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WYBRANE ZAGADNIENIA MECHANIKI PROCESU SKRAWANIA
MATERIA£ÓW
SELECT PROBLEMS OF MECHANICS PROCESS OF MACHINE
CUTTING OF MATERIALS
W referacie przeanalizowano zjawiska towarzysz¹ce formowaniu wióra, podczas skrawania materia³ów plastycznych
oraz kruchych. Przedstawiono wyniki numerycznych badañ strefy skrawania ska³ (naturalnych materia³ów kruchych) z
wykorzystaniem MES oraz z wykorzystaniem FFT. Zwrócono uwagê na zarysowuj¹ce siê tendencje.
In report one analysed the concurrent occurrences to forming of shaving, during machine cuttings of plastic and fragile
materials. One represented the results of researches of zone of machine cutting of rocks (natural fragile materials) with
utilization of FEM and with utilization FFT. One turned attention on being scratched tendencies.

1. Wprowadzenie
W przypadku skrawania metali, mechanika tego procesu obejmuje zagadnienia odkszta³ceñ plastycznych, si³, naprê¿eñ, energii i tarcia oraz towarzysz¹cych zjawisk jak: powstawanie i dyfuzja ciep³a,
adhezja, przemiany strukturalne i fazowe. Przy czym wiele rozpatrywanych zagadnieñ odnosi siê do tzw. skrawania ortogonalnego, kojarzonego z p³askim stanem odkszta³cenia.
Oddzia³ywanie klinowego ostrza na materia³ elastoplastyczny
powoduje, ¿e w obszarze tworzenia wióra, wystêpuj¹ odkszta³cenia
plastyczne, co ilustruje rys. 1.
Zasadniczo wyró¿nia siê trzy strefy odkszta³ceñ plastycznych [3]:
- Strefê pierwotnych odkszta³ceñ plastycznych OABFE (rys.1). Przy
czym linia EF nazywana jest pocz¹tkow¹ granic¹ odkszta³cenia
plastycznego, która jak mo¿na zauwa¿yæ, w obszarze krawêdzi
ostrza, przebiega poni¿ej linii skrawania. Linia OAB nazywana
jest koñcow¹ granic¹ odkszta³cenia plastycznego, a linia FCB,
zewnêtrzn¹ granic¹ odkszta³cenia plastycznego.
- Strefê wtórnego p³yniêcia plastycznego, zwi¹zan¹ z dodatkowymi, znacznymi odkszta³ceniami spowodowanymi tarciem wióra
o powierzchniê natarcia ostrza.
- Strefê oddzia³ywania powierzchni przy³o¿enia.

Rys. 1. Strefy odkszta³ceñ plastycznych w modelu skrawania ortogonalnego [2]

Zale¿nie od geometrii ostrza, w³aciwoci skrawanego materia³u
oraz parametrów technologicznych skrawania, zmienia siê charakter
plastycznego p³yniêcia materia³u w strefie styku wióra z ostrzem.

Rys. 2. Schemat plastycznego p³yniêcia materia³u w strefie styku wióra z ostrzem [3]
Jak siê sugeruje, w strefie przylegaj¹cej do krawêdzi skrawaj¹cej
naprê¿enia styczne przekraczaj¹ granicê plastycznoci na cinanie
materia³u wióra, st¹d mo¿liwe jest wy³¹cznie wewnêtrzne p³yniêcie
materia³u (rys. 2). Powstaje siatka mikropêkniêæ wywo³uj¹ca rozdzielanie wyd³u¿onych ziaren materia³u, zapocz¹tkowuj¹c niszczenie jego
spójnoci w p³aszczynie ruchu ostrza. W strefie oddalonej od krawêdzi skrawaj¹cej, przemieszczenie wióra wystêpuje wskutek polizgu zewnêtrznego po powierzchni natarcia, tak jak w klasycznym
tarciu lizgowym.
Badania dowiadczalne i dowiadczenia praktyczne wskazuj¹ na
nieustalony i niestabilny charakter przebiegu procesu skrawania.
Wród przyczyn wymienia siê tutaj niestabilny mechanizm tworzenia wióra (powstawanie ró¿nych postaci i odmian wióra), narastaj¹ce w czasie zu¿ycie ostrza narzêdzia, zró¿nicowan¹ intensywnoæ
tarcia na powierzchni natarcia i przy³o¿enia, zmiany roboczych k¹tów ostrza itd.
Wysokie koszty nowoczesnych obrabiarek CNC oraz narzêdzi
skrawaj¹cych sprawiaj¹, ¿e koszty odchylenia warunków skrawania
od optymalnych, poci¹gaj¹ znacz¹cy przyrost kosztów produkcji.
Szczegó³owe analizy wykazuj¹, ¿e jedynie co drugie narzêdzie do-

