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STRESZCZENIE
Praca dotyczy opracowania nowej technologii obróbki rowków pod pierścienie tłokowe
oraz powierzchni walcowych tłoków silników samochodów osobowych.
We wprowadzeniu przedstawiono krótką charakterystykę tłoków stosowanych
w silnikach spalinowych, oraz istotę i funkcję pierścieni tłokowych. W następnym rozdziale
dokonano analizy literatury dotyczącej technologii tłoków a w szczególności skrawalność
materiałów stosowanych na tłoki, stabilności toczenia i optymalizacji parametrów skrawania.
Dalej przedstawiono wyniki badań wstępnych celem których było szczegółowe pokazanie na
czym polega problem w obróbce skrawaniem tłoków silników samochodów osobowych. Na
podstawie tych danych sformułowano cel i hipotezy pracy, oraz plan badań wstępnych
i zasadniczych.
W kolejnym rozdziale przedstawiono propozycje zmian technologii obróbki tłoków tak
aby w odpowiednim czasie (taktu linii produkcyjnej) wykonać poprawnie rowek we wkładce
żeliwnej pod pierścienie tłokowe i przeprowadzić toczenie wzdłużne powierzchni walcowej
tłoka tak aby nie nastąpiło zerwanie wiązań międzymetalicznych pomiędzy żeliwna wkładką
a aluminiowym korpusem tłoka.
W głównych rozdziałach pracy przedstawiono wyniki dotyczące sił i drgań podczas
obróbki wybranych fragmentów tłoka, trwałości ostrzy i optymalizacji parametrów toczenia.
Dokonano szczegółowej analizy parametrów statycznych i dynamicznych układu OUPN
obrabiarek wytypowanych do testów przemysłowych, zaproponowano wprowadzenie zmian
konstrukcyjnych niektórych podzespołów mocowania narzędzi specjalnych, oraz
zaproponowano geometrię ostrza stosowanego do nacinania rowków pierścieniowych.
Wszystkie wyniki posłużyły do doboru parametrów skrawania w takim zakresie, że możliwe
stało się w zadanym czasie (związanym z taktem linii) uzyskać polepszenie efektów obróbki,
oraz skrócenie czasu maszynowego obróbki powierzchni walcowej tłoków i rowków pod
pierścienie tłokowe. Dobór nowych parametrów dokonano ze względu na chropowatość
powierzchni obrobionej, trwałość ostrza i drgania. Opracowaną nową technologie poddano
weryfikacji w warunkach przemysłowych, zakończoną pełnym sukcesem.
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New technology of machining pistons rings and cylinder surface of pistons
for passenger car engines
Summary
The main objective of dissertation was development a new technology of machining
pistons rings and cylinder surface of pistons for passenger car engines.
The introduction presents a brief description of the pistons used in engines and the
essence and function of the piston rings. The next chapter analyzes the literature on piston
technology and in particular the machinability of materials used for pistons, turning stability
and optimization of cutting parameters.
Next chapter presents the research results of problem correlated with the machining of
piston engines of passenger cars. Based on this data, objectives and hypotheses of work were
formulated, as well as the plan of preliminary and fundamental research. The next chapter
presents the proposed changes to piston machining technology, in order to correctly fit the
groove in the cast iron insert under the piston rings at the right time (the stroke of the
production line) and longitudinal turning of the piston’s cylindrical surface preventing the
breakage of the intermetallic bonding between the cast iron insert and the aluminum piston
body.
The main chapters show the results of forces and vibrations during machining of
selected piston fragments, tool life and optimization of turning parameters. A detailed analysis
of static and dynamic parameters of the machining system selected for industrial tests was
carried out. Additionally, structural modifications of some special tool attachment
subassemblies, and the geometry of the insert used to machine the grooves under the rings has
been proposed. All these results were used to select cutting parameters affecting the
improvement of machining results and to shorten the machining time of the cylindrical
surfaces of the pistons and grooves under the piston rings. Selection of new parameters was
made due to the roughness of the machined surface, tool life and vibration. The developed
new technology was verified in industrial conditions, completed successfully.
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

f [o]
f [o]
r [o]
s [o]

kąt przyłożenie w płaszczyźnie roboczej
kąt natarcia w płaszczyźnie roboczej
kąt przystawienia
kąt pochylenia głównej krawędzi skrawającej
2
Ac [m/s ]
przyspieszenia drgań w kierunku głównym
2
Af [m/s ]
przyspieszenia drgań w kierunku posuwowym
2
Ap [m/s ]
przyspieszenia drgań w kierunku odporowym
ap [mm]
głębokość skrawania (dosuw osiowy)
b [mm]
szerokość warstwy skrawanej
b [mm]
szerokość rowka
c [Ns/m]
tłumienie
CT, Cv
stałe we wzorze Taylora
D [mm]
średnica tłoka
f [mm/obr]
posuw na obrót
F [N]
siła całkowita
Fc [N]
składowa główna siły całkowitej F
Ff [N]
składowa posuwowa siły całkowitej F
Fp [N]
składowa odporowa siły całkowitej F
HM
węglik spiekany
sztywność
j [N/m]
sztywność w kierunku wektora vf
jx [N/m]
sztywność w kierunku wektora vp
jy [N/m]
sztywność w kierunku wektora vc
jz [N/m]
k [N/m]
sztywność statyczna
2
kf [N/mm ]
opór właściwy skrawania w kierunku posuwowym
Kj [PLN]
koszty jednostkowy
Kn [PLN/trwałość] koszty narzędziowe
Ko [PLN/min]
koszty minutowe obrabiarki
falistość krótka
KW [m]
L [mm]
droga skrawania
falistość długa
LW [m]
2
m [Ns /m]
masa modalna
n [obr/min]
prędkość obrotowa
PKD
diament polikrystaliczny
qT
liczba operacji wykonywana w okresie trwałości narzędzia
3
Qv [mm /min]
wydajność objętościowa
promień naroża
r [mm]
parametr chropowatości
Ra [m]
RMS
wartość średniokwadratowa
parametr chropowatości
Rz [m]
s, eT, uT, m
wykładniki potęgowe we wzorze Taylora
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T [min]
Te [min]
tj [min]
tm [min]
tp [min]
ts [min]
tz [min]
VBc [mm]
vc [m/min]
vce [m/min]
vcw [m/min]
vf [m/min]
Wt [m]
ωn [rad/s]

trwałość ostrza
trwałość ekonomiczna ostrza
czas jednostkowy
czas maszynowy
czas pomocniczy
czas skrawania
czas wymiany narzędzia
geometryczny wskaźnik zużycia ostrza
prędkość skrawania
ekonomiczna prędkość skrawania
wydajnościowa prędkość skrawania
prędkość ruchu posuwowego
wysokość profilu falistości
częstość własna narzędzia
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Wprowadzenie
Rola i funkcje tłoka w silniku spalinowym
Tłok jako ruchomy element w obszarze spalania w silniku spalinowym (rys.1) ma
głównie za zadanie przekonwertować uwolnioną energię ze spalanej w cylindrze mieszanki
w pracę mechaniczną.
Podstawową budowę tłoka (rys. 2) można określić, jako wydrążony cylinder zamknięty
z jednej strony z podziałem na segmenty jak: denko tłoka, część pierścieniowa, piasta
i płaszcz. Denko tłoka transferuje siły spalania, wynikające z mieszanki paliwowo
powietrznej, przez piastę do sworznia, korbowodu a następnie do wału korbowego. Część
pierścieniowa tłoka ma za zadanie uszczelnienie przestrzeni roboczej cylindra,
odprowadzenie do cylindra przeważającej części ciepła oraz ograniczenie zużycia oleju
smarującego gładź cylindra. Zadaniem części prowadzącej (płaszcza) jest zapewnienie
osiowego przemieszczania się tłoka w cylindrze oraz przenoszenie sił bocznych na gładź
cylindra.
Tłok wraz z korbowodem i wałem korbowym stanowi klasyczny przykład
mechanizmu korbowo-wodzikowego (rys. 3).

Rys. 1. Współczesny silnik spalinowy samochodu osobowego [opracowanie firmy Mahle]

Rys. 2. Podstawowa budowa tłoka [opracowanie firmy Mahle]
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Główne zadania tłoka to:
 przenoszenie siły ze spalanego gazu, przez korbowód do wału korbowego,
 uszczelnienie cylindra (z pomocą pierścieni),
 rozpraszanie ciepła,
 liniowe prowadzenie części korbowodu,
 wsparcie wytwarzania mieszanki,
 w silnikach dwusuwowych – kontrola wymiany ładunku.

Rys. 1.3. Tłok jako element klasycznego mechanizmu korbowo-wodzikowego

Aby tłok mógł wytrzymać występujące krótko skrajne temperatury spalania, musi
wystarczająco dobrze odprowadzać ciepło. Ciepło w cylindrach jest rozproszone głównie
przez pierścienie tłokowe, ale także przez płaszcz tłoka. Wewnętrzny kształt tłoka wspiera
oddawanie ciepła, dodatkowo olej może być wtryskiwany do tłoka kanałem chłodzącym dla
jeszcze lepszego chłodzenia.
Wymagania stawiane tłokowi to przede wszystkim:
 wytrzymałość konstrukcyjna,
 dostosowanie do warunków pracy,
 niski współczynnik tarcia,
 niskie zużycie,
 mała waga, uwzględniająca jednocześnie stabilność,
 małe zużycie oleju,
 niskie wartości związane z emisją spalin.
Wynikiem więc będą częściowo sprzeczne wymagania, zarówno pod względem
konstrukcji jak i materiału. Odpowiednio skoordynowane kryteria dla danego rodzaju silnika
mogą się znacząco różnić dla każdego przypadku.
Tłok jest poddawany równowadze działających sił ciśnienia, bezwładności i sił
wspierających. Siły wspierające są wypadkową korbowodu i sił bocznych. Maksymalne
10

ciśnienie gazu w cyklu spalania ma krytyczne znaczenie dla obciążeń mechanicznych. Ich
wartości kształtują się następująco:
 3,5 - 8,0 MPa – max. ciśnienie dla dwusuwowego silnika spalinowego,
 6,0 - 9,0 MPa – max. ciśnienie dla czterosuwowego silnika spalinowego,
 9,0 - 12,0 MPa – max. ciśnienie dla czterosuwowego silnika spalinowego turbo
doładowanego,
 8,0 – 10,0 MPa – max. ciśnienie dla silnika Diesla,
 14 – 24,0 MPa – max. ciśnienie dla silnika Diesla turbo doładowanego.
Temperatura tłoka i cylindra jest ważnym parametrem dla bezpieczeństwa pracy
i żywotności. Maksymalne temperatury w spalinach, nawet jeśli występują chwilowo, mogą
osiągnąć poziom ponad 2200 °C. Zazwyczaj temperatury spalin wahają się od 600 do 850 °C
dla silników Diesla, a od 800 do 1050 °C w przypadku silników benzynowych. Temperaturę
mieszaniny świeżego powietrza wlotowego (powietrza lub mieszaniny) może przekraczać 200
°C dla silników turbodoładowanych. Chłodzenie powietrzem obniża ten poziom temperatury
do 40-60 °C, co z kolei obniża temperaturę komponentów i ułatwia napełnianie komory
spalania.
Amplituda temperatur na powierzchni denka tłoka waha się w przedziale kilku °C,
natomiast szybko spada w kierunku wnętrza tłoka. Denko tłoka – wystawione na działanie
gorących gazów spalinowych pochłania różne ilości ciepła w zależności od rodzaju pracy
silnika (obrotów na minutę, momentu obrotowego). Dla tłoków bez chłodzenia olejem ciepło
jest przede wszystkim odbierane przez pierścienie zaciskowe i doprowadzane do cylindra.
Płaszcz tłoka w znacznie mniejszym stopniu przekazuje ciepło. Jednakże dla tłoków
z kanałem chłodzącym olej silnikowy przechwytuje znaczną część ciepła. Przykładowy
rozkład temperatur dla tłoka otto i diesla pokazano na rysunku 4.

Rys. 4. Rozkład temperatur tłoka do silnika spalinowego i tłoka do silnika diesla
z kanałem chłodzącym [opracowanie firmy Mahle]

Wysokość poziomu temperatury w tłoku zależy od czynników takich jak: typ pracy
(benzyna/diesel), zasada działania (czterosuwowy/dwusuwowy), proces spalania (wtrysk
pośredni/bezpośredni), punkt pracy silnika (moment obrotowy, prędkość) chłodzenie silnika
(woda/powietrze), konstrukcja głowicy silnika, chłodzenie tłoków, intensywność chłodzenia.
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Konstruktorzy tłoków starają się utrzymać masę tłoka najniższą jaka jest możliwa,
zwłaszcza w silnikach wysokoobrotowych, gdyż w połączeniu z pierścieniami tłokowymi,
sworzniem i pierścieniami zabezpieczającymi wraz z korbowodem tworzą masę oscylacyjną.
Redukując masę poszczególnych komponentów zmniejsza się wykładniczo moment
bezwładności w trakcie pracy silnika. Około 80% masy tłoka znajduje się w obszarze od osi
otworu pod sworzeń do denka tłoka, pozostałe 20% znajduje się w obszarze od środka
sworznia tłokowego do końca płaszcza. Dlatego też ustalenie wysokości kompresji KH ma
duże znaczenie gdyż przekłada się bezpośrednio na 80% masy tłoka.
Konstrukcja, kształt czy też czystość instalacji nie są jedynymi czynnikami, które
zapewniają bezbłędne działanie tłoka w cylindrze. Siły tarcia na płaszczu i smarowanie na
płaszczu odgrywają decydującą rolę w zachowaniu płynnego posuwu tłoka. Wartości
chropowatości muszą być utrzymywane na płaszczu tłoka i honowanej powierzchni cylindra.
Przenoszą się na: docieranie cech, przeciwdziałają ścieraniu, są wstępnym warunkiem do
formowania filmu olejowego pomiędzy płaszczem tłoka a ścianką cylindra, zapobiega to
zakleszczeniu tłoka. By zmniejszyć tarcie i poprawić odporność na zacieranie, stosuje się na
powierzchniach prowadzących powłoki ochronne takie jak Mahle Grafal.
Najczęściej wykorzystywanym materiałem do produkcji tłoków jest stop Al-Si, czyli
stop aluminium-krzemu-miedzi-niklu. W zależności od składu chemicznego i właściwości
materiałów dzielą się one na stopy eutektyczne i nadeutektyczne, dla których podstawową
różnicą jest zawartość procentowa krzemu w stopie.
W tabeli 1.1 przedstawiono podstawowe rodzaje tłoków silników spalinowych
samochodów osobowych występujących obecnie na rynku.
Tab.1.1. Rodzaje tłoków

Tłoki do silników dwusuwowych
1
Tłoki do silników dwusuwowych są podatne na
zwiększone
obciążenia
temperaturowe
i mechaniczne związane z pracą w silniku
dwusuwowym – na każdy obrót wału korbowego
następuje
wybuch
mieszanki
paliwowo
powietrznej, wlot powietrza i wylot gazów.
Dlatego też odlewane są ze specjalnych stopów
MAHLE138
Tłoki do silników benzynowych czterosuwowych
1
Tłoki Controlled expansion
Tłoki
„controlled
expansion”
posiadają
wewnętrzne stalowe wkładki, montowane w
trakcie procesu odlewania. Głównymi założeniami
tłoków “controlled expansion” była redukcja
dużych różnic rozszerzalności cieplnej między
żeliwną skrzynią korbową a aluminiowym
tłokiem. Stalowa listwa wtapiana jest pomiędzy
płaszczem a piastą. W tłokach „Autothermic”
występuje kieszeń pomiędzy płaszczem a częścią
12

Tłok Autothermic [1]

