
 

 

 

 

 

 

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 

 

 

 

5.1 Cel ćwiczenia 
 

 

 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z formami zużywania się narzędzi 

skrawających oraz z wpływem warunków obróbki na przebieg zużycia. 

 

 

 

5.2 Wprowadzenie 
 

 

 W procesie skrawania powierzchnie robocze narzędzia pozostają w kontakcie 

z przemieszczającym się względem nich wiórem oraz powierzchniami materiału obra-

bianego. Zjawiska występujące na tych powierzchniach powodują zużywanie się 

narzędzia skrawającego, polegające przede wszystkim na zmianie geometrii narzędzia w 

jego części roboczej i w konsekwencji utratę zdolności skrawnych narzędzia. Do zjawisk 

tych należą: 

- ścieranie mechaniczne, 

- adhezja, 

- dyfuzja, 

- zjawiska chemiczne (głównie utlenianie). 

Udział tych zjawisk w procesie zużycia narzędzi nie jest jednakowy i zależy od 

warunków obróbki, z których największy wpływ ma prędkość skrawania (rys. 5.1). 

 Inne postaci  zużywania się narzędzi to: 

- mikrowykruszenia materiału narzędziowego w okolicy krawędzi skrawającej (rys. 5.2a), 

- deformacja plastyczna materiału narzędziowego (rys.5.2b), 

- mikropęknięcia materiału narzędziowego. 

Narzędzie może również ulec zniszczeniu poprzez wyłamanie dużej objętości materiału 

w części roboczej ostrza w wyniku przekroczenia doraźnej lub zmęczeniowej wytrzyma-

łości materiału. 
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c - zużycie ścierne

d - zużycie chemiczne

 
 

Rys. 5.1. Wpływ prędkości skrawania na udziały zjawisk determinujących proces zużycia narzędzia 

 

 

a) b)

 
 

Rys. 5.2. Mikrowykruszenia materiału narzędziowego w okolicy krawędzi skrawającej (a) 

oraz deformacja plastyczna materiału narzędziowego (b) 

 

 Wyżej wymienione procesy powodują, że robocza część ostrza zmienia geometrię 

tracąc swe zdolności skrawające. Na rys. 5.3 przedstawiono typowe objawy geometry-

czne zużycia ostrza. 
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Rys. 5.3. Geometryczne objawy zużycia ostrza (wraz ze wskaźnikami zużycia) 

 

 Na powierzchni przyłożenia zużycie występuje wzdłuż czynnej krawędzi skrawającej 

w postaci startego paska o zmiennej szerokości. Zwiększone zużycie naroża (VBC ) jest 

spowodowane głównie koncentracją naprężeń i wyższą temperaturą w tej strefie 

krawędzi skrawającej, natomiast wyżłobienie (VBN ) jest spowodowane wpływem 

warstwy wierzchniej, najczęściej utwardzeniem po poprzedniej operacji (np. skorupa 

odlewnicza) oraz procesami chemicznymi (np. procesem utleniania). 

 Na powierzchni natarcia zużycie występuje w postaci rowka położonego, 

w większości przypadków, w pewnej odległości od krawędzi skrawającej. Jest to strefa, 

w której występuje podczas skrawania najwyższa temperatura na powierzchni natarcia. 

 Zużycie na powierzchni przyłożenia występuje praktycznie w każdych warunkach 

obróbki, natomiast znaczące zużycie na powierzchni natarcia jest charakterystyczne dla 

wysokich prędkości skrawania. Jako miarę zużycia na powierzchni przyłożenia 

przyjmuje się szerokość starcia VBB w środkowej części czynnej głównej krawędzi 

skrawającej, natomiast zużycie na powierzchni natarcia opisywane jest najczęściej 

głębokością rowka KT. 