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOÆ NR 5/2001

27

NAUKA I TECHNIKA
bierane jest prawid³owo a parametry technologiczne skrawania, dobierane s¹ prawid³owo tylko w 58% [1]. Jednym z istotnych powodów, jest brak w³aciwych modeli procesów obróbki, umo¿liwiaj¹cych przewidywanie ich wyników. Sprzyja to z kolei wzrostowi
zainteresowania zagadnieniami modelowania procesu skrawania,
w tym zw³aszcza formowania wióra. Wród wa¿niejszych modeli wyró¿niæ mo¿na modele [4]: z rozwiniêt¹ stref¹ polizgu, z równoleg³ymi granicami strefy polizgu, z pojedyncz¹ p³aszczyzn¹ polizgu, dyslokacyjny, tworzenia wióra segmentowego, zlokalizowanej strefy
cinania adiabatycznego oraz model tworzenia wióra w nanoskali.
Model tworzenia wióra z pojedyncz¹ p³aszczyzn¹ cinania, znalaz³ chyba najszersze zastosowanie w praktyce. Oprócz geometrycznych zwi¹zków okrelaj¹cych charakterystyki odkszta³ceñ plastycznych obejmuje rozwi¹zania dla k¹ta polizgu w funkcji geometrii
ostrza i towarzysz¹cemu odkszta³ceniom plastycznym tarcia lizgowego.
W modelu (rys. 3) za³o¿ono idealnie ostr¹ i prostoliniow¹ krawêd skrawaj¹c¹ oraz równomierny rozk³ad naprê¿eñ na p³aszczynie
polizgu. Przyjêto tak¿e model materia³u idealnie sztywno-plastycznego oraz hipotezê, ¿e k¹t polizgu przyjmuje wartoæ odpowiadaj¹c¹ minimum w³o¿onej pracy (energii) skrawania (równowa¿nie minimum si³y skrawania lub naprê¿enia polizgu).

del Nishimatsu [6]  proces cinania materia³u kruchego), hipotezy
zak³adaj¹ce krzywoliniowy kszta³t pêkniêcia pod wp³ywem naprê¿eñ cinaj¹cych lub rozci¹gaj¹cych (np. model Evansa [7]), oraz hipotezy zak³adaj¹ce, ¿e podstawow¹ rolê w procesie skrawania odgrywa strefa sprasowania a o odspojeniu decyduj¹ naprê¿enia
cinaj¹ce lub rozci¹gaj¹ce (zale¿nie od wartoci k¹ta natarcia ostrza).
W przypadku modeli uwzglêdniaj¹cych istnienie strefy sprasowania, istotn¹ rolê w procesie formowania wióra ma porowatoæ
ska³y (materia³u kruchego pochodzenia naturalnego). Tu¿ przed krawêdzi¹ skrawaj¹c¹ ostrza, czêsto obserwuje siê wystêpowanie tzw.
strefy zmia¿d¿enia, której czêæ przywiera do powierzchni natarcia
ostrza (rys. 4). Sugeruje siê, ¿e strefa zmia¿d¿enia przenosi w sposób
hydrostatyczny naciski ostrza na ska³ê, st¹d te¿ zak³ada siê (model
Bierona [5]), ¿e ska³a pêka na obwodzie strefy sprasowania.