2

3

pierścieniową na wysokości trzeciego rowka
pierścieniowego. Produkcja tych tłoków była
skierowana do silników samochodowych o bardzo
spokojnej pracy, jednakże nie są już produkowane.
Tłoki „Autothermatic” tak jak „Autothermic”
odlewane są wraz z wkładkami stalowymi, jednak
bez kieszeni między częścią pierścieniową
a płaszczem. Dzięki temu ten typ tłoka połączył
wyższą wytrzymałość tłoka bez kieszeni
z właściwościami tłoka „Autothermic”. Dalej są
one używane w niektórych wysoko obciążonych
silnikach z zapłonem iskrowym benzynowych jak
i w silnikach Diesla.
Tłoki Box type
Odlewane tłoki „Box type” z jednolitym
płaszczem, charakteryzujące się niską masą,
zoptymalizowanym podparciem i owalnym
kształtem płaszcza – równomiernym z dwóch
stron. Tłoki te mają zastosowanie w silnikach
benzynowych w samochodach osobowych i mogą
być montowane w aluminiowych jak i żeliwnych
blokach. Jest to związane z elastycznym kształtem
płaszcza, który dobrze kompensuje różnice
w rozszerzalności temperaturowej między tłokiem
a cylindrem. Tłoki „Box type” mogą być odlewane
lub też kute. Dla tłoków z wydajnością większą
niż 100 kW/l można stosować dodatkowe
chłodzenie poprzez kanał chłodzący.
Tłoki EVOTEC
Dla silników benzynowych do samochodów
osobowych największym potencjałem pod kątem
redukcji masy są tłoki typu „Evotec”.
W konstrukcji tłoka wykorzystano cienkie ścianki
łączące płaszcz z piastą o strukturze trapezu.
Użycie uchylnych okien w procesie odlewania
pozwala na zredukowanie materiału głęboko
w obrębie pierścieniowym i powstanie tzw.
balkonów oraz okien. Uzyskane w ten sposób
charakterystyczne użebrowanie tłoka przekłada się
na dużą strukturalną sztywność przy zachowaniu
cienkich przekrojów. Kolejną ważną kwestią
w budowie tłoka jest asymetryczny kształt
płaszcza. Ze względu na zwiększoną siłę
13

Tłok Autothermatic [1]

Tłok Box type

Tłok z kanałem chłodzącym

Tłok Evotec

4

5

po stronie ciśnienia – powierzchnia płaszcza
została zmniejszona, redukując moment ugięcia.
Tłoki
te
wykorzystywane
są
również
do benzynowych silników z turbodoładowaniem.
Tłoki EVOLITE
Najnowsza
generacja
tłoków
EVOLITE
do silników benzynowych pokazuje, że możliwe
jest poszerzenie granic lekkich konstrukcji. Nowy
projekt
tłoków
do
mocno
obciążonych
nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym
wraz z zoptymalizowanym tarciem jest ewolucją
sprawdzonych tłoków EVOTEC. [6]
Tłoki kute
Dla
silników
spalinowych
seryjnych,
wyczynowych o dużych obciążeniach stosuje się
tłoki kute. W porównaniu do tłoków odlewanych
tłoki kute mają zmienioną strukturę materiału,
są twardsze, więc: mają one większą
wytrzymałość, wyższą odporność na wysokie
temperatury,
poza
tym
moją
mniejszą
rozszerzalność cieplną, dzięki czemu mogą być
zachowane cieńsze ścianki i mniejsza masa. Tłoki
kute są droższe, mają też, ze względu na proces,
ograniczoną
geometrię
powierzchni
wewnętrznych. Tłoki kute stosuje się w silnikach
sportowych jak Formuła 1. Dzięki zagęszczonej
strukturze mogą być mocno zoptymalizowane pod
kątem wagi i odprowadzenia ciepła, dzięki czemu
sprostają wymaganiom ma wydajność powyżej
200kW/l i obroty powyżej 19000 obr/min.

Tłoki do silników diesla
1
Tłoki z wkładką żeliwną
Tłoki z wkładką żeliwną są używane od 1931
roku. W pierwszym a czasami i w drugim rowku
pierścieniowym użyty jest pierścień żeliwny, który
na stałe łączy się z aluminium. Pierścień jest
stworzony z austenitycznego żelaza z przybliżoną
rozszerzalnością cieplną do materiału tłoka – stopu
aluminium. Pierwszy rowek pierścieniowy który
jest najbardziej wrażliwy w połączeniu
z pierścieniem rowka, efektywnie chroni przed
nadmiernym zużyciem. Jest to korzystne
rozwiązanie dla pracy w wysokiej temperaturze
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Tłok Evolite [6]

Tłok Kuty

Tłok kuty do Formuły 1 [1]

Tłok z wkładką

2

3

4

5

i ciśnieniu, które występują w silnikach diesla.
Tłoki z kanałem chłodzącym
Ze względu na zwiększenie efektywności
chłodzenia obszaru przy komorze spalania istnieje
wiele
rodzajów
stosowanych
kanałów
chłodzących. Chłodzący olej jest wtryskiwany
przez otwór wlotowy do kanału chłodzącego.
Rysunek obok pokazuje przykład tłoka z wkładką
żeliwną i kanałem chłodzącym, który powstał
dzięki użyciu wkładki solnej w procesie odlewania
tłoka. Następnie wkładka została rozpuszczona
i wymyta przez wodę.
Tłoki z kanałem chłodzącym w pierścieniu
Tłoki z kanałem chłodzącym w pierścieniu są
nowym sposobem chłodzenia dla tłoków diesla.
Kanał chłodzący w pierścieniu mocno usprawnia
chłodzenie pierwszego rowka jak i obszaru
komory spalania. Intensywne chłodzenie tego
kanału
umożliwia
zastąpienie
używanych
podwójnie trapezowych rowków pierścieniowych
na prostokątne. [1]
Tłoki z tulejką w otworze sworznia
Jednym z bardziej obciążonym elementem w tłoku
jest piasta sworznia. W tym obszarze mogą
pojawić się temperatury sięgające 2400C, a co za
tym
idzie
właściwości
wytrzymałościowe
aluminium mogą ulec znacznej zmianie.
Dla ekstremalnie obciążonych tłoków diesla,
wymiary jak: kształt otworu, owalizacja nie są już
tak znaczące w zwiększeniu możliwości tłoka.
Dlatego też MAHLE znalazło wzmocnienie
otworu,
używając
materiału
o
wyższej
wytrzymałości – mosiężnej tulejki [1]
Tłoki FERROTHERM
W tłokach FERROTHERM funkcja prowadząca
i uszczelniająca została utworzona oddzielnie.
Dwa elementy – część pierścieniowa i płaszcz
są połączone ze sobą przez sworzeń. Część
pierścieniowa i denko, wykonane z kutej stali,
przekazuje ciśnienie gazów na wał korbowy przez
sworzeń tłoka i korbowód. Cienki aluminiowy
płaszcz przenosi tylko siły boczne, które rosną
wraz z kątem odchylenia korbowodu. Tłoki te ze
15

Tłok z kanałem chłodzącym

Tłok z kanałem chłodzącym w
pierścieniu 1

Tłok z tulejką

Tłok FERROTHERM

6

7

8

względu na wysoką wytrzymałość i niskie zużycie
nadają
się
do
mocno
obciążonych
wysokoprężnych silników, zapewniając niski
poziom emisji. [1]
Tłoki MONOTHERM
Tłoki Monotherm wyprodukowane na bazie
tłoków Ferrotherm z kutej stali są mocno
zoptymalizowane pod względem masy. Przy małej
wysokości sprężania (mniej niż 50% średnicy
cylindra) i obróbce mechanicznej w obrębie piasty
jego masa jest porównywalna do tłoka
z aluminium. Aby poprawić chłodzenie tłoka,
zewnętrzna przestrzeń chłodząca jest zamknięta
przez dwie pokrywy. Tłoki Monotherm używane
są w silnikach z ciśnieniem do 20 MPa.
Tłoki MonoXcomp
Tłoki MonoXcomp powstały na bazie 45 lat
doświadczeń technologii łączenia komponentów
tłoka w dużych silnikach. Spełniają wysokie
wymagania dotyczące ciśnienia w cylindrze,
odporności na temperatury i zużycia oleju.
Integralnie uformowany odcinek śruby i gwintu na
denku tłoka łączy nakrętką przez elastyczną,
działającą jak sprężyna częścią do płaszcza tłoka.
Specyficzna ustawiona elastyczność na łączeniu
komponentów sprawia, że nawet przy dużych
obrotach powierzchnie stykowe są zawsze
domknięte. Taka konstrukcja tłoka pozwala na
dobre chłodzenie denka, w porównaniu do innych
tłoków temp. na krawędzi komory spalania jest o
50 do 70o Celsjusza mniejsza. [4]
Tłoki MonoWeld
W stalowych tłokach MonoWeld dwa oddzielne
komponenty łączone są ze sobą metodą tarciową.
[4]

Tłok MONOTHERM

Tłok MONOXCOMP

Tłok MONOWELD

9

Tłoki TopWeld
Tłoki TopWeld wykonane są z kutej stali, dwa
oddzielne komponenty spawa się ze sobą, tworząc
duży zamknięty kanał chłodzący. Użyta stal
42CrMo4 charakteryzuje się o wiele większą
wytrzymałością i sztywnością niż aluminium.
Wysokość tłoka została zredukowana o 30%,
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przez co zmniejszyła się powierzchnia kontaktowa
między cylindrem i tłokiem, a co za tym idzie,
zmniejszona powierzchnia tarcia przyczyniła się
do redukcji zużycia paliwa. [5]
Tłok TopWeld
10

Tłoki spawane wiązką elektronów
Spawanie
wiązką
elektronów
pozwala
na połączenie właściwości tłoków kutych
z możliwościami zastosowania, tak jak w tłokach
odlewanych, wkładki żeliwnej do rowka
pierścieniowego i kanału chłodzącego. [1]
Tłok spawany wiązką elektronów dla
silników diesla

Istota pierścieni i wkładki tłokowej w konstrukcji tłoka
Pierścienie tłokowe są metalowymi uszczelnieniami mającymi na celu zapobieganie
przeciekom oraz przedmuchom gazów pomiędzy komorą spalania a skrzynią korbową oraz
zapewnienie przepływu ciepła z tłoka na cylinder. Ponadto pierścienie tłokowe mają za
zadanie ograniczyć nadmiar oleju niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania układu
pierścień - tłok - cylinder przed przenikaniem do komory spalania i utworzenie jednolitej
warstwy oleju na powierzchni roboczej cylindra (rys. 5).

Rys. 5. Funkcje pierścieni tłokowych [7]

Dla osiągnięcia powyższych celów pierścienie tłokowe muszą mieć poprawny kontakt
z powierzchnią roboczą cylindra oraz z powierzchnią boczną rowka tłoka. Oddziaływanie
promieniowe zapewnia głównie naturalna siła sprężystości pierścienia. Ciśnienie gazów
w komorze spalania zwiększa nacisk zarówno promieniowy (oddziaływanie na rowek tłoka)
jak i osiowy, co powoduje poprawę właściwości uszczelniających pierścienia. Kontakt
osiowy jest naprzemienny pomiędzy górną a dolną powierzchnię rowka tłoka z powodu
oddziaływania gazów, bezwładności oraz siły tarcia. Właściwości eksploatacyjne pierścieni
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tłokowych, czyli ich sprawność uszczelniania, są wypadkową budowy silnika, tłoka, cylindra
oraz ich wykończenia, zastosowanego oleju i paliwa, a przede wszystkim ich jakości
technicznej i odpowiednio dobranych typów pierścieni [7].
Trwałość tłoka jest limitowana wzrostem luzu pomiędzy pierwszym pierścieniem
uszczelniającym a jego kanalikiem. Dlatego w silnikach wysoko obciążonych stosuje się
różne sposoby zwiększenia trwałości pierwszego rowka pierścieniowego np.:
 zwiększenie wysokości progu ogniowego,
 dobór minimalnych luzów pomiędzy progiem a cylindrem,
 stosowanie wkładek tłokowych,
 stosowanie rowków ekranujących.
Zadaniem wkładki tłokowej (oznaczenie: RC; z j. ang. Ring Carrier) jest wzmocnienie
obszaru pracy pierwszego pierścienia oraz odprowadzenie ciepła z tego obszaru (rys. 6).
Nacina się w niej pierwszy rowek pod pierścień tłokowy.

Rys. 6. Zgład metalograficzny obszaru wkładki pierścieniowej

Wkładki wykonywane są z wałka żeliwnego na tokarce a następnie poddawane
procesowi alfinizacji, aby utworzyć połączenie, warstwy pomiędzy wkładką z żeliwa szarego
i stopem aluminium potrzebne do stałego i trwałego połączenia wkładki ze stopem.
Alfinizacja polega na zanurzeniu wkładek tłokowych w stopie na bazie aluminium zwanym
Alfinem. Do alfinizacji wkładek stosowany jest Alfin 11 o zawartości krzemu w granicach
10-11,5%. Max dopuszczalna zawartość żelaza (Fe) w Alfinie wynosi 3,5%, natomiast niklu
(Ni) 0,7%.
W celu ochrony przed zanieczyszczeniami powierzchni, wkładki przewozi się
w opisanych pojemnikach, następnie umieszcza się je w tubie znajdującej się przy piecu
z Alfinem. Wkładki wcześniej włożone do tuby muszą być użyte w pierwszej kolejności,
według zasady FIFO (z j. ang. First In First Out). Wkładki z jakimikolwiek
zanieczyszczeniami na powierzchni nie mogą być zastosowane w procesie.
Do zanurzania wkładek w Alfinie używa się tzw. spowalniacza - mechanizmu
zanurzania wkładek. Gwarantuje on jednakowy, powtarzalny sposób zanurzania, tzn. wkładki
nie wpadają do Alfinu tylko powoli się w nim zanurzają, nie dotykając ścian tygla pieca.
Wkładka tłokowa w kokili opiera się na 4 podporach i w tych miejscach najszybciej
zostaje odprowadzone ciepło. Wychłodzenie kokili np. z powodu przerw w procesie lub zbyt
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długiego montażu wkładki powoduje powstanie wad szczególnie w miejscu kontaktu wkładki
z podporami (rys. 7). Następnie forma zostaje zalana ciekłym metalem. Kolejne operacje to:
obcięcie nadlewu i układu wlewowego oraz obróbka cieplna, po której odlewy kierowane są
do obróbki mechanicznej.
a)

b)

Rys. 7. Wkładka tłokowa zamontowana w formie: a), rozkład temperatur na wkładce
w momencie zalewania formy – b)

Tłok obrabia się w kilku etapach. Po obróbce wstępnej gdzie obrabiana jest część
pierścieniowa oraz płaszcz, przeprowadza się kontrolę połączenia wkładki tłokowej metodą
ultradźwiękową. Badania ultradźwiękowe są metodą kontroli nieniszczących, opartą na
użyciu fal ultradźwiękowych w celu wykrycia wewnętrznych wad materiału, pomiaru
grubości strony czy wykrycia korozji.
Do wad wymiarowych związanych z położeniem wkładki dochodzi najczęściej
z powodu zużycia się kokili, a zwłaszcza podpór w niej, niedokładnego umieszczenia przez
pracownika wkładki na podporach oraz oklejenia się podpor metalem z poprzedniego cyklu.
Z powodu nieodpowiedniego rozmieszczenia grafitu w przekroju wkładki występuje
problem z alfinizacją, co objawia się brakiem połączenia wkładki z resztą tłoka (rys. 8).
a)

b)

Rys. 8. Przykładowe struktury wkładki żeliwnej: a) przykład niepoprawnej struktury wkładki- niewłaściwe
frakcje grafitu, b) przykład poprawnej struktury wkładki

Przed wyjęciem wkładki z Alfinu, jego powierzchnia musi zostać oczyszczona
z tlenków, brak tej czynności grozi przedostaniem się tlenków do tłoka, skutkiem takiej
sytuacji jest zazwyczaj:
 obniżenie własności mechanicznych,
 porowatość,
 wadliwe spawy (zimne spawy) (rys. 9).
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Rys. 9. Przykładowe błędy w strukturze wkładki żeliwnej
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1. Aktualny stan zagadnienia
1.1. Kierunki rozwoju konstrukcji tłoków silników samochodów osobowych
Tłoki stanowią jeden z najważniejszych element silników spalinowych, a ich
właściwości tribologiczne w istotny sposób wpływają na wydajność i trwałość silników [1].
Ogólnie rzecz biorąc, poprawa cech tribologicznych tłoków ma wpłynąć na obniżenie sił
tarcia, a w ten sposób również na spadek emisji spalin oraz poprawę parametrów wydajności
silnika [2]. Niemniej jednak, tradycyjne tłoki powodują intensywne zużycie powierzchni
cylindrów (skracając ich trwałość) w wyniku dużej chropowatości powierzchni
i zredukowanej wytrzymałości zastosowanych materiałów (np. stopy metali lekkich, żeliwo,
stale stopowe itp.). Dlatego też w ostatnich latach prowadzone są wielokierunkowe badania
mające na celu poprawę właściwości tribologicznych i odporności na zużycie tłoków, w celu
zwiększenia ich trwałości, a tym samym – trwałości silnika [3].
Jednym ze skutecznych sposobów mających wpłynąć na poprawę właściwości
tribologicznych w połączeniu z mniejszą masą i objętością jest pokrywanie powierzchni tłoka
różnymi materiałami. Wśród tych materiałów znaleźć można azotki (TMN) i węgliki (TNC)
metali przejściowych, charakteryzujące się wysoką twardością i doskonałą odpornością na
zużycie, [4-8] zwłaszcza WCN, który jest potencjalnym kandydatem dla zróżnicowanych
zastosowań obejmujących bariery dyfuzyjne Cu [9], powłoki ochronne i elektrody dla struktur
metal-izolator-metal [10], ze względu na swą wysoką twardość i doskonałą odporność na
ścieranie w połączeniu z dobrą odpornością na korozję.
Autorzy pracy [11] nałożyli powłoki WCN o grubości 2 µm na tłoki silnika Diesla typu
ZS1115 (rys. 1.1). Przeprowadzone badania doświadczalne obejmowały porównanie
właściwości tribologicznych silników z tradycyjnymi oraz powlekanymi tłokami, w czasie
pracy wynoszącym 500 h i przy jednakowym obciążeniu.

