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BADANIA WPŁYWU ZAOKRĄGLENIA KRAWĘDZI SKRAWAJĄCEJ OSTRZA 
NA SIŁY SKRAWANIA PRZY ZASTOSOWANIU MATERIAŁU MODELOWEGO

Streszczenie. W pracy opisano przyrząd do pomiaru sił 
skrawania przy swobodnym skrawaniu materiału modelowego oraz 
podano wyniki badań wpływu promienia zaokrąglenia krawędzi 
skrawającej ostrza na siły skrawania. Wykazano, że można 
przyjąć - jako znaczne uproszczenie - zależność liniową mię
dzy tymi wielkościami, traktując siłę skrawania jako sumę 
2 niezależnych sił, jednej działającej na powierzchni na
tarcia ostrza, zależnej od grubości warstwy skracanej i dru
giej działającej na powierzchni zaokrąglonej krawędzi skra
wającej i zależnej od wielkości promienia zaokrąglenia.Ró\w- 
nież można przyjąć w przybliżeniu liniową zależność oporu 
właściwego skrawania od stosunku promienia zaokrąglenia kra
wędzi skrawającej ostrza do głębokości skrawania.

Zagadnienie wpływu promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej ostrza 
na wielkości siły skrawania co pewien czas pojawia się w pracach rozmai
tych badaczy 0 —4]. Ogólnie przyjmuje się, że na ostrze narzędzia o zaokrą
glonej krawędzi skrawającej działają 2 niezależne układy sił (rys.1). Je
den układ, działający na powierzchnię natarcia, związany jest z siłami od 
dzielania wióra i tarciem wióra o powierzchnię natarcia; drugi zaś, dzia
łający na powierzchnię zaokrąglenia ostrza, związany jest głównie z siła
mi odkształcania materiału, z którego konstytuuje się warstwa wierzchnia 
powierzchni obrobionej oraz tarciem materiału o powierzchnię zaokrąglenia 
ostrza. Richter i Jacobs [4] oparli się na badaniach Thomsena i innych [5], 
którzy stwierdzili w procesie swobodnego skrawania, że wartość siły dzia
łającej na powierzchnię natarcia jest proporcjonalna do powierzchni ścina
nia oraz na pracy Albrechta [¿] , który wprowadził pojęcie " siły płużenia" 
(ploughing torce), zależnej wyłącznie od promienia zaokrąglenia krawędzi 
skrawającej ostrza. Wychodząc z powyższych założeń, przedstawili oni siłę 
skrawania P przy toczeniu swobodnym jako sumę dwóch niezależnych skła
dowych P.j i Pji zgodnie z równaniem

P = P1 + P2 - K^ . a + K2 . § , ( 1 )
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gdzie
P - siła skrawania w N,
a - głębokość skrawania w mm,
§ - promień zaokrąglenia krawędzi skrawającej ostrza w mm,

,K2 “ stałe w N/mm.

Rys. 1. Rozkład sił na ostrzu noża tokarskiego przy skrawaniu swobodnym
a - głębokość skrawania, v - szybkość skrawania, cC - kąt przyłożenia,^ - 
kąt natarcia, g - promień Zaokrąglenia krawędzi skrawającej ,P1 - siła dzia
łająca na powierzchni natarcia, P2 - siła działająca na powierzchni za
okrąglonej krawędzi ostrza. Indeksy przy siłach z, y oznaczają kierunki

składowych

Przyjętą zależność sprawdzili przy toczeniu ortogonalnym stali C35,wy
znaczając z danych doświadczalnych wartości stałych i K2 metodą regre
sji liniowej wielokrotnej. Uzyskali na ogół dobrą zgodność danych doświad
czalnych z wartościami obliczonymi z równania, choć w kilku skrajnych przy
padkach odchylenie względne wynosiło 17-19%. Autor postanowił porównać po
dane zależności, uzyskane przy skrawaniu stali, z wynikami otrzymanymi z 
prób przeprowadzonych na materiale modelowym.