Rys. 4. Model strefy skrawania ze stref¹ sprasowania [5]
W wiêkszoci modeli zak³ada siê p³ask¹ powierzchniê natarcia,
nieskoñczon¹ szerokoæ ostrza, idealnie ostre narzêdzie oraz g³ównie
prostoliniow¹ trajektoriê odspojenia (oprócz ³ukowej w modelu Evansa), co ilustruje rys. 5. K¹t trajektorii odspojenia wyznacza siê korzystaj¹c z zasady minimum si³y skrawania.
a)

b)

Rys. 3. Model skrawania Ernst- Merchanta
W zmodyfikowanej wersji modelu, Merchant przedstawi³ rozwi¹zanie oparte na modelu materia³u, ze wzmocnieniem liniowym,
gdy¿ wartoci k¹ta cinania wyznaczone z wczeniejszego modelu,
znacznie odbiega³y od danych dowiadczalnych.
Model Merchanta z umown¹ p³aszczyzn¹ polizgu, zaliczany jest
do rozwi¹zañ typu górnej oceny wielkoci odkszta³cenia, uzyskiwanych przy u¿yciu ekstremalnych zasad teorii plastycznoci (jedna
z tych zasad daje doln¹ ocenê mocy i si³y wywo³uj¹cej plastyczne
p³yniêcie materia³u, druga zasada podaje górn¹ ocenê, tj. zawê¿one
wartoci tych wielkoci. Zmieniaj¹c kinematycznie dopuszczalne pole
prêdkoci, mo¿na wyznaczyæ minimaln¹ górn¹ ocenê i w ten sposób
uciliæ rozwi¹zanie.
W przypadku skrawania ska³, powstaj¹ wióry odrywane (elementowe). Mechanizm tworzenia wióra zale¿y jednak od wielu czynników, np. od geometrii ostrza czy w³aciwoci ska³y (w tym jej porowatoci, wspó³czynnika asymetrii wytrzyma³oci ska³y, itd.). Podobnie
jak w przypadku skrawania metali, opracowano wiele modeli tworzenia wióra, które z ró¿nym skutkiem oddaj¹ naturê procesu. W tym
przypadku, hipotezy opisuj¹ce w sposób teoretyczny mechanizm odspajania elementów wióra, dzieli siê na trzy grupy, tj.: nawi¹zuj¹ce
do teorii skrawania metali (zmodyfikowany model Merchanta, mo-
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Rys. 5. Model formowania wióra wg: a) Nishimatsu [6], b) adaptacja
modelu Evansa przez Roxborough [7]
Badania dowiadczalne i obserwacje wykazuj¹ jednak, ¿e trajektoria odspojenia g³ównego elementu wióra ma z³o¿ony kszta³t (rys. 6),
z charakterystycznym punktem przegiêcia trajektorii (A, rys. 6), co
wiadczyæ mo¿e miêdzy innymi, o zmiennym kierunku dzia³ania si³y
formowania wióra, w cyklu odspajania.
Równie¿ kszta³t powierzchni natarcia ostrzy, aktualnie produkowanych no¿y urabiaj¹cych ska³y, nie jest p³aski, lecz tworz¹ j¹ pewne z³o¿one, przestrzenne formy. Powstaje zatem pytanie, na ile istotny jest wp³yw formy geometrycznej powierzchni natarcia, na kszta³t
i zasiêg trajektorii odspajania. Dotychczas opracowane modele, takiej odpowiedzi nie daj¹. W przypadku rynkowej dzia³alnoci kopalñ, zagadnienie to jest z kolei istotne z uwagi na koniecznoæ pozyskiwania w urobku wêgla (najwy¿sze ceny) maksymalnej iloci ziaren
grubych.
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Rys. 6. Rzeczywisty kszta³t g³ównego elementu wióra
St¹d te¿ poznanie mechaniki procesu skrawania ostrzami o z³o¿onych, przestrzennych formach geometrycznych powierzchni natarcia, jest aktualnie wa¿nym zagadnieniem. Podobnie jak wa¿nym
zagadnieniem staje siê opracowanie skutecznych metod prognozowania rozmiarów elementów wióra, zale¿nie od geometrii ostrza.