Rys. 1.1. Tłok z powłoką WCN: a) widok tłoka; b) obraz SEM zgładu metalograficznego [11]

Badania wykazały, że zastosowanie powłok WCN wpływa na znaczące obniżenie
odkształceń plastycznych powierzchni bocznych tłoka (rys. 1.2). W następstwie przekłada się
to również na 80-krotne obniżenie ubytku objętości materiału tłoka (ubytek materiału tłoka
z powłoką WCN wynosił 113 mm3, natomiast tłoka bez powłoki – 9153 mm3). W związku
z tym zastosowanie tłoków z powłoką WCN umożliwia pracę w zakresie większych stopni
kompresji i poprawę trwałości silnika.
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Rys. 1.2. Obrazy powierzchni bocznych tłoków po czasie pracy 500 h: a) tłok bez powłoki;
b) tłok z powłoką WCNl; c) powiększenie obszaru A; d) powiększenie obszaru B [11]

Kolejną grupą powłok stosowanych na powierzchnie robocze tłoków są tzw. powłoki
typu TBC (thermal barrier coatings), pełniące funkcję bariery termicznej w stosunku do
materiału rdzenia. Zwiększenie odporności termicznej narzuca potrzebę zwiększenia stopnia
kompresji, w szczególności dla silników Diesla i wpływa na obniżenie odprowadzania ciepła
przez cylinder [12]. Pokrycia TBC są stosowane w celu izolowania elementów komory
spalania lub wybranych powierzchni, takich jak na przykład denka tłoka. W następstwie
wpływa to na redukcję odprowadzania ciepła przez cylinder, przyczyniając się do obniżenia
zmęczenia cieplnego powierzchni metalicznych, spowodowanego głównie cyklem
wydechowym silnika Diesla. Powłoka jest materiałem na bazie ceramiki, posiadającym niską
przewodność cieplną i dobrą wytrzymałość na ścieranie, i w ten sposób zdolną wytrzymać
wyższe temperatury niż metale. Jednym z szeroko stosowanych materiałów jest tlenek
cyrkonu Zr02, wytwarzany techniką natryskiwania plazmowego. Główny cel jego
zastosowania stanowi podniesienie temperatury powierzchni denka tłoka w trakcie suwu
rozprężania, zmniejszając w ten sposób różnicę temperatur pomiędzy ścianą cylindra i gazu.
Uzyskana dodatkowa energia cieplna w cylindrze może być przekształcona i zastosowana,
aby zwiększyć moc i wydajność silnika [13-17]. Dodatkowe korzyści to ochrona elementów
metalowych komory spalania przed naprężeniami termicznymi i zmniejszenie wymagań
związanych z chłodzeniem. Prostszy system chłodzenia wpłynie na zmniejszenie ciężaru
i kosztów silnika, przy jednoczesnym wzroście jego niezawodności. Istnieje wiele
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potencjalnych korzyści z niskiego stopnia odprowadzania ciepła LHR (low heat rejection),
takich jak choćby zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin oraz wzrost trwałości tłoków
i zaworów wydechowych [18-21].
Zastosowanie technologii TBC na tłoki wymaga również zastosowania powłoki
wiążącej, zlokalizowanej pomiędzy powłoką zewnętrzną a materiałem podłoża. W skład
powłoki wiążącej wchodzi stop międzymetaliczny zapewniający odporność na utlenianie
w wysokich temperaturach oraz wysoką adhezję pomiędzy powłoką TBC a podłożem.
Powłoka wiążąca odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu naprężeń wewnętrznych, które mogą
się pojawić pomiędzy podłożem i powłoką ceramiczną w wyniku szoków termicznych.
Grubość powłoki ma znaczący wpływ na temperaturę spalania, gradient temperatury
oraz rozkład naprężeń zarówno powłoki, jak i międzyfazowych. Odporność na szok termiczny
ceramicznej powłoki zależy od modułu sprężystości wzdłużnej, współczynnika
rozszerzalności termicznej i przewodności cieplnej [22-26]. Grubsza powłoka może zapewnić
lepszą izolację termiczną, jednakże resztkowe naprężenia termiczne prowadzą do wykruszeń
grubszych powłok. Dlatego też ustalenie właściwej grubości powłoki TBC odgrywa ważną
rolę w dokładnej ocenie spadku temperatury tłoka.
W związku z tym, autorzy pracy [27] dokonali analizy wpływu grubości powłoki TBC
(nałożonej na denko tłoka) na rozkład temperatury i naprężeń tłoka podczas pracy, w oparciu
o model MES. Do badań wytypowano tłok ze stopu aluminium wchodzący w skład silnika
Diesla typu MWM TBRHS 518-V16 o mocy 300 kW. Zastosowano powłokę wiążącą NiCrAl
o grubości 0,1 mm i powłokę TBC wykonaną z MgZr03 o grubościach z zakresu: 0,2 –
1,6 mm (rys. 1.3).
a)

b)

Rys. 1.3. Tłok ze stopu Al zastosowany w analizie MES: a) widok tłoka,
b) model MES z uwzględnieniem powłok [27]

Badania symulacyjne wykazały, że wzrost grubości powłoki TBC wywołuje wzrost
wartości temperatury denka tłoka (rys. 1.4a), co wywołane jest niską przewodnością cieplną
ceramiki w stosunku do aluminium. Przyrost grubości powłoki wywołuje również obniżenie
temperatury materiału podłoża (Al) i wzrost jego naprężeń (rys. 1.4b, c). Badania te ukazują,
że zastosowanie powłok TBC może prowadzić do wzrostu temperatury spalania, a co za tym
idzie, zwiększenia wydajności termicznej silnika. Obniżenie temperatury podłoża tłoka może
pozytywnie wpłynąć na trwałość silnika.
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a)

b)

c)

Rys. 1.4. Wyniki badań symulacyjnych MES tłoka: a) rozkład temperatur w tłoku dla różnych grubości powłoki
TBC: I) 0,4 mm, II) 0,8 mm, III) 1,2 mm, IV) 1,6 mm; b) rozkład temperatur materiału podłoża dla różnych
grubości powłoki TBC; c) rozkład naprężeń materiału podłoża dla różnych grubości powłoki TBC [27]

Powierzchnie robocze tłoków silników spalinowych są poddawane intensywnym,
cyklicznie zmiennym obciążeniom w podwyższonych temperaturach (dochodzących do
350ºC). W następstwie wywołuje to postępującą utratę wytrzymałości zmęczeniowej
materiału tłoka i może wpłynąć również na jego uszkodzenie w wyniku inicjacji i propagacji
pęknięć (rys. 1.5). Problem utraty właściwości zmęczeniowych tłoka nabiera istotnego
znaczenia zwłaszcza w przypadku tłoków wykonanych ze stopów silumin Al-Si. Badania
wielu autorów [37-39] ukazują, że inicjacje pęknięć zmęczeniowych w stopach Al-Si
stosowanych do produkcji tłoków, występują głównie w obszarze cząstek Si, zarówno
w temperaturze otoczenia [33-35], jak i w zakresie podwyższonych jej wartości [36]. Autorzy
pracy [28] przeprowadzili badania, porównujące wytrzymałość zmęczeniową tłoków
wykonanych ze stopów Al-Si, zróżnicowanych ze względu na skład chemiczny i technikę
wytwarzania. Badania wykazały (rys. 1.6), że wytrzymałość zmęczeniowa stopu Al-Si
o zawartości Ni=1,8-3% oraz Cu= 3-4% jest większa niż wytrzymałość stopu Al-Si
zawartości Ni=0,8-1,3% oraz Cu= 0,8-1,5%, w całym badanym zakresie temperatur.
Zastosowanie metody odlewania grawitacyjnego stopu Al-Si umożliwia poprawę
wytrzymałości zmęczeniowej w zakresie temperatury T>250ºC, w stosunku do wytrzymałości
otrzymanej w stopie wyprodukowanym metodą kucia na gorąco.
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Rys. 1.5. Obraz SEM mikrostruktury stopu Al7Si HIP przedstawiający pęknięcia zmęczeniowe [35]
a)

b)

Rys. 1.6. Wytrzymałość zmęczeniowa stopów Al-Si w funkcji temperatury: a) porównanie składu chemicznego
stopów; b) porównanie metod wytwarzania stopów [28]

Inną metodą mającą na celu poprawę wytrzymałości i odporności na działanie
podwyższonych temperatur w silniku jest zastosowanie tłoków wykonanych ze stali oraz
cylindrów wykonanych z żeliwa [29-31]. Badania właściwości tribologicznych tłoków
wyprodukowanych z różnych materiałów [32] wykazały, że tłoki wykonane ze stali
charakteryzują się najmniejszymi wartościami efektywnego tarcia powierzchniowego
w warunkach obciążenia Pb=0, w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla tłoków ze stopu
Al-Si i żeliwa (rys. 1.7). Świadczy to o korzystnych właściwościach tarciowych. Niemniej
jednak, w zakresie obciążenia Pb=100 kPa, uzyskane wartości efektywnego tarcia
powierzchniowego tłoków stalowych są porównywalne z wartościami otrzymanymi dla
tłoków ze stopu Al-Si.

Rys. 1.7. Wpływ materiału tłoka na efektywne tarcie powierzchniowe [32]

Bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym tłoka silnika spalinowego jest tzw. część
pierścieniowa (uszczelniająca – rys. 1.8). Strefa styku pomiędzy pierścieniami tłoka
a cylindrem stanowi istotne źródło tarcia mechanicznego. Według badań [40-42] wyżej
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wymieniona strefa jest odpowiedzialna za 35-40% strat całkowitej energii mechanicznej
silnika. W związku z tym, innowacje dotyczące konstrukcji strefy styku pierścień-cylinder
mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do poprawy wydajności i ekonomiczności
silników spalinowych. Budowę pierścieni tłoka i ich podstawowe funkcje przedstawiono na
rysunku 1.9.

Rys. 1.8. Widok tłoka wraz z częścią pierścieniową: A – pierścień kompresyjny; B – pierścień kompresyjnozgarniający; C – pierścień zgarniający (olejowy) [43,44]

Jedną z podstawowych innowacji konstrukcyjnych stosowanych w odniesieniu do
zespołu pierścień-cylinder jest tzw. teksturowanie powierzchni. Działanie to stosuje się w celu
poprawy właściwości tribologicznych powierzchni styku. Do podstawowych zalet
teksturowania powierzchni należy zaliczyć: obniżenie siły tarcia ślizgowego [46-52], redukcję
zużycia powierzchni w warunkach smarowania suchego i granicznego [53-56] oraz ochronę
przed brakiem smarowania [57-59].

Rys. 1.9. Pierścienie tłoka – budowa i podstawowe funkcje [43]
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Według badań autorów [60-62] teksturowanie powierzchni roboczej cylindra umożliwia
poprawę warunków tarciowych, zwiększenie obciążeń przenoszonych przez silnik, a także
obniżenie zużycia oleju silnikowego. Autorzy pracy [63] zbadali siłę tarcia w strefie styku
pierścień-cylinder dla dwóch różnych topografii powierzchni cylindra (teksturowanego
laserowo oraz pozbawionego tekstur – rys. 1.10). Badania wykazały (rys. 1.11), że
zastosowanie teksturowanego cylindra umożliwia nawet o 41% obniżenie siły tarcia
w stosunku do wartości uzyskanych dla konwencjonalnego cylindra pozbawionego tekstur.
Podobne efekty uzyskać można również w przypadku zastosowania teksturowania
powierzchni pierścienia (rys. 1.12). Według badań [64, 65] stereometria tekstury pierścienia
również w znacznym stopniu wpływa na właściwości tribologiczne powierzchni styku
pierścień-cylinder.

Rys. 1.10. Topografia powierzchni tekstury cylindra [63]

Rys. 1.11. Porównanie przebiegów siły tarcia pomiędzy powierzchnią cylindra a pierścieniem
w funkcji kąta obrotu wału korbowego [63]
a)

b)

c)

Rys. 1.12. Tekstury wykonane na zewnętrznej powierzchni pierścienia: a) prostokątne R1, stanowiące 12,5%
całkowitej powierzchni pierścienia; b) kwadratowe R2 , stanowiące 25% całkowitej powierzchni pierścienia;
c) prostokątne R3, stanowiące 37,5% całkowitej powierzchni pierścienia [65]
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Zaobserwowano (rys. 1.13), że najmniejsze wartości siły tarcia występują podczas
pracy przy użyciu pierścienia o kwadratowym kształcie tekstur, stanowiących 25% jego
całkowitego obszaru.
Kolejnym istotnym kierunkiem badawczym dotyczącym zespołu pierścień-cylinder jest
minimalizacja zjawiska zużycia. W praktyce uszkodzenia pierścieni tłoków silników
spalinowych wywołane są głównie zużyciem ściernym oraz zmęczeniem materiału [66].
W celu polepszenia odporności pierścieni na ścieranie stosuje się twarde powłoki. Głównym
problemem jest tu jednak strefa styku pomiędzy metalem i ceramiką ze względu na różnicę
we współczynnikach rozszerzalności termicznej w podwyższonych temperaturach.
W następstwie nieciągłe rozszerzanie metalu i ceramiki prowadzi do rozwarstwienia powłoki.
Inne stosowane typy powłok posiadają powierzchnię zewnętrzną o pewnej porowatości,
w celu zatrzymywania oleju w strefach styku pierścienia z cylindrem.

Rys. 1.13. Porównanie przebiegów siły tarcia pomiędzy powierzchnią cylindra, a pierścieniem dla różnych
kształtów tekstur na powierzchni zewnętrznej pierścienia [65]

Wadą tego typu rozwiązań jest jednak niska wytrzymałość mechaniczna i zmęczeniowa,
jak również słabe właściwości cierne. Wśród najnowszej generacji pierścieni tłoków wyróżnić
można powłoki PVD nakładane na stalowy rdzeń i chromowo-ceramiczne powłoki nakładane
na żeliwo. W powłokach PVD mogą wystąpić rozwarstwienia między stalą a powłoką,
podczas gdy w powłokach chromowo-ceramicznych problemy związane z odpornością na
zmęczenie wskutek mikropęknięć powierzchniowych [67]. W związku z tym autorzy pracy
[68] opracowali konstrukcję pierścienia wykonanego z kompozytu AlSi-CNT zbrojonego
nanorurkami węglowymi. Wyniki ich badań ukazały (rys. 1.14), że w zakresie identycznego
stanu obciążenia, kompozyt AlSi o 2% zawartości nanorurek węglowych (CNT)
charakteryzował się wyższą wytrzymałością zmęczeniową niż czysty stop AlSi i funkcjonalny
stop gradientowy AlSi-CNT FGM. Na poziomie maksymalnych naprężeń wynoszących około
140 MPa, wytrzymałość zmęczeniowa kompozytu AlSi-2% CNT była 270% większa od
wartości uzyskanej dla kompozytu AlSi, pozbawionego fazy zbrojącej. Przedstawione wyniki
badań ukazują, że zastosowanie nowoczesnych materiałów kompozytowych na pierścienie
tłoków może skutkować znacznym zwiększeniem trwałości silników.
Kierunki rozwoju konstrukcji tłoków silników spalinowych obejmują również
modyfikacje kształtu tłoka (głównie stereometrii denka tłoka). Zgodnie z wynikami badań
autorów [69-71] ukształtowanie denka tłoka może wywierać istotny wpływ na
charakterystykę zapłonu i intensywność emisji spalin.
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Rys. 1.14. Krzywe zmęczeniowe kompozytów AlSi przeznaczonych na pierścienie tłoków [68]