 Zużywaniu się ostrza skrawającego towarzyszą takie zjawiska jak: 

- pogorszenie gładkości powierzchni obrabianej, 

 - zmiana wymiarów powierzchni obrabianej, 

- zwiększenie poziomu drgań i hałasu, 

- wzrost temperatury skrawania, 

- wzrost sił skrawania. 
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Większość z tych zjawisk jest wykorzystywana do aktywnej detekcji zużycia narzędzia 

np. w zautomatyzowanej produkcji. Będzie to tematem ćwiczeń w laboratorium prowa-

dzonym dla specjalności Obróbka Skrawaniem.   

 Proces zużywania się narzędzia skrawającego jest procesem przebiegającym 

w okresie trwałości narzędzia z różnym natężeniem. Typowe przebiegi zużycia w czasie  

 

 
 

Rys. 5.4. Typowe przebiegi zużycia w czasie w zależności od prędkości skrawania 

 

przedstawiono na rys. 5.4. W większości przypadków można wyróżnić trzy charakte-

rystyczne fazy ściernego zużywania się narzędzia: 

I  - początkowa, krótkotrwała faza (odcinek AB) spowodowana jest głównie dociera-

niem się powierzchni narzędzia i usuwaniem nierówności powierzchni powstałych 

w wyniku ostrzenia, 

II  - druga faza (odcinek BC) charakteryzuje się mało intensywnym przyrostem zużycia 

i stanowi na ogół 90% całkowitego czasu pracy narzędzia. 

III - w trzeciej fazie (odcinek CD) wzrasta gwałtownie VB, co spowodowane jest 

wzrostem sił i temperatury podczas obróbki zużytym ostrzem. Wejście narzędzia 

w ten okres zużycia oznacza jego stępienie. 

 

 Praca narzędzia w trzecim okresie zużycia jest nieopłacalna ponieważ daje niewielkie 

przyrosty czasu skrawania kosztem dużego zużycia narzędzia i znacznego wzrostu 

kosztów ostrzenia. Ponadto istnieje realna groźba zniszczenia narzędzia i przedmiotu 

obrabianego w przypadku wystąpienia katastroficznego zużycia narzędzia. 

 Gdy badania zużycia narzędzia prowadzone są w celach porównawczych powinny 

być wykonywane w ściśle określonych, powtarzalnych warunkach obróbki a także 

powinny być ściśle określone wskaźniki zużycia. Warunki badań trwałości narzędzi 

w odniesieniu do noży tokarskich, są sprecyzowane w PN-83/M-58350. 
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5.3 Przebieg ćwiczenia 
 

 

Zadanie 1 

 

 Ustalić przebieg zużycia narzędzia na powierzchni przyłożenia w czasie, dla różnych 

prędkości skrawania: 

 

 

Zadanie 2 

 

 Określić przebieg zmian wielkości i kształtu śladu zużycia narzędzia na powierzchni 

natarcia. 

 

 

 Aby wykonać ćwiczenie należy: 

- w zadaniu 1: 

 wybrać dwa zestawy warunków obróbki wg tabeli 5.1 o znacznie różniących się 

prędkościach skrawania; tabela ta  podaje  zalecane  warunki  obróbki  zgodnie 

z PN-83/M-58350, 

 
Tabela 5.1. Zestaw warunków obróbki do badań przebiegu zużycia noży tokarskich 

 

Lp Prędkość obro-

towa wrzeciona 

Posuw Głębokość 

skrawania 

 n [obr./min] f [mm/obr.] a p  [mm] 

1 90 0,1 1,0 

2 112 0,1 1,0 

3 140 0,1 1,0 

4 180 0,1 1,0 

5 224 0,1 1,0 

6 280 0,1 1,0 

7 355 0,1 1,0 

8 90 0,4 2,5 

9 140 0,4 2,5 

10 90 0,66 2,5 

 

 sprawdzić zgodność geometrii narzędzi przeznaczonych do prób z zaleceniami 

normy (tab. 5.2) mierząc kąty narzędzia kątomierzem warsztatowym, 

 zmierzyć, na mikroskopie warsztatowym, odległość x0 (rys. 5.5) głównej krawę-

dzi skrawającej od znacznika  lub odcisku penetratora Knoopa, 

 przeprowadzić próby skrawania z wybranymi parametrami obróbki. 
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Tabela 5.2. Podstawowe warunki badań przebiegu zużycia noży tokarskich (wg PN) 

