Dla procesu frezowania walcowo-czołowego korzystny
okazuje się większy kąt wychodzenia, równoznaczny
z małym naddatkiem na obróbkę wykończeniową. Wyższe prędkości skrawania powodują mniejsze tarcie na
powierzchni natarcia i większe kąty ścinania. Wynika stąd
mniejsze spęczanie wióra i zmniejszone tworzenie się
gratu. W wielu badaniach podkreśla się ponadto, że
korzystne są ostre narzędzia, a rosnące ich zużycie
skutkuje wzmożonym tworzeniem się gratu. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na promień zaokrąglenia krawędzi skrawającej [3].
Stabilność procesu frezowania HPC
 Zjawiska dynamiczne. Maksymalny ubytek materiału, jaki można osiągnąć przy zastosowaniu frezowania
HPC na danej obrabiarce, ograniczony jest w wielu przypadkach występowaniem drgań samowzbudnych. Z tego
powodu często pozostająca do dyspozycji moc napędu
wrzeciona nie może być wykorzystana w obróbce. Zjawisko to tłumaczone jest przede wszystkim efektem regeneracyjnym, tj. ponownym powstawaniem na powierzchni

przedmiotu karbów, tzn. śladów drgań narzędzia pochodzących z poprzedniego przejścia [18]. Projektowanie procesu i zapobieganie efektom karbowania przy
frezowaniu, w porównaniu ze skrawaniem ciągłym, jest
nieporównanie trudniejsze. Zależy ono bowiem od wirującego narzędzia i skrawania przerywanego. Siły są przy
tym zmienne w czasie i działają okresowo. Poza tym,
wraz z różnymi wielkościami i kształtami wióra, zmieniają się kierunki działania sił skrawania. Karbowanie powstaje w wyniku względnego ruchu pomiędzy narzędziem i przedmiotem obrabianym, a to z kolei przekłada
się na zmianę grubości warstwy skrawanej. Siły skrawania są w przybliżeniu proporcjonalne do grubości warstwy skrawanej a ich dynamiczne zmiany wpływają na jej
grubość. W ten sposób powodują drgania samowzbudne
i niestabilność procesu (efekt karbowania). Dlatego
należy dążyć do zminimalizowania tych drgań, gdyż
prowadzą one do zużycia narzędzi i dużych obciążeń
dynamicznych wrzeciona oraz uchwytów przedmiotu obrabianego.
 Wykres stabilności. Każdy układ OPN ma właściwą sobie charakterystykę dynamiczną. Proces frezowania ograniczony jest przez granice stabilności, które mogą być ujęte na tzw. wykresie stabilności (stability lobe
– diagram). Przedstawione są na nim głębokości skrawania ap, w zależności od prędkości obrotowej wrzeciona n,
oraz określone są przedziały, w których może być zrealizowany stabilny proces skrawania (rys. 7).

Rys. 7. Wykres stabilności obróbki

Graniczna głębokość skrawania apkryt dla stabilnego
procesu jest zdefiniowana jako zredukowana głębokość
skrawania, przy której mogą być nastawione wszystkie
prędkości obrotowe wrzeciona. W zastosowaniach przemysłowych przy obróbce konwencjonalnej często nie
osiąga się tej wartości i dlatego można pracować ze
wszystkimi prędkościami obrotowymi. Jednak również
tam może dochodzić do karbowania, jeśli przeszacowana
zostanie sztywność układu OPN. Najbezpieczniejszym
sposobem jest więc zidentyfikowanie stabilnego zakresu
procesu i bazujące na tym ustalenie zakresu roboczego
prędkości obrotowych.
Przy obróbce wiórowej stan powierzchni obrabianej
części determinowany jest przez to, w jaki sposób ostrze
narzędzia zdejmuje materiał. W przypadku frezowania,
z powodu odchyleń ostrza frezu, na obrabianej powierzchni pozostaje falista struktura, w którą wchodzi kolejne
ostrze. Jeśli częstotliwość wchodzenia ostrza w materiał
fE nie odpowiada częstotliwości drgań pomiędzy narzędziem i przedmiotem obrabianym (częstotliwości karbowania), to wynikiem jest przesunięcie fazowe pomiędzy
kolejnymi ostrzami narzędzia (rys. 8). Efektem tego są
mocno zmieniające się grubości warstwy skrawanej,
a przez to zmienne siły skrawania, które prowadzą do
efektów regeneracyjnych. W przypadku gdy częstotliwość
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wchodzenia ostrza w materiał fE odpowiada dokładnie częstotliwości
karbowania fA procesu frezowania,
ostrze narzędzia pozostaje w styku
z materiałem dokładnie przez jeden
okres karbowania. Przypadek ten
odpowiada minimum karbowania
m = 1, które pozwala na obróbkę
z największymi głębokościami skrawania przy wysokiej prędkości skrawania (wysokiej prędkości obrotowej wrzeciona) – rys. 9. Dalsze minima karbowania są wynikiem całkowito-liczbowych dzielników częstotliwości karbowania. Prowadzą
one do całkowitych wielokrotności
drgań podczas wejścia ostrza w materiał.
Dla stabilnego procesu frezowania i obróbki z dużą wydajnością
ubytkową Qw należy tak dobrać częstotliwość wchodzenia ostrza w materiał fE, aby odpowiadała ona zawsze całkowito-liczbowemu stosunkowi częstotliwości drgań karbujących fA:

Rys. 8. Schemat powstawania drgań karbujących

(9)
W taki sposób efekt regeneracyjny może zostać zminimalizowany
i można uzyskać proces stabilny.
Większość metod zapobiegania
drganiom wykorzystuje właśnie zjawisko redukowania przesunięcia fazowego pomiędzy kolejnymi wejściami ostrzy w materiał. Do tego
celu koniecznym warunkiem jest to,
żeby obrabiarka mogła zapewnić
odpowiednią prędkość obrotową,
moc i moment obrotowy wrzeciona.
Poza tym musi być uwzględniony
fakt, że częstotliwość drgań narzę- Rys. 9. Stabilizacja drgań karbujących
dzia może nakładać się na częstotliwość drgań własnych obrabiarki i w ten sposób wzbu- narzędzia. Najbardziej niekorzystny przypadek stanowią
dzać układ OPN. Jeśli tak jest, to należy dobrać takie długie narzędzia o małych średnicach. Należy również
prędkości obrotowe, które mieszczą się nieznacznie obok uwzględnić wpływ kąta pochylenia linii śrubowej. Przy
zidentyfikowanych minimów drgań karbowania, aby unik- małych prędkościach obrotowych przedziały stabilności
nąć drgań rezonansowych [11, 18].
są stosunkowo wąskie i poszerzają się wraz z rosnącą
Celem doboru parametrów procesu HPC jest zaprojek- prędkością obrotową. Punkt pracy powinien leżeć możtowanie stabilnego i wydajnego procesu, z uwzględnie- liwie blisko takiego przedziału stabilności, który może być
niem najważniejszych wielkości wpływających na jego ustawiony z możliwie maksymalnymi prędkościami obroprzebieg, tj. głębokości i prędkości skrawania. Na stabil- towymi wrzeciona. Jeśli stabilny zakres leży powyżej
ność procesu mają również wpływ takie parametry proce- maksymalnej prędkości obrotowej wrzeciona, to – posu, jak: prędkość posuwu vf oraz szerokość skrawania ae. przez zastosowanie przedłużonego narzędzia – możliwe
Stabilność układu zwiększa się wraz ze wzrostem pręd- jest przesunięcie stabilnego zakresu w kierunku mniejkości posuwu, ponieważ wraz z nią zwiększa się grubość szych prędkości obrotowych. W ten sposób można uzywarstwy skrawanej h. Oprócz tego, zmniejsza się również skać stabilną charakterystykę pracy narzędzia w górnym
stosunek zmieniającej się do stałej grubości warstwy przedziale prędkości obrotowych wrzeciona. Z tego
skrawanej, a także ma miejsce spadek właściwej siły względu, przy konstruowaniu narzędzi należy uwzględnić
nie tylko sam proces skrawania, lecz ważne jest również
skrawania [13].
Największy wpływ na stabilność procesu frezowania takie dopasowanie układu narzędzie – wrzeciono, aby
mają te parametry geometrii narzędzia, które decydują wrzeciono pracowało stabilnie w górnym zakresie prędkoo jego sztywności w płaszczyźnie posuwu. Należy do nich ści obrotowych [11].
Kolejnym celem optymalizacji procesu musi być taki
zaliczyć m.in.: długość wysięgu, kształt i wielkość rowków
wiórowych oraz średnicę chwytu. Parametry te wpływają dobór narzędzia, aby określony przedział prędkości obrona poziom częstotliwości drgań własnych zastosowanego towych wrzeciona był zgodny z prędkością skrawania,
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odpowiednią dla wybranego zestawu materiał narzędziowy – materiał obrabiany. Dla obróbki stopów aluminium
można to zrealizować stosunkowo prosto, dzięki dobrym
właściwościom skrawnym także przy wysokich prędkościach skrawania.
Do identyfikowania i oceny stabilnych zakresów dla
parametrów procesu przy frezowaniu HPC mogą być
zastosowane różne metody analizy i obliczeń.
Do pomiarów i analizy w trakcie procesu można stosować różne metody, a mianowicie [11]:
 pomiar charakterystyki częstotliwościowej podczas
obróbki przy wykorzystaniu czujnika przyspieszenia, który
może być umieszczony np. na wrzecionie,
 pomiar charakterystyki częstotliwościowej sił skrawania za pomocą siłomierza,
 analizę akustyczną częstotliwości szumów frezu przy
obróbce.
Metody te umożliwiają ocenę procesu skrawania pod
kątem, czy zmierzone widmo analizy akustycznej, czujnika przyspieszenia lub sił skrawania jest zdominowane
przez częstotliwość wchodzenia ostrza w materiał. Jeśli
tak, to proces przebiega stabilnie i nie zachodzi karbowanie. W przeciwnym przypadku, tzn. kiedy widmo
wyznaczane jest przez częstotliwość drgań układu OPN,
proces przebiega w sposób niestabilny. Wtedy konieczne
staje się dopasowanie prędkości obrotowej wrzeciona.
Opracowanie teoretycznych modeli skrawania jest konieczne do wyznaczenia warunków stabilnej pracy przed
rozpoczęciem obróbki. W przypadku frezowania ich uzyskanie jest szczególnie utrudnione. Przyczyną jest konieczność uwzględnienia wpływu takich nieliniowych czynników, jak: grubość warstwy skrawanej, zmieniające się
ukierunkowanie sił skrawania, tłumienie procesu oraz
fakt, że jedno ostrze może stracić styk z przedmiotem
obrabianym.
W celu przeprowadzenia tych obliczeń modele muszą
zawierać informacje o parametrach procesu, geometrii
narzędzia, właściwych siłach skrawania oraz podatności
charakterystyki częstotliwościowej ostrza narzędzia. Obliczenia stabilności przeprowadzone przy ich użyciu mogą
jednak dostarczyć tylko prognoz rzeczywistego procesu
skrawania i przed wdrożeniem go do produkcji konieczne
jest dodatkowe zabezpieczenie oraz weryfikacja za pomocą testów praktycznych [13].
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