Geometria komory spalania odgrywa ważną rolę przy wzmacnianiu przepływu
powietrza wewnątrz cylindra, co z kolei wspomaga procesy mieszania powietrza z paliwem
i zapłonowe. Ze względu na to, że zastosowanie optymalnej konstrukcji komory spalania
może hamować emisję zanieczyszczeń, bez większego wpływu na wydajność silnika,
problem modyfikacji ukształtowania tłoka stał się przedmiotem wielu badań. Splitter i in. [72]
zbadali wpływ współczynnika kompresji i konstrukcji tłoka w silniku Diesla, w zakresie
zróżnicowanych obciążeń. Badania wykazały, że zastosowanie tłoka z tzw. „wannowym”
ukształtowaniem rowka w denku zapewnia największą wydajność wyhamowania i umożliwia
redukcję emisji spalin. Podobne rezultaty uzyskali autorzy pracy [71] dotyczącej analizy
emisji spalin dla trzech różnych geometrii kształtu denka tłoka (patrz – rys. 1.15a).
Z przeprowadzonych badań wynika, że najmniejsze wartości emisji sadzy i niespalonych
węglowodorów powietrza (UHC) zaobserwowano dla silników wyposażonych w tłoki
z „wannowym” ukształtowaniem rowka w denku (rys. 1.15b, c).
a)

b)

c)

Rys. 1.15. Wpływ modyfikacji kształtu tłoka na emisję spalin: a) geometria tłoków; b) porównanie emisji sadzy;
c) porównanie emisji UHC [71]

Lim i Reitz [73] zastosowali tłok ze sfazowaniem denka w celu obniżenia emisji UHC.
Stwierdzili, że emisje UHC i CO zostały zmniejszone o odpowiednio 79% i 36%,
umożliwiając uzyskanie 99,5% sprawności spalania. Benajes i in. [74] dokonali analizy
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wpływu geometrii denka tłoka na wydajność silnika i emisję spalin w zakresie niskich,
średnich i wysokich obciążeń. Wyniki doświadczeń ukazały, że zastosowanie
zmodyfikowanych geometrii tłoka umożliwia znaczące zmniejszenie emisji NOx i sadzy
w zakresie małych i średnich obciążeń podczas zastosowania strategii podwójnego wtrysku.
Kolejne badania przeprowadzone przez Li i in. [75] wykazały, że zastosowanie tłoka
z niewielką głębokością komory spalania (SCC) stanowi najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne
w porównaniu do innych modyfikacji kształtu denka tłoka. Zastosowanie modyfikacji
geometrii tłoka wpływa również na wydajność zapłonu silnika. Wyniki badań autorów pracy
[70] ukazują, że zmiany w ukształtowaniu denka tłoka mogą wywołać różnice w wartościach
średniego ciśnienia w cylindrze, dochodzące do około 30% (rys. 1.16).
a)

b)

Rys. 1.16. Zależność pomiędzy kształtem denka tłoka, a wydajnością zapłonu: a) geometria denka tłoków;
b) porównanie średniego ciśnienia w cylindrze [70]

Przedstawiony przegląd literatury ukazuje, że kierunki rozwoju konstrukcji tłoków
silników spalinowych obejmują głównie:
 modyfikacje stosowanych materiałów konstrukcyjnych tłoka i zastosowanie powłok,
 innowacje w konstrukcji elementów układu część pierścieniowa – cylinder,
 modyfikacje geometrii tłoka.
Umowny schemat trendów rozwojowych w konstrukcji tłoków przedstawiono na
rysunku 1.17.
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Rys. 1.17. Kierunki rozwoju konstrukcji tłoków silników spalinowych. [Opracowanie własne]

2.2. Skrawalność materiałów stosowanych na tłoki silników spalinowych
Korpusy tłoków silników spalinowych wykonane są głównie ze stopów silumin (Al-Si)
natomiast wkładki pod pierścienie z żeliwa sferoidalnego. Ze względu na proces produkcyjny
tłoka obejmujący obróbkę skrawaniem, istotnego znaczenia nabiera ocena skrawalności
materiałów konstrukcyjnych. W następstwie umożliwia to dobór efektywnych parametrów
obróbkowych zapewniających uzyskanie pożądanych efektów technologicznych
i ekonomicznych wytwarzania tłoków.
Żeliwo sferoidalne należy do najczęściej stosowanych materiałów odlewniczych
w budowie maszyn ze względu na dobre właściwości wytrzymałościowe, stosunkowo niski
koszt produktów oraz niską temperaturę topnienia. Duża popularność żeliwa w różnych
gałęziach przemysłu związana jest z jego właściwościami, takimi jak [76]:
 łatwość odlewania nawet skomplikowanych kształtów w formach piaskowych lub
metalowych,
 mała rozszerzalność cieplna,
 możliwość ograniczenia obróbki skrawaniem do minimum oraz dobra skrawalność,
 duża zdolność tłumienia drgań,
 dobra odporność na ścieranie.
Do podstawowych wad żeliwa można zaliczyć:
 małą ciągliwość i udarność,
 małą wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z wytrzymałością na ściskanie.
Produktem wyjściowym przy wytwarzaniu żeliwa sferoidalnego jest odpowiednio
odsiarczone żeliwo szare (w celu zmniejszenia zużycia modyfikatora na reakcje z siarką) [77].
W wyniku zabiegu technologicznego grafit występuje w żeliwie w postaci kulistej (rys. 1.18).
Należy dodać, że właściwości wytrzymałościowe grafitu są bardzo małe, a jego wydzielenia
w żeliwie można traktować jako nieciągłości osnowy metalowej [78]. Według [79] żeliwo
sferoidalne jest o ok. 30% gorzej skrawalne niż szare, ma za to lepsze właściwości
mechaniczne i obecnie jest coraz bardziej popularne. Skrawalność żeliwa sferoidalnego
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pogarsza się na ogół w miarę zwiększenia się twardości i wytrzymałości na rozciąganie oraz
w miarę zmniejszenia się właściwości plastycznych materiału [80].
a)

b)

Rys. 1.18. Struktura osnowy żeliwa sferoidalnego: a) z zawartością ferrytu ok. 80%,
b) z zawartością perlitu ok. 76% [81]

Głównym fizykalnym wskaźnikiem skrawalności materiałów jest wypadkowa siła
skrawania oraz jej składowe. W związku z tym wielu autorów oceniających skrawalność
żeliwa przeprowadziło badania doświadczalne dotyczące analizy sił w zakresie
zróżnicowanych parametrów obróbkowych, sposobów skrawania i narzędzi. Wyniki badań
[82-84] ukazują, że podczas obróbki żeliwa, istotnym parametrem wpływającym na wartości
składowych siły całkowitej jest rodzaj materiału narzędziowego i typ powłoki
przeciwzużyciowej nanoszonej na ostrze skrawające (rys. 1.19).
Z rysunków 1.19a i 1.19c wynika, że wartości sił wygenerowanych podczas obróbki
żeliwa sferoidalnego ostrzami z węglików spiekanych są mniejsze od sił powstałych podczas
skrawania ostrzami z ceramiki. Zastosowanie ostrzy pełnowęglikowych z wieloma
powłokami prowadzi również do spadku wartości sił w stosunku do wartości uzyskanych dla
ostrzy niepowlekanych (rys. 1.19d). Przyczyną tego zjawiska mogą być różne wartości
współczynnika tarcia wióra o powierzchnię natarcia uzyskiwane dla różnych typów
materiałów narzędziowych i powłok.
Badania wykazują również, że wzrost posuwu prowadzi zazwyczaj do monotonicznego
wzrostu wartości składowych siły całkowitej, niezależnie od typu zastosowanego narzędzia
(rys. 1.19a, b). Stanowi to typową zależność występującą podczas skrawania metali,
wynikającą z proporcjonalności pola przekroju warstwy skrawanej do wygenerowanej
wartości siły. W przypadku prędkości skrawania, wiele badań ukazuje, że wzrost wartości
tego parametru prowadzi do obniżenia sił niezależnie od typu żeliwa i materiału
narzędziowego (rys. 1.19c-e). Wyjątek stanowią tu jedynie wyniki badań autorów [85],
dotyczących toczenia poprzecznego żeliwa ostrzami z kompozytu BNDCC. Z doświadczeń
wynika, że prędkość skrawania wywiera niemonotoniczny wpływ na siły Fc i Ff (rys. 1.19f).
W przedziale: 37 m/min ≤ vc ≤ 110 m/min zaobserwowano obniżenie wartości składowych
siły całkowitej wraz ze wzrostem prędkości skrawania vc, natomiast w zakresie:
140 m/min < vc ≤ 220 m/min, nastąpił wzrost wartości składowych Fc, Ff wraz ze
zwiększaniem się prędkości skrawania.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 1.19. Porównanie wartości sił podczas toczenia żeliwa dla zróżnicowanych parametrów obróbkowych
i typów narzędzi: a) wpływ posuwu na siłę skrawania dla ostrzy z węglików spiekanych i ceramiki [82];
b) wpływ posuwu na siłę skrawania i siłę posuwową dla ostrza BNDCC (boron nitride dispersed cemented
carbide) [85]; c) wpływ prędkości skrawania na siłę skrawania dla ostrzy z węglików spiekanych i ceramiki [82];
d) wpływ prędkości skrawania na siłę skrawania dla ostrzy z węglików spiekanych (T1-HW K15 bez powłoki,
T2-HC K15 z powłokami TiCN-TiC-TiCN-Al203-TiN o grubości 7,5 μm, T3- HC K15 z powłokami TiCN-TiCTiCN-Al203-TiN o grubości 10,5 μm) [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.]; e) wpływ prędkości
skrawania na siłę skrawania dla ostrzy
z ceramiki (Tool 1 - Al203 + TiCN z powłoką TiN, Tool 2 –Al203 + SiC, Tool 3 - Al203 + TiCN) [83];
f) wpływ prędkości skrawania na siłę skrawania i siłę posuwową dla ostrza BNDCC (boron nitride dispersed
cemented carbide) [85]

Przyczyną tej zależności była obecność zjawiska narostowego na ostrzu, występująca
w całym badanym zakresie prędkości skrawania, wpływająca na zmienność efektywnej
geometrii ostrza. Niemniej jednak w warunkach obróbki bez występowania narostu,
powodem obniżenia wartości sił wraz ze wzrostem prędkości skrawania może być wzrost
temperatury skrawania, prowadzący do zwiększenia stopnia plastyczności obrabianego
materiału i w ten sposób do zmniejszenia wartości naprężenia uplastyczniającego (poślizgu),
wpływającego z kolei na dekohezję materiału. Wyniki badań autorów prac [85,86] (rys. 1.20)
potwierdzają, że wzrost prędkości skrawania wywołuje zwiększenie temperatury w strefie
skrawania. Zjawisko to wywołane jest przekształceniem prawie całej powstałej podczas
obróbki pracy skrawania w ciepło.
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a)

b)

Rys. 1.20. Wpływ prędkości skrawania na temperaturę podczas toczenia: a) żeliwa PF-NCI ostrzem
z regularnego azotku boru [86]; b) żeliwa sferoidalnego ostrzem z kompozytu BNDCC [85]

Należy również podkreślić, że obniżenie wartości składowych siły całkowitej podczas
obróbki żeliwa wraz ze wzrostem prędkości skrawania jest zjawiskiem korzystnym, gdyż
wpływa na zwiększenie wydajności procesu przy jednoczesnym obniżeniu (ewentualnie
ustabilizowaniu) wartości mocy skrawania. Zmniejszenie wartości sił może wpłynąć również
na obniżenie odkształceń sprężystych narzędzia i obrabianego przedmiotu i w ten sposób na
poprawę jakości obróbki (np. poprzez zmniejszenie odchyłek wymiarowych lub
chropowatości powierzchni). Potwierdzają to wyniki badań autorów prac [84,87] ukazujące,
że niezależnie od typu materiału narzędziowego i powłoki, wzrost prędkości skrawania
wywołuje obniżenie wartości parametrów chropowatości powierzchni Ra i Rz (rys. 1.21).
a)

b)

c)

Rys. 1.21. Wpływ prędkości skrawania na chropowatość powierzchni podczas toczenia: a) żeliwa szarego
ostrzem z ceramiki azotkowej [87]; b) żeliwa sferoidalnego ostrzami z węglików spiekanych (T1-HW K15 bez
powłoki, T2-HC K15 z powłokami TiCN-TiC-TiCN-Al203-TiN o grubości 7,5 μm, T3- HC K15 z powłokami
TiCN-TiC-TiCN-Al203-TiN o grubości 10,5 μm) [84]
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W celu oceny skrawalności żeliwa należy wziąć pod uwagę także efekty technologiczne
i ekonomiczne obróbki. W związku z tym istotnym wskaźnikiem skrawalności jest
intensywność zużycia (przyrost zużycia w czasie), a także trwałość ostrza skrawającego.
Wyniki wielu badań [84,88] ukazują, że intensywność zużycia ostrza skrawającego zwiększa
się wraz ze wzrostem wartości technologicznych parametrów skrawania (ap, f, vc – patrz rys.
1.22, 1.23). Obserwacje te stanowią potwierdzenie typowych zależności występujących
podczas skrawania materiałów metalowych, zgodnych z wynikami badań F. W. Taylora.
Zwiększenie intensywności zużycia wraz z przyrostem technologicznych parametrów
obróbkowych stanowi istotny czynnik ograniczający wydajność obróbki ubytkowej żeliwa.
Dlatego też, w celu poprawy trwałości ostrzy podczas obróbki żeliwa – przy jednoczesnym
zachowaniu dużej produktywności – należy stosować na ostrza z węglików spiekanych
powłoki przeciwzużyciowe (np. TiN – rys. 1.23) lub rozważyć zastąpienie narzędzia
z węglików spiekanych ceramiką narzędziową albo regularnym azotkiem boru (rys. 1.24).
Według badań [90-92], do podstawowych mechanizmów zużycia ostrza skrawającego
podczas obróbki żeliwa należą: zużycie ścierne oraz adhezyjne (rys. 1.25a). Przyczyną
zużycia ściernego jest głównie zjawisko tarcia wióra o powierzchnię natarcia oraz
odkształconego sprężysto-plastycznie materiału obrobionego o powierzchnię przyłożenia.
a)

b)

c)

Rys. 1.22. Wpływ parametrów skrawania na intensywność zużycia ostrza z węglików spiekanych WTVC8
podczas toczenia żeliwa szarego: a) posuwu; b) prędkości skrawania; c) głębokości skrawania [88]

Obecność i intensywność zjawiska adhezji jest natomiast uzależniona głównie od
współczynnika tarcia na powierzchni natarcia i przyłożenia ostrza oraz powinowactwa
chemicznego materiału obrabianego i narzędziowego [90].
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Rys. 1.23. Przebieg zużycia ostrzy z żeliwa węglików spiekanych podczas toczenia żeliwa sferoidalnego dla
dwóch różnych prędkości skrawania (T1-HW K15 bez powłoki, T2-HC K15 z powłokami TiCN-TiC-TiCNAl203-TiN o grubości 7,5 μm, T3- HC K15 z powłokami TiCN-TiC-TiCN-Al203-TiN o grubości 10,5 μm) [84]

Efekt adhezji stanowi obecność narostu na ostrzu skrawającym. Należy zaznaczyć, że
występowanie narostu może prowadzić do znaczącego pogorszenia jakości obrobionej
powierzchni, a także powstawania wyszczerbień na ostrzu (rys. 1.25b) w wyniku odrywania
sczepień adhezyjnych. Istotnym problemem występującym podczas obróbki żeliwa jest
również możliwość inicjacji pęknięć termicznych na ostrzu (rys. 1.25c), obserwowanych
zwłaszcza w zakresie obróbki z dużymi prędkościami skrawania (a tym samym w zakresie
wysokich temperatur w strefie styku wiór-narzędzie).