 

Materiał 

obrabiany 

Materiał 

narzędzia 
Geometria narzędzia 

Wskaźnik 

stępienia 

   o  o   s   r   r  [mm] 

Stal wzorcowa: 

 

Stal 45 

wg PN-75/H-

84019 

 

normalizowana 

180-200 HB 

Stal szybkotną-

ca wzorcowa: 

SW7M 

wg PN-77/H-

85022 

twardość 65  1 

HRC 

(846 + 23 HV) 

 

 

 

250,5 

 

 

 

80,5 

 

 

 

00,5 

 

 

 

750,5 

 

 

 

900,5 

 

 

VBB=0,3 

 

VBmax =0,6 

 

 Próby przerywać w pewnych odstępach czasu w celu dokonania pomiaru zużycia 

VBB. Czas skrawania pomiędzy pomiarami należy dobrać tak aby uzyskać co najmniej 

5 punktów pomiarowych na krzywej zużycia. Na początku i na końcu próby pomiary 

wykonywać w krótszych odstępach czasu aby dokładniej określić przebieg zużycia 

w I i III fazie. Pomiaru wielkości VBB dokonać na mikroskopie warsztatowym, mierząc 

wartość a i  (rys. 5.5). 

 

 
 

 

Rys.5.5. Pomiar zużycia na powierzchni przyłożenia z wykorzystaniem znacznika 

 

 Próby prowadzić przynajmniej do osiągnięcia wartości wskaźnika VBB = 0,3 mm. 

Jedną z prób poprowadzić aż do osiągnięcia trzeciej fazy zużycia. Zanotować wyniki  w 
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karcie pomiarów i sporządzić wykresy VBB = f (t). Opisać zjawiska towarzyszące 

wejściu narzędzia w trzecią fazę stępienia. 

-w zadaniu 2: 

 dla próby wykonywanej w zadaniu 1 prowadzonej z większą prędkością 

skrawania mierzyć wielkość i kształt krateru na powierzchni natarcia przy pomocy 

profilografometru, 

 opisać w karcie pomiaru przebieg tych zmian i sporządzić wykres KT = f  (t). 
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INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN 

ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM I NARZĘDZI 

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM 
 

ĆWICZENIE 5.  ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH  
 

GRUPA NR:     DATA: 

ODRABIAJĄCY ĆWICZENIE:  PROWADZĄCY:............................................... 

1.  ..................................................  5.  .................................................. 

2.  ..................................................  6.  .................................................. 

3.  ..................................................  7.  .................................................. 

4.  ..................................................  8.  .................................................. 
 

ZADANIE 1. BADANIE PRZEBIEGU ZUŻYCIA NA POWIERZCHNI PRZYŁOŻENIA 

Warunki obróbki 

Lp prędkość 

obrotowa  

wrzeciona 

 

posuw 

głęb. 

skraw. 

średn. 

przed-

miotu 

prędkość 

skrawania 
zgodność geometrii narzędzia  

z normą 

 
n  

[obr/min] 

f  

[mm/obr] 

 ap 
[mm] 

dp  
[mm] 

vc 
[m/min] 

o  o  s  r  r 

1            

2           

Mat.obrab.:                    Mat. ostrza:                  Chłodziwo: 

Wyniki pomiarów 

 

Próba  

t 

[min] 

          

1 VBB 
[mm] 

          

 

Próba 

t 

[min] 

          

2 VBB 
[mm] 

          

 

ZADANIE 2. BADANIE PRZEBIEGU ZUŻYCIA NA POWIERZCHNI NATARCIA 

Wyniki pomiarów 

 

Próba  

t 

[min] 

          

 KT 
[mm] 
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VBB[mm] 
 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

t[min] 

 

 

KT[mm] 
 

 
      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

t[min] 

Wnioski: 

 