Materiały modelowe, dające się odkształcać przy niewielkich napręże
niach, znajdują szerokie zastosowanie w badaniach procesów przeróbki pla
stycznej metali. V/ ostatnich latach opracowano i przebadano szereg nowych 
materiałów modelowych, głównie o charakterze wosków technicznych [6]. Ma
teriały te można z powodzeniem zastosować również do badań procesów obrób
ki skrawaniem.
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Jednym z poważniejszych ośrodków, w których prowadzone są prace z ma
teriałami modelowymi, jest kierowany przez T. Wanheima, Instytut Techniki 
Procesów na Oddziale Technologii Mechanicznej Politechniki Duńskiej w 
Lyngby koło Kopenhagi (Procesteknisk Institut, Afdelingen for Mekanisk 
Teknologi, Danmarks Tekniske H^jskole, Lyngby). Autor w czasie pobytu tam 
z końcem 1971 r. przeprowadził badania wpływu zaokrąglenia krawędzi skra
wającej ostrza na siły skrawania, posługując się przez siebie zaprojek
towanym przyrządem (rys. 2), pozwalającym na realizację procesu swobodne
go skrawania. Jako materiał modelowy użyto zielony wosk (plastelinę) o Rc = 
= 0,38 MN/m^ w postaci próbek o wymiarach 200 i 50 s 20 mm.W serii A ba
dań stosowano próbki wykonane z materiału starzonego 2 lata, w serii B z 
materiału świeżo przygotowanego. Celem dogodnego obserwowania odkształceń 
materiału w trakcie skrawania, próbki posiadały na swej czołowej powierz
chni naniesioną barwną siatkę o boku kwadratu 5 mm (rys. 3).

Rys. 2. Widok ogólny przyrządu do 
pomiaru sił skrawania przy skra
waniu swobodnym materiałów mode

lowych

Rys. 3. Próbka z materiału mode
lowego w czasie skrawania.Dla lep
szego uwidocznienia powstającego 
wióra zdjęto przednią płytę pro

wadzącą

Próbki umieszczano w prowadnicy i następnie przy pomocy stempla przesur 
wano poziomo w kierunku ostrza narzędzia. Stempel napędzany był silnikiem 
elektrycznym za pośrednictwem paska klinowego i śruby pociągowej. Silnik 
prądu stałego zaopatrzony był w sterowanie tyrystorowe, co pozwalało na 
ciągłą regulację szybkości skrawania w granicach v = 0,003 - 0,02 m/s.

Głębokość skrawania w zakresie 0-6 mm nastawiano przesuwając pionowo 
wzdłuż prowadnic walcowych zespół pomiarowy z narzędziem za pomocą śruby, 
posługując się tarczową podziałką przyrządu o wartości działki równej 0,1 
mm. Wymienne narzędzia z kompletu (rys. 4) o różnych promieniach zaokrą
glenia krawędzi skrawającej mocowano na czołowej powierzchni trzpienia po
miarowego siłomierza, zachowując stałą wartość kąta natarcia = 0 z dok
ładnością + 0,003 rd.
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Rys. 4. Wymienne ostrza o różnej Rys. 5. Wzorcowanie siłomierza
geometrii (u dołu rysunku) przy pomocy odważników. Obciąże

nie siłą pionową

Pomiarów siły dokonywano siłomierzem mechanicznym, działającym na zasa
dzie sprężystego ugięcia trzpienia. Wartości składowych siły skrawania po
ziomej Pz i pionowej P określano, dokonując pomiaru strzałki ugięcia 
walcowego trzpienia średnicy 10 mm i długości 97 mm w odpowiednich płasz
czyznach za pomocą 2 czujników zegarowych ze skalą o wartości działki 
0,001 mm. Wzorcowanie siłomierza przeprowadzono metodą statyczną, dokonu
jąc obciążania ostrza narzędzia kolejno siłą pionową (rys. 5) i poziomą 
za pośrednictwem wiotkiej linki, bloczków i odważników, linie wzorcowania 
są prostymi, odpowiadającymi sztywności siłomierza j = 200 ¿jjj.

Przebieg wzorcowania wykazał niezależność wskazań obu czujników przy 
różnych kierunkach działania siły obciążającej.

Pomiary przeprowadzono przy stałej prędkości skrawania v = 0,003 m/s 
(v = 0,2 m/min), stosując cztery wymienne ostrza o promieniach zaokrągle
nia krawędzi skrawającej § = 0,05; 0,90; 2,70 i 5,65 mm oraz pięć głębo
kości skrawania a = 2, 3, 4, 5 i 6 mm. Wartości promienia zaokrąglenia g 
zmierzono na mikroskopie narzędziowym firmy Nikon z dokładnością 0,01 mm. 
Głębokość skrawania a po każdorazowym nastawieniu wg skali kontrolowano 
za pomocą suwmiarki precyzyjnej z dokładnością + 0,05 mm.

Przy każdorazowo ustalonych parametrach dokonano 5-8 odczytów, z któ
rych obliczono średnią arytmetyczną. Odchyłki wartości pomiarowych nie 
przekraczały + 2,5% wartości średniej.