Rys. 1.24. Porównanie trwałości ostrzy z różnych materiałów podczas obróbki żeliwa sferoidalnego [89]

Korpus tłoka silnika spalinowego wykonany jest z najczęściej ze stopów aluminium
z krzemem. Stopy aluminium zaliczane są do najważniejszych materiałów konstrukcyjnych
stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza w motoryzacyjnym i lotniczym.
Z materiałów tych wykonuje się [95] bardzo obciążone elementy konstrukcji lotniczych, takie
jak: dźwigary, użebrowania, poszycia, łopatki kompresorów, tarcze wentylatorów pracujące
w temperaturach 200300°C, wsporniki konstrukcji płatów samolotów naddźwiękowych itp.
Ze stopów Al odpornych na korozję wykonuje się spawane zbiorniki, przewody
doprowadzające paliwo i olej, śmigła, a także bębny do kół.
Charakterystyczną cechą nowoczesnych części wykonywanych ze stopów Al jest ich
jednolita konstrukcja, robiona z monobloków na nowoczesnych centrach obróbkowych
sterowanych numerycznie [96]. W ten sposób zastępują one zespoły montowane wcześniej
z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset elementów.
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a)

b)

c)

Rys. 1.25. Obrazy SEM zużytych ostrzy skrawających po obróbce żeliwa: a) narzędzie z ceramiki azotkowej
[91]; b) narzędzie z azotku boru BW80 [92]

Według autora pracy [93] stopy aluminium można podzielić na grupy zróżnicowane
ze względu na zawartość krzemu Si:
− grupa I − stopy o zawartości Si ≤ 2%,
− grupa II − stopy o zawartości 2% < Si ≤ 12%,
− grupa III − stopy o zawartości Si > 12%.
Stopy z grupy II należą do materiałów łatwo skrawalnych a z grupy I i III do trudniej
skrawalnych. Pierwsze z nich ponieważ mają dużą plastyczność oraz skłonność do tworzenia
narostu czy wręcz zalepiania rowków wiórowych narzędzi obrotowych. Natomiast podczas
obróbki stopów z grupy III z powodu wydzielenia krzemu, przez co następuje zwiększone
zużycie narzędzi [94].
Siluminy zaliczane są do odlewniczych stopów aluminium zawierających 4-30 % Si.
Krzem, który jest podstawowym składnikiem stopowym siluminów, wywiera zasadniczy
wpływ na ich dobre właściwości odlewnicze, które są najlepsze dla zawartości Si zbliżonej do
eutektycznej. Wraz ze wzrostem zawartości krzemu zmniejsza się wartość współczynnika
rozszerzalności cieplnej siluminów. Ma to szczególnie duże znaczenie w stosowaniu
siluminów wysokokrzemowych na części użytkowane w podwyższonej temperaturze, gdzie
muszą być spełnione wymagania dotyczące dopuszczalnych zmian wymiarowych pod
wpływem zmian temperatury (tłoki silnikowe). Przykłady mikrostruktury siluminów
przedstawiono na rysunku 1.26.
Obok krzemu siluminy mogą zawierać także dodatki miedzi, cynku, magnezu, niklu
i manganu. Zawartość w nich może wynosić 0,5-5%, cynku 5-12%, magnezu 0,2-1,5%, niklu
0,5-3% i manganu 0,2-0,5%. Siluminy z zawartością miedzi ~ 2% są nazywane siluminami
miedziowymi, z zawartością cynku ~ 5% - cynkowymi. Według wykresu równowagi układu
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Al-Si siluminy klasyfikuje się na podeutektyczne zawierające 4-10% Si, okołoeutektyczne
o zawartości 10-13% Si i nadeutektyczne z zawartością 17-26% Si.
Siluminy wykazują dobre właściwości mechaniczne, małą gęstość, stosunkowo niską
temperaturę topnienia, dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne, dobre właściwości
odlewnicze - dobrą lejność, mały skurcz, dobrą obrabialność oraz znaczną odporność na
korozję [97]. Zastosowanie siluminów ma miejsce głównie w przemyśle maszynowym (np.
głowice, pokrywy i kadłuby silników spalinowych i elektrycznych, korpusy pomp, tarcze kół
samochodowych), przy produkcji części dla gospodarstwa domowego, w przemyśle
lotniczym, oraz precyzyjno-optycznym, a w ostatnich latach również w produkcji inercyjnych
systemów nawigacyjnych [98]. Niektóre z siluminów odznaczają się dość specyficznymi
cechami wpływającymi na zachowywanie stabilności wymiarowej w podwyższonych
temperaturach, co umożliwia ich stosowanie na tłoki i głowice silników spalinowych.
a)

b)

c)

d)

Rys. 1.26. Mikrofotografia strefy profilu przełomu siluminów: a) AlSi11 bez modyfikacji; b) AlSi11
modyfikowanego 0,2% AlSr10 [8]; c) Al 5% Si; d) Al 20% Si [99]

Ważnymi – z technologicznego punktu widzenia – wskaźnikami skrawalności stopów
Al-Si są: trwałość ostrza (względnie intensywność zużycia) oraz jakość obrobionej
powierzchni, scharakteryzowana parametrami struktury geometrycznej powierzchni. Badania
wielu autorów ukazują, że w przypadku skrawania stopów Al-Si występuje silny związek
pomiędzy stanem ostrza skrawającego a chropowatością obrobionej powierzchni. Przyczyną
tego stanu rzeczy staje się obecność zjawiska adhezji podczas skrawania, wpływająca na
powstawanie narostu na ostrzu skrawającym. Intensywność adhezji uzależniona jest od wielu
czynników związanych z procesem skrawania, m.in. od: parametrów skrawania, zawartości Si
i innych pierwiastków stopowych, a także zastosowanej metody chłodzenia. Na rysunku 1.27a
przedstawiono wpływ zawartości krzemu w stopie Al-Si na intensywność sczepień
adhezyjnych na ostrzu z węglika spiekanego K10 podczas toczenia bez zastosowania cieczy
chłodząco smarujących. Zaobserwowano, że intensywność narostu obniża się wraz
ze wzrostem zawartości krzemu, co wiąże się ze zmianami plastyczności stopu Al-Si. Wyniki
badań przeprowadzonych przez autorów pracy [98] wykazały również, że intensywność
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adhezji podczas toczenia wysokokrzemowego stopu Al-11.3Si-2Cu ostrzem z węglika
spiekanego KU 10 z powłoką TiN zależy od obecności określonych pierwiastków stopowych
(rys. 1.27b). Największa wysokość narostu na powierzchni natarcia ostrza występowała
podczas obróbki stopu Al-11.3Si-2Cu z dodatkiem antymonu Sb, natomiast
w przypadku toczenia stopu Al-11.3Si-2Cu z dodatkiem bizmutu Bi, nie zaobserwowano
sczepień adhezyjnych na powierzchni natarcia ostrza. Przyczyną tej zależności jest mniejsza
plastyczność stopu Al11.3Si-2Cu + Bi, w porównaniu do plastyczności Al11.3Si-2Cu + Sb.
Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na intensywność narostu jest sposób
chłodzenia narzędzia i przedmiotu obrabianego podczas obróbki. Wyniki badań [Błąd! Nie
można odnaleźć źródła odwołania.] ukazały, że zastosowanie podczas toczenia stopu A390
(1618%
Si)
sprężonego
powietrza
-4
3
o temperaturze -25 -15ºC i strumieniu przepływu 9,43·10 m /s wpłynęło na obniżenie
wielkości narostu na ostrzu skrawającym z węglika spiekanego K313 (rys. 1.27c).
Podstawowymi
mechanizmami
zużycia
narzędzi
podczas
skrawania
wysokokrzemowych stopów Al-Si są: ścieranie w wyniku zarysowania ostrza wykruszonymi
twardymi cząstkami krzemu [101] a także mikro-wykruszanie krawędzi skrawającej,
związane z okresowym usuwaniem nalepień materiału obrabianego z ostrza [102,103].
Według badań [104,105], intensywne sczepienia adhezyjne podczas skrawania stopów Al-Si
mogą być wywołane również zastosowaniem ostrzy z dużym zużyciem na powierzchni
przyłożenia, w zakresie temperatury skrawania powyżej 500 ⁰C, niezależnie od rodzaju
materiału narzędziowego i prędkości skrawania. Wykruszone podczas skrawania twarde
cząstki krzemu, mogą osadzić się na ostrzu skrawającym i w wyniku oddziaływania wysokiej
temperatury wywoływać zużycie dyfuzyjne narzędzia skrawającego [106]. Wyniki badań
autorów pracy [99] ukazały, że intensywność zużycia ostrza skrawającego z węglika
spiekanego K10 wzrasta wraz ze zwiększeniem się zawartości procentowej krzemu w stopie
Al-Si (oraz z przyrostem prędkości skrawania – rys. 1.28). Przyczyną tego jest zwiększenie
liczby wykruszonych cząstek krzemu podczas skrawania, wpływających na wzrost
intensywności ścierania ostrza.
Aby zmniejszyć intensywność zużycia ostrza skrawającego podczas skrawania
siluminów można zastosować chłodzenie sprężonym powietrzem (rys. 1.29). Wyniki badań
autorów [100] wykazały, że zastosowanie sprężonego powietrza jako medium chłodzącego
w trakcie obróbki, wpłynęło na zmniejszenie wartości zużycia ostrza o około 20%
w porównaniu do wartości uzyskanych po toczeniu bez chłodzenia.
Autorzy pracy [100] sugerują, iż obniżenie zużycia nastąpiło w wyniku zmniejszenia
wielkości narostu na ostrzu skrawającym (patrz – rys. 1.27c).
Zmniejszenie intensywności zużycia ostrzy podczas obróbki stopów Al-Si można
uzyskać również poprzez zastosowanie supertwardych materiałów narzędziowych. Według
badań [107] zastosowanie podczas toczenia kompozytu Duralcan F3D.20S (80% stop A380,
9,5-10,5 % Si) ostrzy z polikrystalicznego diamentu z powłokami diamentowymi osadzonymi
techniką CVD umożliwiło kilkudziesięciokrotne zwiększenie trwałości w porównaniu do
uzyskanej przy zastosowaniu ostrzy pełnowęglikowych z powłokami przeciwzużyciowymi.
Badania wykazały, że początkowe zużycie ostrza z PKD wywołane było głównie ścieraniem
powierzchni przyłożenia twardymi cząstkami SiC. Postępujące zużycie ścierne ostrza na
powierzchni przyłożenia wpłynęło na wzrost nacisku w strefie styku narzędzia z materiałem
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obrabianym, co w następstwie przyczyniło się do zwiększenia intensywności zjawiska
adhezji, a w ten sposób – tworzenia narostu na ostrzu skrawającym. Przebieg czasowy
zużycia ostrza z PKD podczas skrawania kompozytu Duralcan F3D.20S przedstawiono na
rysunku 1.30a.
W przypadku ostrza z powłoką diamentową CVD obserwuje się większą intensywność
narostu niż w przypadku ostrzy PKD. Według badań [107] przyczyną tej zależności jest
obecność mikronierówności i rys na powierzchni nałożonej powłoki diamentowej wpływająca
na rozwój zjawiska adhezji. Zwiększona intensywność zjawiska narostowego podczas
skrawania ostrzem z powłoką diamentową CVD skutkuje kilkukrotnym wzrostem
intensywności zużycia na powierzchni przyłożenia (rys. 1.30b).
a)

od Al-2%Si do Al-20%Si
b)

Al-11.3Si-2Cu

Al-11.3Si-2Cu+Bi

Al-11.3Si-2Cu+Sb

c)
ostrze

ostrze
zużycie

zużycie
Nalepiony
materiał

Nalepiony
materiał

Bez chłodzenia

Chłodzenie sprężonym powietrzem (VT)

Rys. 1.27. Stan ostrzy skrawających po toczeniu stopów Al-Si: a) o różnej zawartości Si (vc = 30 m/min,
f = 0,1 mm/obr) [99]; b) z dodatkiem pierwiastków Sb i Bi(vc = 250 m/min, f = 0,15 mm/obr) [98]; c) bez
chłodzenia i z zastosowaniem chłodzenia sprężonym powietrzem (vc = 300 m/min, f = 0,055 mm/obr) [100]
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Rys. 1.28. Wpływ zawartości krzemu w stopie Al-Si i prędkości skrawania na zużycie ostrza K10 po
usunięciu 400 m obrabianego materiału [99]

Powyższe rozważania ukazują, że podczas skrawania stopów Al-Si narzędziami
z supertwardych materiałów występują mechanizmy zużycia ściernego i adhezyjnego [107,
108].
Kolejnym istotnym wskaźnikiem skrawalności stopów Al-Si jest jakość obrobionej
powierzchni scharakteryzowana parametrami struktury geometrycznej powierzchni. Autorzy
pracy [99] zaobserwowali, że zawartość krzemu w stopie Al-Si wywiera istotny wpływ na
chropowatość obrobionej powierzchni (rys. 1.31). Wzrost zawartości krzemu w stopie Al-Si,
w przedziale: 2%≤ Si ≤ 12%, wpłynął na znaczące obniżenie wartości parametru
chropowatości Ra. Najmniejsze wartości tego parametru odnotowano podczas obróbki
eutektycznego stopu o zawartości krzemu wynoszącej 12%. Duża chropowatość powierzchni
obrobionej uzyskana podczas skrawania stopów o niewielkich zawartościach procentowych
krzemu związana jest ściśle z występowaniem intensywnego narostu na ostrzu (rys. 1.27a).
Podobne zależności zaobserwowali również autorzy pracy [98], dotyczącej skrawania
kompozytów Al-Si zróżnicowanych ze względu na dodatek określonych pierwiastków
stopowych. Wyniki ich badań (rys. 1.32) ukazały, że dla większości zadanych wartości
prędkości skrawania i posuwu najmniejsze wartości chropowatości powierzchni Ra
występowały podczas obróbki stopu Al-Si zawierającego bizmut. Zależność ta wynika
bezpośrednio z braku narostu na ostrzu podczas obróbki stopu Al-11.3Si-2Cu+Bi (rys. 1.27b).
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Rys. 1.29. Przebiegi czasowe zużycia ostrzy K313 podczas skrawania stopu A390 w różnych warunkach
chłodzenia (vc = 300 m/min, f = 0,055 mm/obr) [100]
a)

b)

Rys. 1.30. Przebiegi czasowe zużycia podczas skrawania stopu Duralcan F3D.20S ostrzami z: a) PKD;
b) PKD osadzonego techniką CVD. Parametry skrawania: vc = 190 m/min, f = 0,1 mm/obr [107]

Powyższe obserwacje potwierdzają, że podczas skrawania siluminów występuje silny
związek pomiędzy zjawiskiem adhezji a uzyskaną chropowatością obrobionej powierzchni.
W przypadku obróbki nadeutektycznych siluminów (Si > 12%), zaobserwowano wzrost
wartości parametru chropowatości Ra wraz ze zwiększeniem zawartości procentowej krzemu
(rys. 1.31a). Według autorów pracy [99] przyczyną tego zjawiska jest wykruszanie twardych
cząstek krzemu z obrabianej powierzchni, obserwowane podczas skrawania nadeutektycznych
siluminów (rys. 1.31b).
a)

b)
skrawanie

Rys. 1.31. Struktura geometryczna powierzchni po toczeniu stopów Al-Si o zróżnicowanej zawartości krzemu:
a) chropowatość powierzchni Ra; b) zgłady obrobionych powierzchni [99]
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Rys. 1.32. Wpływ posuwu na obrót, prędkości skrawania oraz dodatku pierwiastków Bi, Sb w stopie Al-Si
na chropowatość Ra obrobionej powierzchni [98]

2.3. Analiza stabilności dynamicznej toczenia
Do podstawowych błędów geometrycznych toczonych rowków pod pierścienie tłokowe
należy zaliczyć zbyt dużą chropowatości i falistość powierzchni czołowych i bocznych.
Kolejnym istotnym problemem jest powstawanie pęknięć oraz relatywnie częste niszczenie
połączeń międzymetalicznych. Jedną z głównych przyczyn występowania wyżej
wymienionych problemów jest utrata stabilności procesu toczenia, przejawiająca się
powstaniem (i podtrzymaniem) drgań samowzbudnych. Obecność w procesie skrawania
drgań samowzbudnych przekłada się bezpośrednio na przemieszczenia narzędzia, które
w zakresie niestabilnym są kilka, a nawet kilkunastokrotnie większe od tych przy obróbce
stabilnej (rys. 1.33), co ma bezpośredni wpływ nie tylko na dokładność obróbki, ale także na
zużycie ostrza i trwałość poszczególnych podzespołów obrabiarki.
Nadmierne przemieszczenia części roboczej narzędzia skrawającego względem
obrabianego przedmiotu w zakresie niestabilnym prowadzą do powstania na obrobionej
powierzchni widocznych „gołym okiem” śladów drgań samowzbudnych (tzw. chatter marks –
rys. 1.34). Ślady te rzutują w fundamentalny sposób na chropowatość powierzchni
obrabianego przedmiotu.
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a)

b)

Rys. 1.33. Przebieg czasowy drgań noża tokarskiego podczas obróbki, w zakresie: a) stabilnym – n = 1000
obr/min, f = 0,05 mm/obr, ap = 2 mm; b) niestabilnym – n = 1000 obr/min, f = 0,05 mm/obr, ap = 5 mm [109]

Rys. 1.34. Ślady drgań samowzbudnych po różnych sposobach obróbki skrawaniem [110]