2. Badania numeryczne strefy skrawania
Podejmuj¹c próbê wyjanienia opisanych w¹tpliwoci, przeprowadzono szczegó³owe obserwacje i badania laboratoryjne (np. [8])
procesu skrawania ska³, no¿ami o przestrzennie ukszta³towanych
ostrzach. Jak wiadomo, ka¿dy proces skrawania ska³, charakteryzuje
siê pewn¹ cyklicznoci¹ przebiegu czasowego si³y skrawania (rys. 7).
Lokalnym maksimom si³y skrawania, odpowiada moment odspojenia elementu wióra. Odstêp czasowy pomiêdzy kolejnymi, najwiêkszymi maksimami wartoci si³y skrawania (tc), okrela wartoæ okresu formowania g³ównego elementu wióra (o najwiêkszych
rozmiarach), tj. d³ugoæ elementarnego cyklu odspajania.

Rys. 7. Przebieg czasowy si³y skrawania, charakterystyczny dla procesu skrawania ska³
Minimalne wartoci si³y skrawania (Fcr), s¹ charakterystyczne dla
okresu przemieszczenia ostrza nastêpuj¹cego po odspojeniu elementu wióra, gdzie narzêdzie pokonuje g³ównie opory tarcia ostrza o ska³ê,
która nie uleg³a wykruszeniu. Ró¿nica wartoci maksymalnych i minimalnych si³y skrawania w danym cyklu, okrela u¿yteczn¹ wartoæ si³y skrawania, tj. wartoæ si³y, która by³a niezbêdna w danym
cyklu, do odspojenia najwiêkszego elementu wióra.
W efekcie badañ [8] stwierdzono np. ¿e przebiegi czasowe si³y
skrawanie, charakterystyczne dla ka¿dego z badanych no¿y (typu np.
Rapid 83, NKP2w), znacznie siê ró¿ni¹. Ró¿nice te dotyczy³y tak
wartoci si³y skrawania (resztkowej, maksymalnej) ale g³ównie d³ugoci cyklu odspajania. Badania prowadzono na piaskowcu szarym,
stosuj¹c identyczne parametry skrawania (prêdkoæ skrawania
vc = 0,45m/s , oraz g³êbokoæ skrawania h =12mm).

Poniewa¿ przebieg czasowy si³y skrawania, mo¿na traktowaæ jako
szereg czasowy, do analizy zarejestrowanych przebiegów, wykorzystano Szybk¹ Transformatê Fouriera (w tym zw³aszcza rozk³ad gêstoci widmowej).
Badania wykaza³y (rys. 8, rys. 9), ¿e wystêpuje du¿a zale¿noæ
pomiêdzy ukszta³towaniem powierzchni natarcia, a charakterystycznymi wartociami gêstoci widmowej. Tak dla no¿a Rapid 83 (o przestrzennie ukszta³towanej powierzchni natarcia) najwiêksza gêstoæ
widmowa wystêpowa³a dla okresu 50, 90 i 150 milisekund.
Dla no¿a NKP2w, by³y to wartoci 90 i 300 milisekund. Dla za³o¿onej prêdkoci skrawania, okresy wystêpowania maksimum si³y
skrawania odpowiadaj¹ zatem przemieszczeniu ostrza ( a zatem wymiarowi elementu wióra mierzonemu w tym kierunku) rzêdu 22,5;
40 i 67,5mm (dla no¿a Rapid 83) oraz 40 i 135mm, dla no¿a NKP2w.
Tak wiêc, dla przyjêtych parametrów skrawania, dla no¿a Rapid 83
najczêciej formowane by³y elementy wióra o d³ugoci oko³o 40mm,
rzadziej d³ugoci 67,5mm. Z kolei w przypadku no¿a typu NKP2w,
niemal równo czêsto wystêpowa³o zjawisko oddzielania elementów
wióra d³ugoci 40mm jak i rzêdu 150mm.
a)

b)