Wyniki pomiarów zestawiono w tablicy 1 i przedstawiono graficznie za
leżności P = f(g) na rys. 6 i 7, łącząc poszczególne punkty pomiarowe li
niami łamanymi. W miarę zwiększania się promienia zaokrąglenia krawędzi 
skrawającej ostrza g wzrost składowej odporowej siły skrawania P jest 
bardzo znaczny, natomiast składowa główna Pz wykazuje tendencję niewiel
kiego wzrostu, a nawet w zakresie najmniejszych wartości promienia zaokrą
glenia § można by przyjąć pewien spadek siły Pz. Wyniki uzyskane przy 
skrawaniu obu materiałów A i B wykazały nieistotne rozbieżności, o czym 
przekonano się stosując test t dla różnicy między współczynnikami K do 
wzoru (1<, obliczonymi oddzielnie dla każdego z materiałów.Np.dla różnicy
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Tablica 1

Średnie wartości składowych siły skrawania P_ i P (Niz y
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Rys. 6. Zależność głównej składowej siły skrawania Pz od promienia za
okrąglenia krawędzi skrawającej ostrza g przy różnych grubościach warstwy 
skrawanej a. Linie cienkie łączą punkty otrzymane z pomiarów, linie gru

be stanowią proste regresji
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Rys. 7. Zależność odporowej składowej siły skrawania P^ od promienia za
okrąglenia krawędzi skrawającej ostrza g przy różnych grubościach warstwy 
skrawanej a. linie cienkie łączą punkty otrzymane z pomiarów,linie grube

stanowią proste regresji



66 Jan Darlewski

między 'współczynnikami K?z uzyskano wartość t = 4 , 9 5 1 , odpowiadającą wg 
tablic Fishera [Y] wartości t przy 30 stopniach swobody na poziomie praw
dopodobieństwa poniżej 0 , 0 0 1 .  Wobec tego w opracowaniu matematycznym po
traktowano oba materiały łącznie. Wszystkie obliczenia przeprowadzono na 
maszynie matematycznej Odra 1 2 0 4 .  Współczynniki regresji i K2 do wzoru 
(13 dla obu składowych, siły skrawania P i P obliczono metodą najmniej- 
szych kwadratów wg zależności:

2 pz i ai  - £ e 2i  - l > z i  - ¿ ax Si
i=1____________ i=1________ ij=J__________  i-1_____
. n" ~7T " _ n 2

S  ai  * £  §? - ( £  ai  §i)
i=1 i=1 i=1

£ pzi§i - ¿ ai - ¿ ?zi ai - S ai§i
i=1 i=1 i=1

2z n 

i=1± 4  ■ - C Ł  * J ‘

( 2 )

(3-

S w S « ! - I V h ' i nV- _ izj i=l izJ____________ i = 1_____ / „ ,
1.Y ~ n n n 5 ^

i-1 i=1 i=1

rr _ -h— 1 ________i — 1______ i — 1_________ i= 1_____  f u \
2y n n n ~ 2  '5 J

Ż ai  • - ( S ai § i)

uzyskując wartości:
Kiz = 16.38 + 0,66 H/mm K2z = 1,51 +0,90 H/mm
K1y = 6,46 + 0,72 H/mm K2y = 14,23 + 0,99 H/mm.

Przedziały ufności współczynników regresji podane są dla poziomu ufności 
0,05.
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Ha obu wykresach P = f(gJ naniesiono dla odpowiednich głębokości skra
wania a, proste regresji wg równań

Pz = 16,38 . a + 1,51 . g (6)

Py - 6,46 . a + 14,23 .g (7)

Ich przebieg w porównaniu do przebiegu linii łamanych doświadczalnych
świadczy,t że przyjęte przez Richtera i Jacobśa założenia można uważać je
dynie jako znaczny stopień uproszczenia zjawiska. Jeszcze wyraźniej można 
to zauważyć na wykresie zalefeności oporu właściwego skrawania kg od sto
sunku promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej do głębokości skrawania 
g/a (rys. 8). Według przyjętych założeń teoretycznych [4] zależność ta 
przedstawia się liniowo zgodnie z równaniem

. ks " i(KU  + K2z • P ’ ' (8>
V

gdzie •
• pk0 - opór właściwy skrawania w N/mm ,

b - szerokość warstwy skrawanej w mm,
a - grubość warstwy skrawanej w mm,
§ - promień zaokrąglenia krawędzi skrawającej ostrza w mm,
K, i K„ - stałe w N/mm, obliczone z wzorów (2} i (3).I z ¿z
Wartości kg uzyskane doświadczalnie obliczono wg wzoru

ks = F T T

i zestawiono w tablicy 2, po czym naniesiono na wykres (rys. 8).linia cią
gła przedstawia zależność teoretyczną zgodnie z równaniem (8j przy obli
czonych wg wzorów (2) i (3) współczynnikach K^z i K2z’ Sposób grupowania 
się punktów doświadczalnych może świadczyć jedynie o tendencji liniowości 
zależności kg = f(g/a).