Pierwsze badania dotyczące stabilności procesu skrawania i mechanizmów
powstawania drgań samowzbudnych zostały przeprowadzone przez Tobias’a i in. [112] oraz
Tlusty’ego i in. [113]. Badacze ci zaobserwowali, że zmienna grubość warstwy skrawanej
wpływa na dynamiczną część siły, która z kolei wywołuje wzrost amplitudy drgań,
przyczyniając się w ten sposób do wygenerowania drgań samowzbudnych. Opisane zjawisko
znane jest jako mechanizm regeneracji drgań (obróbki po śladzie). Z badań [111,112]
wynikało również, iż głębokość skrawania jest kluczowym parametrem wpływającym na
stabilność skrawania. Tlusty i in. [113] zaprezentowali warunek stabilności procesu
skrawania, umożliwiający obliczenie granicy stabilności w oparciu o dynamiczne właściwości
układu OUPN (obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie) dla procesu toczenia ortogonalnego.
Opracowany przez nich matematyczny model granicy stabilności ukazywał, że dla głębokości
skrawania większych niż głębokość graniczna układ tracił stabilność i powstawały drgania
samowzbudne. Model ten uwzględniał właściwości dynamiczne i składowe siły całkowitej
oddziaływujące jedynie w kierunku grubości warstwy skrawanej.
Drgania samowzbudne w wyniku tzw. obróbki po śladzie występują przy częstotliwości
dominującej mody układu OUPN. Wzbudzanie tej mody odbywa się w wyniku skrawania
przez ostrze nierówności obrobionej powierzchni (fali) powstałej w poprzednim przejściu. Na
rysunku 1.35 przedstawiono względny ruch narzędzia skrawającego i przedmiotu obrabianego
podczas obróbki po śladzie w procesie toczenia ortogonalnego. Model ten uwzględnia jedynie
dynamiczne parametry narzędzia skrawającego (m - masę [Ns2/m], c - współczynnik
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tłumienia [Ns/m], k – współczynnik sztywności [N/m]). Podczas obróbki elementów
smukłych i/lub cienkościennych należałoby również uwzględnić wpływ parametrów
dynamicznych przedmiotu obrabianego. Na rysunku 1.35 parametr y(t) oznacza aktualne
przemieszczenie ostrza noża tokarskiego względem przedmiotu obrabianego, natomiast
parametr y(t – T) przemieszczenie ostrza noża tokarskiego względem przedmiotu obrabianego
w poprzednim obrocie. Jednakże, kluczowym czynnikiem implikującym drgania
samowzbudne jest kąt przesunięcia fazowego θ pomiędzy falami naciętymi w aktualnym
i poprzednim przejściu.
a)

b)

Rys. 1.35. Mechanizm regeneracji drgań podczas toczenia ortogonalnego: a) oznaczenie składowych siły
całkowitej [114]; b) oznaczenie kąta przesunięcia fazowego [115]

W przypadku, gdy kąt θ = 0 obie fale (nacięte w poprzednim i obecnym przejściu)
pozostają w fazie, co oznacza, że nie następuje zmienność grubości warstwy skrawanej, a tym
samym utrata stabilności i powstanie drgań samowzbudnych. Z punktu widzenia transferu
energii w procesie toczenia, inicjacja drgań samowzbudnych może być uznana za próg
stabilności systemu, w którym energia dostarczona do systemu równa jest energii
rozproszonej przez ten system. Dlatego, jeśli w procesie nie występuje przesunięcie fazowe
θ pomiędzy falami naciętymi w poprzednim i obecnym przejściu system nie posiada
nadwyżki energii i pozostaje stabilny. W przypadku gdy fale są przesunięte w fazie θ ≠ 0
(a zwłaszcza θ = 90°), wówczas następuje zmienność chwilowej grubości warstwy skrawanej
wpływająca na powstanie zmiennej siły, a w ten sposób również na zwiększenie amplitudy
drgań. W tym przypadku energia dostarczona do układu przewyższa energię rozproszoną
przez system, wpływając na powstanie drgań samowzbudnych. W zakresie utraty stabilności
zmienność chwilowej grubości warstwy skrawanej wywołuje dynamiczne siły
o częstotliwości zbliżonej do częstotliwości dominującej mody układu OUPN.
W celu ilościowego opisu stabilności skrawania można zastosować podejście Meritt’a
[116]. Model ten dotyczy toczenia ortogonalnego o jednym stopniu swobody
z zastosowaniem podatnego narzędzia i sztywnego przedmiotu obrabianego. Na tej podstawie
można sformułować równanie różniczkowe ruchu narzędzia w kierunku posuwowym:

m  y(t )  c  y (t )  k  y(t )  Ff (t )

(1.1)

W równaniu (1.1) symbol Ff(t) oznacza dynamiczną siłę posuwową, której wartość
według [116] można wyrazić równaniem:
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Ff (t )  k f  b   y(t  T )  y(t )

(1.2)

gdzie: kf – opór właściwy skrawania w kierunku posuwowym [N/mm2],
b – szerokość warstwy skrawanej (odpowiadająca przy toczeniu ortogonalnym
głębokości ap) [mm],
(y(t – T) – y(t)) – dynamiczna grubość warstwy skrawanej wywołania
przemieszczeniami narzędzia.
Kolejnym etapem jest wyznaczenie granicy stabilności opisanej przy pomocy tzw.
granicznej szerokości warstwy skrawanej blim. W tym celu należy wykonać przekształcenia
przedstawione poniżej.
Po podstawieniu równania (1.2) w miejsce prawej strony równania (1.1) i po
podzieleniu obu stron przez m otrzymuje się:

y(t ) 

k b k
c
k
 y(t  T )  y(t )
 y (t )   y(t )  f
m
m
k m

(1.3)

Następnie, stosując transformatę Laplace’a dla równania (1.3) i przyjmując założenia,
że:

 n2 
otrzymuje się:

k b
k
c
,
 2 n ,   f lim
m m
k

(1.4)

s 2  2 n s  n2  n2 esT  1

(1.5)

gdzie: ωn – częstość własna narzędzia [rad/s]
Równanie (2.5) umożliwia wyznaczenie funkcji przejścia (FRF – frequency response
function) układu:

G( s) 

1
s  2 n s  n2

(1.6)

2

Podstawiając: s=jω do równania (1.5), gdzie ω jest to częstość drgań samowzbudnych,
można otrzymać część rzeczywistą i zespoloną funkcji przejścia:
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Część rzeczywista

(1.7)

Część urojona

(1.8)

Ostateczną postać granicy stabilności można sformułować za pomocą równania [117]:

blim  

1
2k f G 

(1.9)

Należy nadmienić, że równanie stabilności (1.9) pozwala na uzyskanie dodatniej
wartości granicznej szerokości warstwy skrawanej tylko wtedy, gdy spełniona jest zależność:
G(ω)<0.
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Równanie (1.9) umożliwia wyznaczenie tzw. krzywej workowej (SLD – stability lobe
diagram), ukazującej związki pomiędzy graniczną szerokością warstwy skrawanej a wartością
prędkości obrotowej wrzeciona. Na rysunku 1.36 przedstawiono przykładowe krzywe
workowe wyznaczone w oparciu o metodykę przedstawioną powyżej.
a)

b)

Rys. 1.36. Krzywe workowe wyznaczone dla procesu toczenia, według badań: a) Sidhpura i in. [115];
b) Marsh i in. [118]

Krzywe przedstawione na rysunku 1.36 określają stabilne i niestabilne obszary
prędkości obrotowych i szerokości warstwy skrawanej. Wartości znajdujące się poniżej
krzywych odpowiadają obszarom stabilnym, natomiast punkty na wykresie występujące
powyżej krzywych odpowiadają obszarom niestabilnym.
Podejście zastosowane przez Meritt’a umożliwia określenie granicy stabilności dla
procesu toczenia ortogonalnego z uwzględnieniem jedynie wpływu parametrów skrawania.
Niemniej jednak stabilność może być również uzależniona od innych czynników związanych
z układem OUPN, takich jak choćby: geometria ostrza skrawającego, właściwości
dynamiczne przedmiotu obrabianego, zmienność parametrów skrawania czy zużycie ostrza
skrawającego. Dlatego też pominięcie tych czynników może skutkować obniżeniem
dokładności oszacowania stabilności procesu skrawania.
W związku z powyższym, dokładne oszacowanie stabilności podczas różnych
sposobów i odmian kinematycznych skrawania wymaga zastosowania dokładniejszych
modeli. Jednym z nich jest model opracowany przez Ozlu i in. [119] dotyczący stabilności
procesu toczenia z uwzględnieniem geometrii ostrza (kata natarcia γo, kąta pochylenia
głównej krawędzi skrawającej λs, kąta przystawienia κr, promienia naroża rε) oraz podatności
zarówno narzędzia, jak również przedmiotu obrabianego. Wyniki ich badań potwierdziły
skuteczność zastosowanego modelu (rys. 1.37).
a)

b)

Rys. 1.37. Wykres stabilności dla procesu toczenia, według badań Ozlu i in. [119]: a) przypadek z podatnym
przedmiotem obrabianym; b) przypadek z podatnym narzędziem. Multi dimensional – model opracowany przez
autorów [119]; 1 DOTF – jednowymiarowy model stabilności
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Zaobserwowano, że w przypadku podatnego materiału obrabianego następuje obniżenie
granicznej głębokości skrawania aplim wraz ze wzrostem promienia naroża płytki skrawającej
(rys. 1.37a). Odwrotną tendencję obserwuje się dla przypadku podatnego narzędzia (rys.
1.37b).
Kolejny rozszerzony model stabilności toczenia został opracowany przez Moufki i in.
[120]. Podejście ich uwzględnia wpływ geometrii ostrza skrawającego, a także tarcie wióra
o powierzchnię natarcia oraz siły bruzdujące (tłumiące) zlokalizowane na powierzchni
przyłożenia. Badania wykazały (rys. 1.38a), że uwzględnienie w modelu stabilności wpływu
prędkości skrawania na współczynnik tarcia wióra o powierzchnię natarcia (µ=µ0·vcq)
wywołuje zwiększenie granicznej szerokości warstwy skrawanej blim w stosunku do tej
otrzymanej dla modelu przyjmującego stałą wartość współczynnika tarcia (µ= const.).
Zaobserwowano również, że wzrost kąta natarcia wpływa na zwiększenie granicy stabilności
procesu wyrażonej graniczną szerokością warstwy skrawanej blim (rys. 1.38b).
a)

b)

Rys. 1.38. Wykres stabilności dla procesu toczenia, według badań Moufki i in. [120]: a) uwzględnienie efektu
zmiennego współczynnika tarcia wióra o powierzchnię natarcia; b) uwzględnienie efektu kąta natarcia

Badania przeprowadzone przez Wu [121], Kurata i in. [122] oraz Sellmeier i in. [123]
ukazują, że stabilność może zależeć również od tzw. siły tłumienia procesu skrawania.
Zgodnie z ich badaniami: im większa siła tłumienia, tym wyższa granica stabilności procesu.
W najbardziej ogólnym ujęciu wartość tej siły zależna jest od współczynnika tłumienia
procesu skrawania oraz od objętości obrabianego materiału wcinanego pod powierzchnię
przyłożenia ostrza. W związku z powyższym wartość siły tłumienia procesu skrawania
zależna będzie nie tylko od właściwości materiału obrabianego i narzędziowego, lecz również
od promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej rn, kształtu powierzchni przyłożenia
(opisanego przykładowo kątem przyłożenia α lub szerokością ścinu bα) oraz zużycia ostrza
skrawającego (opisanego szerokością pasma starcia na powierzchni przyłożenia VB).
Wyniki badań uzyskane przez Kurata i in. [122] (rys. 1.39a) ukazują, że uwzględnienie
w modelu stabilności siły tłumienia procesu powoduje zwiększenie granicznej głębokości
skrawania, w zakresie mniejszych wartości prędkości skrawania (n<1000 obr/min).
Dodatkowo wzrost zużycia ostrza na powierzchni przyłożenia (rys. 1.39b) wpływa na
zwiększenie wartości współczynnika tłumienia procesu skrawania, co w następstwie może
przełożyć się również na zwiększenie granicznej głębokości skrawania.
a)

b)
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Rys. 1.39. Współczynnik tłumienia procesu skrawania: a) w aspekcie stabilności,
b) w funkcji zużycia ostrza [122]

Zgodnie z badaniami Sellmeier i in. [123] zwiększenie wartości szerokości ścinu bα na
powierzchni przyłożenia ostrza wywołuje wzrost granicy stabilności opisanej graniczną
głębokością skrawania (rys. 1.40).

Rys. 1.40. Krzywe workowe uwzględniające wpływ szerokości ścinu na powierzchni przyłożenia [123]

Zjawisko to wywołane jest wzrostem objętości materiału wcinanego pod powierzchnię
przyłożenia ostrza (wraz ze wzrostem wartości bα), wpływającym w następstwie na
zwiększenie siły tłumienia procesu skrawania. Warto zaznaczyć, iż wzrost wartości tej
tłumiącej siły (a w ten sposób granicy stabilności) można uzyskać również w wyniku
zwiększenia wartości kąta przyłożenia ostrza α. Zbyt duża wartość tego kąta skutkować może
niepożądanym zwiększeniem intensywności zużycia ostrza VB. Przedstawione powyżej
rozważania dotyczące modelowania stabilności procesu skrawania skupiły się głównie na
analizie właściwości dynamicznych narzędzia skrawającego i obrabianego przedmiotu,
a także parametrów skrawania i geometrii ostrza. Wyniki badań Doi i in. [124] ukazują, że
stabilność toczenia może w dużej mierze zależeć także od sposobu mocowania przedmiotu
obrabianego.
W przypadku zastosowania uchwytu trójszczękowego może wystąpić relatywnie duża
zmienność sztywności przedmiotu obrabianego w funkcji jego ruchu obrotowego, rzutująca
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na powstanie drgań parametrycznych. W następstwie teoretyczna krzywa workowa
(zakładająca stałość parametrów modalnych) charakteryzuje się umiarkowaną zgodnością
z doświadczalną granicą stabilności. Odmienną tendencję obserwuje się natomiast przy
zastosowaniu uchwytu czteroszczękowego. W tym przypadku teoretyczna krzywa workowa
charakteryzuje się znacznie większą dokładnością oszacowania stabilności, czego przyczyną
jest głównie brak drgań parametrycznych (wywołanych zmiennością sztywności).
Na podstawie rozważań można wytypować czynniki istotnie wpływające na stabilność
toczenia. Przyczyny utraty stabilności przedstawiono w czterech głównych kategoriach
związanych z różnymi aspektami procesu skrawania (rys. 1.41).

Rys. 1.41. Diagram przyczynowo-skutkowy stabilności toczenia. Opracowanie własne

2.4. Metody optymalizacji stosowane w obróbce skrawaniem
Optymalizacja ma na celu poszukiwanie, przy zastosowaniu metod obliczeniowych,
najlepszego, ze względu na wybrane kryterium, rozwiązania danego zagadnienia, przy
uwzględnieniu określonych ograniczeń. Problemy optymalizacji nabierają istotnego znaczenia
również w procesach skrawania, gdyż z uwagi na jednoczesność oczekiwań najlepszych
efektów obróbki: dokładności, kosztów i wydajności należy godzić niejednokrotnie zupełnie
sprzeczne warunki.
Jedną z podstawowych technik optymalizacyjnych stosowanych w obróbce skrawaniem
jest wyznaczenie ekonomicznej vce i wydajnościowej vcw prędkości skrawania. Uzyskanie
prędkości skrawania ekonomicznej vce odpowiada wygenerowaniu minimalnych kosztów
jednostkowych Kj zabiegu, natomiast skrawanie z wydajnościową prędkością skrawania vcw
zapewnia maksymalizację wydajności obróbki W. Interpretację graficzną powyższych
zależności przedstawiono na rysunku 1.42.
Istotnym czynnikiem rozpatrywanym w tej metodzie optymalizacji jest koszt
jednostkowy zabiegu obróbki skrawaniem. Wartość parametru Kj dla jednozabiegowej
operacji obróbki skrawaniem można wyrazić następującym równaniem:
K j  tm  K o  t z

gdzie: tm – czas maszynowy procesu [min],
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Ko Kn

qT qT

(1.10)

tz – czas wymiany stępionego narzędzia [min],
Ko – koszty minutowe obrabiarki [PLN/min],
Kn – koszty narzędziowe [PLN/trwałość ostrza],
qT – liczba operacji wykonywana w okresie trwałości narzędzia.