Rys. 8. Przebieg czasowy si³y skrawania piaskowca no¿em typu Rapid 83 (a) oraz odpowiadaj¹cy mu wykres rozk³adu gêstoci
widmowej (b) [8]
Kolejnym etapem analizy, by³y badania strefy skrawania z wykorzystaniem Metody Elementów Skoñczonych (np. [9]). Celem ich
by³a próba okrelenia, na drodze numerycznej, zasiêgu odspajania
materia³u skalnego przez ostrze, zale¿nie od szeregu czynników wp³ywowych, w tym zw³aszcza jego parametrów geometrycznych. Dotychczas, wiêkszoæ analiz przeprowadzono traktuj¹c zagadnienie,
jako p³askie zadanie kontaktowe (np. [10]), w p³askim stanie odkszta³cenia, tj. odpowiadaj¹ce skrawaniu ortogonalnemu. Ograniczone analizy przeprowadzono dla uk³adu 3D [11]. Celem symulacji oddzia³ywania mia³u powstaj¹cego pomiêdzy ostrzem a lit¹ ska³¹, do celów
modelowania, wprowadzono tzw. warstwê kontaktow¹ [10], o nieliniowej charakterystyce materia³u (Druckera-Pragera). W strefie ciskania, materia³ warstwy zachowuje siê tak jak lita ska³a. W strefie
rozci¹gania, gdy naprê¿enia osi¹gn¹ wartoæ kohezji, materia³ ten
p³ynie, stawiaj¹c opór zale¿ny jedynie od wartoci k¹ta tarcia wewnêtrznego (co ilustruje rys. 10a).
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a)

j¹c krokowo rosn¹c¹, si³ê wymuszaj¹c¹ ruch ostrza (o kierunku dzia³ania zgodnym z kierunkiem skrawania), identyfikowano wêze³ najwiêkszego wytê¿enia (rys. 11b, [13]), okrelano hipotetyczny kierunek pêkania materia³u (kierunek propagacji szczeliny), rozpinano
i odpowiednio modyfikowano siatkê MES modelu.
a)

b)

b)
Rys. 11. Efekt ugiêcia materia³u skrawanego, zachodz¹cy na krawêdzi skrawaj¹cej (a) oraz wêze³ najwiêkszego wytê¿enia materia³u w strefie skrawania, oznaczony czarn¹ kropk¹ (b)

Rys. 9. Przebieg czasowy si³y skrawania piaskowca no¿em typu
NKP2w (a) oraz odpowiadaj¹cy mu wykres rozk³adu gêstoci widmowej (b) [8]
Standardowo, w analizie przyjmowano ostrze z wêglika B2, o module Younga E = 630GPa, oraz liczbie Poissona v = 0,22. Dla skrawanego materia³u E = 104MPa, í = 0.2, oraz wytrzyma³oæ na jednoosiowe ciskanie fc = 40MPa i jednoosiowe rozci¹ganie ft = 2MPa.
Dla warstwy kontaktowej przyjêto fikcyjne parametry tj. E = 500MPa,
v = 0.2, k¹t tarcia wewnêtrznego φ = 10, oraz kohezja c =0,1MPa.
Gruboæ warstwy skrawanej (h) wynosi³a 12mm. Zale¿nie warunków modelowania, stwierdzono wystêpowanie efektu ugiêcia powierzchni obrobionej materia³u, zachodz¹cy na krawêdzi skrawaj¹cej ostrza. Wielkoæ tej deformacji zale¿a³a od kombinacji:
parametrów geometrycznych ostrza (promieñ zaokr¹glenia krawêdzi
skrawaj¹cej, wartoæ k¹tów natarcia i przy³o¿enia), w³aciwoci warstwy kontaktowej oraz parametrów samego materia³u.
a)