Jako zasadniczy wniosek należy przyjąć, że konieczne są dalsze badania 
związku między siłami skrawania a promieniem zaokrąglenia krawędzi skrawają
cej ostrza poparte bardziej wnikliwymi rozważaniami teoretycznymi.Przyję
cie zaproponowanej przez Richtera i Jacobsa ¡V] zależności P = f(g) moż
na traktować jako pierwszy stopień przybliżenia. Wyprowadzona na tej pod
stawie liniowa zależność kg = f(||i, jakkolwiek dogodn; by była do stoso
wania w praktyce, obarczona jest jednak dużymi rozrzutami. Dalszym wnios
kiem, wynikającym z przedstawionej pracy, jest potwierdzenie przydatności 
materiałów modelowych do prowadzenia badań w zakresie obróbki skrawaniem.
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Tablica 2

Średnie wartości oporu właściwego skrawania k (—2^)
s cm

Materiał A

ks 87,5 86,4 89,7 89,4 88,5 83,4 66,5 100,5 69,0

8
a 0,01 0,0125 0,0166 0,025 0,18 0,225 0,30 0,45 0,54

ks 89,6 89,3 90,0 110,0 100,1

£
a 0,675 0,9 1,13 1,35 1,41

Materiał B

ka 77,8 82,4 92,4 98,2 90,3 73,2 83,0 83,4 90,3 84,1

g
a 0,00833 0,01 0,0125 0,0166 0,025 0,15 0,18 0,225 0,3 0,45

k8 77,2 81,8 64,4 67,6 78,5 86,0 93,1 95,7 100,5 120,2

g
a 0,45 0,54 0,675 0,9 0,94 1.13 1.35 1.41 1,88 2,82
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Rys. 8. Zależność oporu właściwego skrawania kg od stosunku promienia
zaokrąglenia krawędzi skrawającej ostrza do grubości warstwy skrawanej — 

Linia przedstawia prostą regresji
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kCCJIEBOBAHViE Bffluiffim  OKPyTJIEH iiJi PEM yiiEii KPOaHh PE3UA 
HA C liJIK  PE3Aift.ii I1PH HCilOiibSOBAHl.l. iJO^MbHOro MATE».AHA

P e 3 n u e

i3 cTaTte onacaHo npwfiop xjm HsaepeHM chji pe3aHaa npsi opToroHaJitHcM pe- 
3aHHH MojejibHoro MaTepaana h npexcTaBJieHO pe3yjibTaTH HCCjiemoBaHHii bjmuhhji 
oKpyrJieHwa pejcymeii kpomkh pesua Ha chjih pe3aHHH„ fl0Ka3aH0, hto moxho npM- 
hetl - c CoJibdHU aonycKOM _ o jiHHeMHoii 3aBHCHM0CTn uex,ny 3THMH napaueTpa- 
mh„ Torxa CKJia pe3aHna ¡iBJiaeTCH cyaMoii flByx He3aBHCHMux chjii OflHHOii, sea- 
CTBynmeii Ha nepejHeH rpaHH pe3ua, 3aBHcnMow ot tojiiuhhh cpesa, H mpyroii _ 
êiicTByBDieii Ha noBepxHOCTH oKpyrjieHHH peacymefi kpomkh, ssbhchmoh ot panny- 
ca oKpyrJieHHH, mcscho Toace npuHHTb jiHHeiiHyB 3aBHCHM0CTb emHHHHHoro conpo- 
THBJieHna pesaHHio ot oTHODieHHH pajiHyca OKpyrJieHHH peacymeii kpomkh k TOJimHHe 
pe3iia„

THE INVESTIGATIONS OP THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CUTTING EDGE 
ROUNDNESS AND CUTTING FORCES USING OP THE MODEL MATERIALS

S u m m a r y

In the paper the description of the instrument to measure the cutting 
forces during the orthogonal cutting of the model material and the results 
of the investigations of the relationship between the cutting edge round
ness and cutting forces have been given. It has been proved an approxima
te linear relationship between these parameters.

The cutting force can be taken as the sum of two- independent forces; 
the first, which acts on the tool face, dependent on the depth of cut and 
the second, which acts on the rounded cutting edge, dependent on the ra
dius of the rounding. There is also an approximate linear relationship bet
ween the specific cutting force and the ratio of the cutting edge round
ness to the depth of cut.