Rys. 1.42. Wpływ prędkości skrawania i trwałości ostrza na efekty ekonomiczne obróbki [125]

Koszty minutowe obrabiarki Ko odniesione do jednej minuty pracy lub przestoju
obrabiarki, rozliczone w skali zakładu na rozpatrywane stanowisko robocze, mają wartość
stałą. Obejmują one koszty energetyczne, koszty bieżących remontów obrabiarki, płace
pracowników pracujących na rozpatrywanym stanowisku oraz koszty amortyzacji.
Koszty narzędziowe Kn przypadające na jeden okres trwałości ostrza w przypadku
narzędzi monolitycznych równe są kosztowi zakupu narzędzia.
Liczba operacji wykonywana w okresie trwałości narzędzia qT zależy od czasu
maszynowego procesu oraz trwałości ostrza T i jest wyrażona równaniem:
qT 

T
.
tm

(1.11)

Na podstawie zależności Taylora można wyznaczyć trwałość ostrza narzędzia T
w funkcji parametrów skrawania: głębokości skrawania ap, posuwu na obrót f oraz prędkości
skrawania vc, zgodnie z równaniem:
C
Ti  s eTT uT .
(1.12)
vc  a p  f
Wartości stałej CT i wykładników s, eT, uT występujących w równaniu (1.12) należy
wyznaczyć doświadczalnie. Z zależności Taylora wynika, że wzrost parametrów skrawania
(ap, f, vc) wywołuje monotoniczny spadek trwałości ostrza, z czego najintensywniejszy wpływ
wykazuje prędkość skrawania. W praktyce wpływ parametrów skrawania na trwałość ostrza
może być również niemonotoniczny.
Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na efekty ekonomiczne skrawania jest
trwałość ekonomiczna ostrza Te, odpowiadająca minimalnym kosztom obróbkowym Kj min.
Aby wyznaczyć tę wielkość należy skorzystać z równania:


K 
Te  s  1 t z  n  .
Ko 
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(1.13)

Znając ekonomiczną trwałość ostrza narzędzia skrawającego Te, można następnie
określić ekonomiczną prędkość skrawania vce:

vce 

Cv
,
Tem

(1.14)

gdzie: CT1/s = CV, 1/s = m.
Dobór ekonomicznej prędkości skrawania vce umożliwia uzyskanie minimalnych
kosztów obróbkowych Kj min.
Kolejnym ważnym czynnikiem uwzględnianym w procedurze optymalizacyjnej jest
wydajność obróbki W opisana równaniem:

W

1
.
tj

(1.15)

Symbol tj w równaniu (1.15) oznacza czas jednostkowy obróbki, opisany równaniem:

t j  tm 

tz
 tp ,
qT

(1.16)

gdzie: tp – czas pomocniczy [min].
W celu wyznaczenia trwałości ostrza Tw, odpowiadającej maksymalnej wydajności
obróbki, należy zastosować równanie:
t
(1.17)
Tw  s s  1t z ,
tm
gdzie: ts – czas skrawania (ts=l/vf) [min].
Znając wydajnościową trwałość ostrza narzędzia skrawającego Tw, można następnie
określić wydajnościową prędkość skrawania vcw:

vcw 

Cv
.
Twm

(1.18)

Popularnym podejściem optymalizacji parametrów procesu, żeby zapewnić żądaną
jakość wytwarzania jest metoda Taguchi. Cel jej stanowi ustalenie takich parametrów, które
zagwarantują uzyskanie najlepszej jakości według zdefiniowanego kryterium. Aby
przeprowadzić
procedurę
optymalizacyjną
należy
określić,
jaką
wielkość
wyjściową/właściwość należałoby optymalizować oraz, jakie będą parametry wejściowe
procesu. Następnie trzeba wybrać tablicę ortogonalną, zaplanować i przeprowadzić
eksperyment. Tablice ortogonalne, inaczej tablice Taguchiego, są to systemy
stabelaryzowanych planów eksperymentu, które umożliwiają obliczenie, przy minimalnej
liczbie układów planu, maksymalnej liczby nieobciążonych efektów głównych
doświadczenia. Zastosowanie planu eksperymentu w oparciu o podejście Taguchiego
umożliwia w następstwie redukcję czasu i obniżenie kosztów doświadczeń.
Istota metody Taguchi polega na zastosowaniu funkcji straty, żeby obliczyć różnicę
pomiędzy wartościami doświadczalnymi a oczekiwanymi. Następnie, wyznaczona funkcja
straty jest przekształcana w tzw. współczynnik sygnału do szumu S/N (signal to noise ratio η) [126,127]. Sygnały S są czynnikami kontrolowanymi bądź ustawianymi przez
użytkownika, a zakłócenia N to czynniki znajdujące się poza jego kontrolą. Reasumując,
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istotą metody jest maksymalizacja współczynnika określonego przez stosunek S/N poprzez
odpowiednie ‘ustawienie’ procesu.
Dla powszechnie spotykanych problemów inżynierskich Taguchi zaproponował
następujące miary współczynnika S/N (η):
„Im mniejsze  tym lepsze” (gdy konieczne jest zminimalizowanie pewnych
negatywnych cech produktu, np. obniżenie chropowatości powierzchni, zużycia ostrza, itp.):

  -10log101 / n    yi2 

(1.19)

dla 1< i < n,
gdzie: y - analizowana wielkość wyjściowa doświadczenia (cecha produktu),
n - liczba powtórzeń doświadczenia.
„Im większe - tym lepsze” (gdy konieczne jest zmaksymalizowanie pewnych
pozytywnych cech produktu, np. wydajności procesu, trwałości ostrza, itp.):

  -10log101 / n    1 / yi2 

(1.20)

„Najlepsze  nominalne” (gdy pożądana jakość zostanie osiągnięta poprzez utrzymanie
szczególnej wartości nominalnej, np. wymiar nominalny przy analizie odchyłki wymiarowej):

  10log10 sˆ /  2 

(1.21)

gdzie: 𝑠̂ – wartość nominalna, σ2- wariancja cechy opisującej jakość w zbiorze pomiarów.
„Cel ze znakiem” (gdy idealna wartość danej cechy jakościowej wynosi 0 i jej wartości
mogą pojawiać się zarówno dodatnie jak i ujemne, np. wartości przyspieszenia drgań,
składowych siły całkowitej):

  10log10  2 

(1.22)

„Częściowo – niesprawne” (gdy konieczna jest minimalizacja udziału braków
produkcyjnych):

  10log10  p / 1  p 

(1.23)

gdzie: p – wartość procentowa braków produkcyjnych.
Przegląd literatury ukazuje, że metoda Taguchi znalazła szerokie zastosowanie
w obróbce skrawaniem przy doborze optymalnych parametrów wejściowych procesu
z punktu widzenia uzyskania pożądanych efektów obróbki. Kivak [128] wyznaczył wartości
współczynnika S/N dla parametrów chropowatości powierzchni uzyskanych po frezowaniu
stali Hadfield, w celu doboru optymalnych parametrów wejściowych procesu. Analizy
wykazały (rys. 1.43), że optymalnymi parametrami obróbki z punktu widzenia minimalizacji
chropowatości powierzchni Ra są: prędkość skrawania vc=150 m/min, posuw f=0,09 mm/obr
oraz powłoka na ostrzu wykonana techniką CVD. Z kolei badania Masmiati i Sarhan [129],
dotyczące doboru optymalnych parametrów frezowania z punktu widzenia zwiększenia
stopnia utwardzenia warstwy wierzchniej stali S50C, wykazały, że optymalne efekty obróbki
można uzyskać dla (rys. 1.44) kąta pochylenia narzędzia wynoszącego 120o, głębokości
skrawania ap= 0,1 mm, prędkości obrotowej wrzeciona wynoszącej n = 4200 obr/min
i prędkości posuwowej vf= 970 mm/min.
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Rys. 1.43. Współczynnik S/N dla parametru chropowatości Ra podczas frezowania stali Hadfield [128]

Podstawowym ograniczeniem metody S/N Taguchiego jest uwzględnienie w procedurze
optymalizacyjnej tylko jednego kryterium (wielkości wyjściowej). W obróbce skrawaniem
bardzo często dąży się do jednoczesnego zwiększenia wydajności oraz jakości produkcji.
W związku z tym, istotnego znaczenia nabiera optymalizacja wielokryterialna. Jedną z takich
technik jest tzw. Grey Relational Analysis (GRA), umożliwiająca wyznaczenie jednej
kombinacji optymalnych parametrów wejściowych dla wszystkich analizowanych kryteriów
jednocześnie. Główny cele metody GRA stanowi wyznaczenie tzw. współczynnika GRG
(grey relational grade), żeby sprowadzić problem wielokryterialny do jednokryterialnego
[130]. Do podstawowych etapów analizy GRA należą:
 normalizacja wartości zmierzonych wielkości wyjściowych (kryteriów),
 wyznaczenie współczynnika GRC, przedstawiającego relacje pomiędzy wartościami
oczekiwanymi, a zmierzonymi doświadczalnie,
 wyznaczenie współczynnika GRG, przedstawiającego relacje pomiędzy wielkościami
wejściowymi procesu, a wszystkimi analizowanymi kryteriami jednocześnie.

Rys. 1.44. Współczynnik S/N dla utwardzenia warstwy wierzchniej podczas frezowania stali S50C [129]

Metodę GRG zastosowali, m.in. autorzy prac [131, 132] aby dobrać parametry
obróbkowe podczas mikrofrezowania stopu Al7075 z punktu widzenia obniżenia zużycia
ostrza, sił oraz chropowatości powierzchni, a także podczas frezowania stopu Inconel 718
w celu obniżenia chropowatości powierzchni i naprężeń obróbkowych. Rysunek 1.45
przedstawia, że optymalne parametry obróbkowe występują podczas doświadczenia, dla
którego uzyskano maksymalne wartości współczynnika GRG.
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Rys. 1.45. Współczynnik GRG dla zużycia ostrza, chropowatości powierzchni
i sił podczas mikrofrezowania stopu Al7075 [131]

Kolejną bardzo popularną techniką optymalizacji procesów skrawania jest RSM
(response surface methodology), czyli metoda powierzchni odpowiedzi. W ogólnym ujęciu
RSM to zbiór statystycznych i analitycznych metod stosowanych przy opracowaniu planu,
poprawy i optymalizacji doświadczeń. Według autora pracy [133] obszarem zastosowań RSM
jest:
 mapowanie (odwzorowywanie) odpowiedzi w zakresie zdefiniowanego obszaru
zainteresowań,
 optymalizacja odpowiedzi,
 dobór parametrów operacyjnych, aby uzyskać określoną charakterystykę.
Stosując technikę planowania doświadczeń (DOE – design of experiment) można
sformułować doświadczalny model wiążący wielkości wejściowe doświadczenia
z wyjściowymi, w celu wyznaczenia parametrów kontrolnych. Może to stanowić podstawę do
przeprowadzenia optymalizacji.
W ogólnym ujęciu, zmienną odpowiedzi procesu można wyrazić w postaci funkcji
zmiennych niezależnych xi = (i = 1, …, k):
y  f x1, x2 , x3 ,..., xk   

(1.24)

gdzie: ε – błąd statystyczny pomiarów.
Zgodnie z pracą [134] zastosowanie równań liniowych skutkuje zazwyczaj
niewystarczającym dopasowaniem modelu do przebiegu doświadczenia. Niemniej jednak,
w przypadku użycia modeli kwadratowych uzyskuje się miarodajne efekty dla większości
zastosowań przemysłowych. Model kwadratowy wyrazić można przy pomocy równania:
n

n

i 1

i 1

y  b0   bi xi   bii xi2   bij xi x j  
i

(1.25)

j

gdzie: bi, bii, bij to odpowiednio współczynniki: liniowe, kwadratowe i interakcyjne, natomiast
xi, xj to zmienne kodowane, odpowiadające wielkościom wejściowym procesu.
W procesach skrawania, metoda RSM jest bardzo często stosowana do optymalizacji
zużycia ostrza, jakości obrobionej powierzchni, wartości składowych siły całkowitej, błędów
geometrycznych i geometrii ostrzy skrawających [136-139]. Przykładowe wykresy
powierzchniowe dla różnych procesów obróbkowych i czynników wyjściowych
(odpowiedzi), wyznaczone w oparciu o metodę RSM, przedstawiono na rysunku 1.46.
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a)

b)

c)

Rys. 1.46. Wykresy powierzchniowe odpowiedzi wyznaczone dla: a) chropowatości powierzchni podczas
obróbki stopu Ti-6Al-4V [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.]; b) siły skrawania podczas
frezowania stali S50C [142]; c) błędu kształtu powierzchni sferycznej po ultraprecycyjnym skrawaniu [140]

Należy zaznaczyć, że analiza powierzchni odpowiedzi (rys. 1.46) umożliwia określenie
jakościowego i ilościowego wpływu badanych zmiennych wejściowych na odpowiedź
układu, a także przeprowadzenie interpolacji i ekstrapolacji w celu predykcji wartości
odpowiedzi zawartych poza zakresem przeprowadzonego eksperymentu. Przeprowadzenie
procedury optymalizacyjnej w oparciu o metodę RSM może polegać na znalezieniu
ekstremum lokalnego funkcji odpowiedzi lub – w przypadku podejścia wielokryterialnego –
na maksymalizacji/minimalizacji funkcji użyteczności całkowitej [135].
W ostatnich latach zanotowano również wzrost zainteresowania metodami
optymalizacyjnymi opartymi na sztucznych sieciach neuronowych (ANN – artificial neural
networks). Sieci neuronowe mogą być zastosowane wszędzie tam, gdzie pojawiają się zadania
związane z predykcją, klasyfikacją czy sterowaniem. Ich użycie możliwe jest w warunkach,
w których pomiędzy zmiennymi zależnymi i niezależnymi istnieje rzeczywista zależność lub
zespół zależności, nawet jeśli są one bardzo skomplikowane i niewyrażalne w klasyczny
sposób, poprzez korelacje czy różnice pomiędzy grupami przypadków [135].
Sieci neuronowe powstały w wyniku badań prowadzonych w dziedzinie sztucznej
inteligencji. Szczególne znaczenie miały prace, które dotyczyły budowy modeli
podstawowych struktur występujących w mózgu. Prace te miały na celu naśladowanie
zwłaszcza tych cech charakterystycznych dla biologicznych systemów nerwowych, które
mogą być szczególnie użyteczne technicznie. Do cech tych w pierwszym rzędzie zalicza się
odporność systemów biologicznych na uszkodzenia nawet znacznej części ich elementów
oraz ich nadzwyczajną zdolność do uczenia się [135]. Sztuczne sieci neuronowe uczy się za
pomocą pewnych danych wejściowych/wyjściowych, natomiast ważność połączeń sieci
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regulowana jest algorytmami numerycznymi w celu adaptacji do zdefiniowanych warunków
i wykazywania właściwości predykcyjnych [141].
Najbardziej popularnym typem ANN jest sieć wyprzedzająca (feedforward), składająca
się z trzech następujących warstw (rys. 1.47):
 wejściowej,
 ukrytej,
 wyjściowej.

Rys. 1.47. Schemat wyprzedzającej sztucznej sieci neuronowej [141]

Dane do sieci wprowadzane są przez warstwę wejściową, a każdy neuron w tej
warstwie przyporządkowany jest do określonej zmiennej wejściowej. Warstwa wyjściowa jest
natomiast związana z generowanym wynikiem, a warstwy ukryte służą do przekazywania
danych z warstwy wejściowej do wyjściowej oraz transformacji tych danych w celu dokładnej
symulacji rzeczywistej funkcji badanego systemu. Błąd sieci obliczany jest jako różnica
pomiędzy przewidywanymi i rzeczywistymi wynikami.
Funkcja każdego z neuronów w sieci zdefiniowana jest przez następujące elementy:
połączenia między neuronami lub synapsy, funkcje sumowania oraz funkcje transferu. Do
każdej synapsy lub połączenia pomiędzy neuronami w dwóch kolejnych warstwach
przyporządkowany jest współczynnik wagi. Neuron odbiera sygnał z kolejnego neuronu za
pomocą połączenia poprzez pomnożenie wartości wejściowej i współczynnika wagi.
Następnie sygnały wejściowe są sumowane z uwzględnieniem wartości błędu. W kolejnym
etapie, sygnał poddany zostaje przekształceniu przy użyciu funkcji aktywacji (zwykle
sigmoidalnej) w celu uzyskania wartości wyjściowej sieci.
Przegląd literatury ukazuje, że w odniesieniu do obróbki skrawaniem sztuczne sieci
neuronowe znalazły zastosowanie w zakresie różnych sposobów skrawania, a także
zróżnicowanych zmiennych wejściowych oraz wyjściowych. Benardos i Vosniakos [143]
wykorzystali modele ANN w celu predykcji chropowatości powierzchni po frezowaniu
czołowym. Zastosowali trójwarstwową sieć wyprzedzającą, przyjmując jako wejścia:
głębokość skrawania, posuw, prędkość skrawania, zużycie ostrza typ cieczy chłodzącosmarujących oraz składowe siły całkowitej. Öktem i in. [144] opracowali sieć wyprzedzającą,
aby uzyskać optymalne parametry skrawania podczas wykończeniowej obróbki aluminium,
biorąc pod uwagę siłę skrawania. Zuperl i in. [145] zastosował promieniową (RBF) oraz
wyprzedzającą sieć neuronową w procesie obróbki frezem kulistym, uwzględniając 10
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wielkości wejściowych. Badania wykazały, że w większości przypadków lepszą dokładność
uzyskano dla sieci RBF, za wyjątkiem doświadczeń w trakcie których zaobserwowano
wysokie amplitudy drgań mechanicznych. Promieniowe sztuczne sieci neuronowe (RBF)
zastosowano również w celu doboru optymalnych parametrów obróbkowych podczas
frezowania na obrabiarce CNC [146]. Zaobserwowano, że ten typ sieci charakteryzuje się
większą dokładnością predykcji w stosunku do wyników uzyskanych dla tradycyjnej sieci
wyprzedzającej z propagacją wsteczną.
Przykładowe zastosowanie sieci neuronowej w celu predykcji wartości współczynnika
GRG podczas obróbki stopu Inconel 718 przedstawiono na rysunku 1.48.