W efekcie, w sposób iteracyjny, wyznaczano trajektoriê propaguj¹cej szczeliny. Nale¿y dodaæ, ¿e wynikiem propagacji szczeliny
przed ostrzem jest rozpatrywany element wióra. Koñcowy efekt symulacji, przedstawia rys. 12, dla dwóch, ró¿nych kombinacji parametrów geometrycznych ostrza (odpowiednio dla : α = γ = 50, oraz
α = 2,50 i γ = -7,50). Wzrost wartoci k¹ta natarcia ostrza, wp³yw na
silniejsz¹ penetracjê wg³êbn¹ szczeliny, jak na rys. 12b. Wyniki symulacji wskazuj¹ (rys. 12), ¿e dla nieliniowego modelu materia³u
skrawanego (Druckera-Pragera), trajektoria penetruj¹cej szczeliny ma
nieco zbli¿ony przebieg do krzywej opisuj¹cej pocz¹tkow¹ granicê
odkszta³cenia plastycznego (linia EF na rys. 1) charakterystycznej
dla procesu skrawania materia³ów plastycznych.
Wyniki te odbiegaj¹ od rzeczywistego przebiegu trajektorii szczeliny zaobserwowanej w warunkach laboratoryjnych, podczas skrawania piaskowca szarego (rys. 13).
a)

b)

b)

Rys. 12. Trajektoria szczeliny przed no¿em o k¹cie ostrza β, równym:
a) 800, b) 950

Rys. 10. Efekt oddzia³ywania warstwy kontaktowej, wprowadzonej pomiêdzy ostrze a lit¹ ska³ê, symuluj¹cej zachowanie
siê mia³u w strefie skrawania: a) k¹t ostrza β = 950, b) k¹t
ostrza β = 800 [10]
Jak stwierdzono (rys. 11a), deformacje te mog¹ wystêpowaæ tak¿e po stronie powierzchni natarcia ostrza. Celem okrelenia kszta³towania siê wytê¿enia materia³u w strefie skrawania, wykorzystano
kryterium plastycznoci opracowane przez Podgórskiego [12]. Zada-

30

Rys. 13. Przebieg formowania wióra towarzysz¹cy skrawaniu piaskowca szarego no¿em typu AM-50 [8]
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3. Podsumowanie
Jak ju¿ wspomniano, w warunkach rzeczywistego skrawania ska³,
w wiêkszoci przypadków, przed krawêdzi¹ skrawaj¹c¹, po stronie
powierzchni przy³o¿enia, tworzy siê strefa sprasowania. Ska³a pêka
na obwodzie tej strefy. W efekcie pocz¹tek szczeliny lokalizuje siê
nieco powy¿ej krawêdzi skrawaj¹cej, nie przekraczaj¹c linii skrawania. Inaczej wiêc, ni¿ wynika to z badañ MES.
Niezbêdne s¹ dalsze badania, a metodyka badañ powinna uwzglêdniaæ bardziej precyzyjnie parametry samej ska³y jak i ska³y zmia¿d¿onej przez ostrze oraz kszta³t strefy zmia¿d¿enia. Oczekuje siê, ¿e tego

typu dzia³ania oraz automatyzacja prac zwi¹zanych z lokalizacj¹ wêz³a
najwiêkszego wytê¿enia, wyznaczaniem hipotetycznego kierunku
propagacji szczeliny oraz przebudow¹ siatki, powinny bardziej przybli¿yæ wyniki badañ MES, do wyników badañ laboratoryjnych, oraz
umo¿liwiæ prognozowanie zasiêgu szczeliny towarzysz¹cej odspajaniu g³ównego elementu wióra.
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