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ZJAWISKA STRUKTURALNE ZACHODZĄCE PODCZAS SKRAWANIA DWUFAZOWYCH
STOP0W METALI

1. Wstęp

Proces tworzenia wióra podczas obróbki skrawaniem związany Jest bezpo
średnio z całokształtem zjawisk strukturalnych towarzyszących odkształce
niu oraz dekohezji stopu. Istotną rolę w tym procesie /prócz czynników 
związanych bezpośrednio z warunkami obróbki/ odgrywają strukturalne własno
ści obrabianego materiału, a w tym przede wszystkim fazowy skład stopu oraz 
Jego morfologia.

W niniejszej pracy zaproponowano metodykę badań pozwalającą na prze
prowadzenie obserwacji mikroskopowych dotyczących zjawisk zachodzących pod
czas procesu skrawania stopu dwufazowego.

2. Metodyka badań

W celu umożliwienia obserwacji zjawisk strukturalnych zachodzących 
podczas odkształcania i pękania metali skonstruowano przystawkę mikroskopo
wą do rozciągania lub zginania mlkropróbek [ i], której schemat zamieszczono 
na rys.1. Urządzenie to/po wykonaniu odpowiedniego narzędzia skrawającego 
zamocowanego na uchwycie ruchomym w postaci dwustronnego przeciągacsa/ za
stosowano do modelowania procesu statycznego skrawania płaskiej, jednostron
nie polerowanej mikropróbki, jak to przedstawiono na rys.2. Dzięki wyposa
żeniu przystawki w elektroniczny układ pomiarowy i rejestrator K-Y można 
wyznaczać krzywą obciążenie - przemieszczenie podczas procesu skrawania.

3; Przykład zastosowania przystawki

Badania przeprowadzono na płaskich jednostronnie polerowanych próbkach 
o grubości 1,0 mm wykonanych z niskowęglowego /— 0,1 $/ staliwa zanieczysz
czonego eutektycznymi siarczkami manganu II rodzaju. [2] . Naddatek na 
obróbkę /grubość warstwy skrawanej/ iwynosił około 0,2 mm i

Eksperyment polegał na obserwacji zjawri.sk zachodzących w mikroobsza- 
rach zawierających wtrącenia niemetaliczne /dla kolejnych etapów procesu
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powstawania wióra/. P r z y  zastosowaniu mikroskopu optycznego oglądano jedy
nie początkowe stadia procesu /ze względu na małą głębię ostrości/, zaś 
bardziej zaawansowane w mikroskopie skaningowym Tesla BS 300;

Rys.1. - Schemat przystawki mikroskopowej:
1 - układ napędowy, 2 - uchwyt ruchomy z przeciągaczem, 3 - prób
ka, 4 - uchv/yt nieruchomy, 5 - czujnik obciążenia, 6 ~ czujnik 
przemieszczenia, 7 - układ rejestrujący.

Rys.2. - Schemat narzędzia i próbki
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Wyniki badań przedstawiono na przykładowo zamieszczonych w pracy mi
krofotografiach, /które wykonano w momencie oddzielania wióra od podłoża/
- rys. 314.

Rys.3. - Ogólny widok obszaru powstawania wióra.

Rys.4. - Strefa poślizgowego rozdzielenia wióra od podłoża

Jak to można zauważyć na rys.5 w obszarze, pękania występuje /w ferry- 
tycznej osnowie/ znaczne zagęszczenie linii poślizgu. Pochylenie tych linii 
w zasadzie pokrywa 3ię z przebiegiem szczeliny centralnej, z czego wynika 
poślizgowy charakter przełomu.

Wpływ fazy rozproszonej /siarczków/ na przebieg zjawiska zobrazowano 
na mikrofotografiach rys.6 - 8, z których można wnioskować, że wtrącenia 
sprzyjają procesowi pękania, ze względu na powstawanie w ich otoczeniu pu
stek oraz ścinania mostków oddzielających sąsiadujące mikrocząstkl.
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Rys. 5 . - Strefa intensywnych odkształceń postaciowych w bezpośrednim 
sąsiedztwie szczeliny..

Rys.6. - Hikropustki w strefie intensywnych odkształceń postaciowych.

Rys.7. - Ścinanie mostków w osnowie ferrytycznej rozdzielającej sąsiada 
jące wtrącenia-
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Rya.8. - Propagacja pęknięć w mikroobszarach zawierających siarczki

4-; Uwagi końcowe
Na podatawie przeprowadzonych wstępnie badań wykazano, że przystawka 

mikroskopowa jest przydatna do analizy zjawisk zachodzących w trakcie two-, 
rżenia się wióra. Zdaniem autora rozszerzenie tego rodzaju badań umożliwi 
wyciągnięcie ogólniejszych wniosków dotyczących strukturalnych aspektów 
mechanizmu dekohezji podczas obróbki skrawaniem.
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Stanisław PYTEL

STRUCTURAL PHENOMENA OCCURING DURING MACHINING 
OP DIPHASE METAL ALLOYS

Summary

A microscope attachment is described that makes possible the observa
tion of phenomena occuring during deformation and cracking of metals. The 
chip separation mechanism in the cast carbon steel fouled with the eutectio 
manganese sllfide of the Il-nd kinf.