Rys. 1.48. Porównanie wartości współczynnika GRG wyznaczonego doświadczalnie i zamodelowanego
w oparciu o sztuczną sieć neuronową [132]

2.5. Podsumowanie przeglądu literatury i wnioski do dalszych badań
Aktualny stan zagadnienia wynikający z przedstawionej analizy literatury można
podsumować następująco:
1. Bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym tłoka silnika spalinowego jest tzw. część
pierścieniowa (uszczelniająca). Strefa styku pomiędzy pierścieniami tłoka, a cylindrem
stanowi istotne źródło tarcia mechanicznego. W związku z tym, wytwarzanie żeliwnych
wkładek pod pierścienie, charakteryzujących się wysoką dokładnością wymiarową
i trwałością połączenia międzymetalicznego, a także niską chropowatością powierzchni
umożliwi poprawę wydajności i ekonomiczności silników spalinowych.
2. Badania dotyczące skrawalności żeliwa wykazują, że wzrost prędkości skrawania
vc prowadzi zazwyczaj do obniżenia sił i wartości wysokościowych parametrów
chropowatości powierzchni, niezależnie od typu żeliwa i materiału narzędziowego.
Niemniej jednak wzrost wartości parametru vc prowadzi do zwiększenia intensywności
zużycia ściernego oraz termicznego ostrza skrawającego. Dlatego też efektywny dobór
prędkości skrawania podczas toczenia żeliwa powinien uwzględniać jednocześnie
kryteria dotyczące jakości powierzchni, wydajności obróbki i trwałości ostrza.
3. W procesach skrawania stopów Al-Si może wystąpić intensywny narost na ostrzu oraz
wykruszanie twardych cząstek krzemu z obrabianej powierzchni, wpływające na
zwiększenie chropowatości powierzchni i wzrost intensywności zużycia ostrza.
W związku z tym, zalecane jest stosowanie chłodzenia, oraz ostrzy skrawających
o dużej dokładności wykonania powierzchni natarcia i przyłożenia (np. polikrystaliczny
diament), a także unikanie nadmiernego zużycia ostrza.
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4. Stabilność dynamiczna toczenia zależy nie tylko od właściwości dynamicznych układu
OUPN i parametrów obróbkowych, lecz również od wartości promienia naroża oraz
kątów natarcia i przyłożenia. Dlatego też, w celu uniknięcia drgań samowzbudnych
podczas obróbki należy dokonać doboru optymalnych parametrów skrawania
i geometrii ostrza skrawającego.
5. Badania optymalizacyjne w obróbce skrawaniem dotyczą różnych sposobów skrawania
i materiałów, a także uwzględniają wiele różnych kryteriów (np. siły, drgania, zużycie
ostrza, chropowatość powierzchni). Niewiele jest jednak badań dotyczących
optymalizacji obróbki ubytkowej żeliwa i stopów Al-Si z jednoczesnym
uwzględnieniem aspektów wydajnościowych, dynamicznych i jakościowych procesu
wytwarzania.
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2. Badania wstępne
2.1. Analiza procesu technologicznego tłoka
Proces technologiczny omawiany w tym rozdziale dotyczy etapu od momentu odlania
tłoka (rys. 2.1) do uzyskania gotowego wyrobu (rys. 2.2). Poglądowo proces technologiczny
pokazano w tabeli 2.1, gdzie przedstawiono najważniejsze operacje wraz z opisem.

Rys. 2.1. Odlew tłoka z wkładką żeliwną
i kanałem chłodzącym przed obróbką

Rys. 2.2. Tłok po obróbce wykończeniowej

Tab. 2.1. Podstawowe operacjeOp.1101
procesu technologicznego tłoka

Toczenie
zgrubne
części
Operacja 1101 – Toczenie zgrubne
części zewnętrznej
i denka

zewnętrznej i denka
ostrze
PKD

Nacinanie wkładki
Stop aluminium
Nacinanie wkładki
Żeliwo
Toczenie denka
Toczenie powierzchni
walcowej

Posuw f [mm/obr]
0,1

Prędkość vc [m/min]
280

0,08

130

0,5
1

370
370

2
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Operacja 1201 - Wiercenie otworów do kanału chłodzącego
ostrze
węglik spiekany

Op.1301
Wypłukiwanie wkładki solnej

Wiercenie otworów wlotowych
i wylotowych kanału chłodzącego

Posuw f
[mm/obr]
0,4

Prędkość n
[obr/min]
2000

Operacja 1301 - Wypłukiwanie wkładki solnej

Operacja 1102 - Toczenie zgrubne komory spalania
1

ostrze
diament
polikrystaliczny

MAHLE Polska Spółka z o.o., 07-September-2012

węglik spiekany

Wytaczanie komory spalania przy
zastosowaniu ostrzy z HM
Wytaczanie komory spalania przy
zastosowaniu ostrzy z PKD

Posuw f [mm/obr]
0,3 – 0,5

Prędkość vc [m/min]
100 - 150

0,3 – 0,8

160 - 400
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Operacja 1103 - Toczenie wykańczające bazy osadczej i nawiercanie nakiełka

ostrze
diament
polikrystaliczny
węglik spiekany

Toczenie wstępne / toczenie einpassu
Toczenie płaszcza tłoka

Posuw f
[mm/obr]
0,8
0,5 – 1

Prędkość vc
[m/min]
600
370

Operacja 1105 - Wytaczanie zgrubne otworu piasty sworznia
ostrze
diament
polikrystaliczny
węglik spiekany

Wytaczanie zgrubne otworu piasty
sworznia

Posuw f
[mm/obr]
0,25
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Prędkość n
[obr/min]
2650 - 5300

Operacja 1106-07 - Toczenie zgrubne części zewnętrznej, toczenie wykańczające 1 rowka
ostrze
diament
polikrystaliczny
węglik spiekany

Obróbka na gotowo rowka
Toczenie powierzchni walcowej
tłoka w części pierścieniowej

Posuw f
[mm/obr]
0,04
0,5

Prędkość vc [m/min]
100
400

Operacja 1108-10 - Toczenie wykańczające 2,3 rowka pierścieniowego, części zewnętrznej
i denka
ostrze
diament polikrystaliczny
węglik spiekany

Posuw f
[mm/obr]
0,5
wg. rys.
0,07
0,4 – 0,6
wg. rys.

Toczenie wstępne płaszcza, części pierścieniowej
Toczenie wstępne płaszcza, części pierścieniowej
Obróbka rowków aluminiowych na gotowo
Toczenie denka
Toczenie na gotowo części pierścieniowej na
tłokach z wkładką tłokową
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Prędkość vc
[m/min]
500
700
500
500
220

Operacja 1111 - Toczenie zgrubne komory spalania
ostrze
diament
polikrystaliczny
węglik spiekany

0,4 – 0,5

Prędkość n
[obr/min]
1800 - 2200

0,05 – 0,5

2000 - 3500

Posuw f [mm/obr]
Komora spalania - obróbka zgrubna i
dokładna przy pomocy noża dwuostrzowego
Forma komory spalania – toczenie dokładne

Operacja 1112 - Wytaczanie wykańczające komory spalania

ostrze
diament
polikrystaliczny
węglik spiekany

0,4 – 0,5

Prędkość n
[obr/min]
1800 - 2200

0,05 – 0,5

2000 - 3500

Posuw f [mm/obr]
Komora spalania - obróbka zgrubna i
dokładna przy pomocy noża dwuostrzowego
Forma komory spalania – toczenie dokładne
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Operacja 1114 - Wytaczanie wykańczające otworu piasty sworznia

Posuw f [mm/obr]
Otwory na gotowo, forma, owalizacja w aluminium
FB4x
FB5x
Wytaczanie dokładne otworu pod tuleję

0,1 – 0,13
0,1 – 0,13
0,12

Wszystkie operacje są tak zaprojektowane, aby czas maszynowy był mniejszy od czasu
taktu linii, tzn. tm < 15s.
Wymagania stawiane tłokom nie kończą się wraz z wytycznymi pokazanymi w tabeli
2.1. Należy zdawać sobie sprawę, że każdy tłok odkształca się i rozciąga pod wpływem sił,
ciśnienia i temperatury gazu. Zmiana kształtu musi być wprowadzona z wyprzedzeniem
i uwzględniać zmienne dotyczące temperatur roboczych. Tłok musi być zainstalowany
z pewnym luzem w stanie zimnym, który uwzględnia odkształcenia powstałe w zakresie
temperatur pracy. Kształt zimnego tłoka odbiega od idealnego, kołowego cylindra i dlatego
należy to uwzględnić na etapie produkcji.
Na rysunku 2.3 pokazano kształt zimnego tłoka, przy czym, w celu zobrazowania,
średnicę powiększono tysiąckrotnie.

Rys. 2.3. Widok tolerancji kształtu formy tłoka w przekroju wzdłużnym

Tolerancje kształtu średnic tłoka: D1, D2, D3 i D4 w stosunku do średnicy nominalnej
DN dla tłoków samochodów osobowych wynoszą ok. 7 μm w obszarze płaszcza i 10-15 μm
w obszarze części pierścieniowej.
Profil tłoka (rzeczywisty kontur tłoka) odbiega od idealnego kołowego cylindra
w kierunku osiowym (stożek, kształt beczki) oraz w kierunku obwodowym (owalność).
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Tłoki zazwyczaj mają nieco mniejszą średnicę w osi sworznia tłoka. Decydujący wpływ
na ten fakt ma wprowadzona do konstrukcji tłoka owalność (rys.2.4). Owalny zarys tworzy
przestrzeń dla rozszerzalności cieplnej w kierunku osi tłoka. Owalność może być różna
w celu uzyskania równomiernego zużycia i zapewnienia odpowiedniego luzu pomiędzy
tłokiem a cylindrem. Typowa wartość owalu mieści się w zakresie 0,3-0,8% średnicy tłoka.

Rys. 2.4. Owalność tłoka

2.2. Analiza parametrów krytycznych podlegających kontroli jakości
Analiza procesu technologicznego tłoka wykazała, że parametrami krytycznymi
podlegającymi kontroli jakości są:
 falistość i chropowatość rowka we wkładce żeliwnej pod pierścienie tłokowe
(kształtowana w operacji 1106-07),
 wiązania międzymetaliczne pomiędzy aluminiowym tłokiem i żeliwną wkładką (zerwania
następują po operacji toczenia zgrubnego powierzchni walcowej w operacji 1106-07).
W tej samej operacji powstają braki związane z procesem kształtowania rowka
i powierzchni zewnętrznej. Następuje to podczas innych zabiegów, ale na tym samym
stanowisku roboczym.
Falistość i chropowatość rowka we wkładce żeliwnej pod pierścienie tłokowe
Na rysunku 2.5 przedstawiono w powiększeniu rowek wykonany w żeliwnej wkładce
wraz z zaznaczonymi powierzchniami podlegającymi kontroli jakości. Parametrami, które
podlegają ocenie, są Rz, Ra i Wt. Wysokość chropowatości Rz jest arytmetyczną wartością
średnią elementarnych wysokości chropowatości Rz i kolejnych odcinków elementarnych lr
(rys.2.6). Średnie odchylenie profilu Ra jest arytmetyczną wartością średnich wszystkich
wartości bezwzględnych odchyleń profilu chropowatości (rys.2.7). Wysokość profilu falistości
Wt (parametry wyznaczone wg. DIN EN ISO 4287, ASME B46.1).
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Rys. 2.5. Rowek we wkładce żeliwnej z zaznaczonymi powierzchniami kontrolnymi
Rz1

Rz2(=Rmax)

Rz3

Rz4

Z

Rz5

Ra

Rq
lr

X
ln

Rys. 2.6. Graficzna interpretacja parametru Rz

Rys. 2.7. Graficzna interpretacja parametru Ra

Do pomiarów parametrów chropowatości wykorzystano specjalne stanowisko badawcze
pokazane na rysunku 2.8, a przykładowy raport z wynikami prezentuje rysunek 2.9.
a)

b)

c)

Rys. 2.8. Stanowisko pomiarowe
a) widok stanowiska pomiarowego firmy Hommel,
b) pomiar chropowatości w rowku we wkładce
żeliwnej,
c) specjalna końcówka pomiarowa
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Rys. 2.9. Przykładowy wydruk profilogramu wraz z wartościami Ra i Rz

Do nacinania pierwszego rowka w żeliwnej wkładce zastosowano płytkę z węglika
spiekanego (pokazana na rysunku 2.10).

Rys. 2.10. Specjalna płytka skrawająca z węglika spiekanego z powłoką TiCN

Wiązania międzymetaliczne pomiędzy aluminiowym tłokiem i żeliwną wkładką
Zrywania wiązań międzymetalicznych występują na tym samym stanowisku, na którym
powstają błędy geometryczne podczas nacinania rowka (operacja 1106-07).

Rys. 2.11. Przekrój tłoka z widoczną wkładką żeliwną
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Tłoki wykonane były z okołoeutektycznego siluminum AlSi11 o składzie podanym
w tabeli 2.2. Wkładkę tłoka stanowi pierścień z żeliwa stopowego austenitycznego o składzie
podanym w tabeli 2.3, wykonany z wałków żeliwnych odlewanych odśrodkowo, z których
odcina się pierścienie. Są one wyżarzane, a w dalszej obróbce zdejmuje się z nich warstwę
tlenków.
Tab. 2.2. Skład chemiczny stopu AlSi11

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Zn

Ti

Al

11,3

0,14

0,01

-

0,6

0,02

0,11

rest

Tab. 2.3. Skład chemiczny wkładki żeliwnej

C

Si

Cu

2,4-2,8 1,8–2,4 5-7

Mn

Ni

Cr

S

P

1–1,4 13,5-17 1–1,3 max.–0,1 max.–0,1

Fe
rest

Na rysunkach 2.12 i 2.13 pokazano charakterystyczne zgłady metalograficzne dla
przypadku prawidłowych połączeń międzymetalicznych i ich braku.

Rys. 2.12. Mikrografia połączenia pierścienia
żeliwnego (strefa górna) z odlewem tłoka bez
widocznych wad

Rys. 2.13. Mikrografia z całkowitą nieciągłością
połączenia pierścienia żeliwnego (strefa górna)
z odlewem tłoka

Do oceny połączeń międzymetalicznych stosuje się specjalną aparaturę badawczą (rys.
2.14) wykorzystującą metodę ultradźwiękową. Badania ultradźwiękowe to metoda badań
nieniszczących opartą na zastosowaniu fal ultradźwiękowych w celu wykrycia wewnętrznych
wad materiału, pomiaru grubości strony czy wykrycia korozji. W badaniu ultradźwiękowym,
za pomocą odpowiednich głowic do materiału wprowadza się wiązki fal ultradźwiękowych.
Odbijają się na nieciągłości lub od przeciwnej powierzchni. Analiza tych odbić dostarcza
informacji na temat miejsca występowania nieciągłości oraz kierunku jej ustawienia,
niezależnie od grubości ścianki materiału (rys. 2.15).
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Rys. 2.14. Stanowiska do badania połączeń wkładki żeliwnej

Rys. 2.15. Zasada pomiaru połączeń metodą ultradźwiekową

Kontrola ta wykonywana jest techniką zanurzeniową, gdzie stosowane są odpowiednie
głowice do kontroli rowków (tak zwane głowice miniaturowe) a mianowicie:
 odbiorcza głowica kontrolna w 2 rowku (R2),
 nadawcza głowica w rowku we wkładce żeliwnej (T1),
 odbiorcza głowica kontrolna powyżej denka tłoka (R1).
Kontrola odbywa się metodą impuls/echo techniką zanurzeniową przy wykorzystaniu
prostopadłych głowic kontrolnych (rys. 2.16) na tłoku obrobionym na gotowo bez progu
między rowkami wkładki. Na rysunkach 2.16 i 2.17 pokazane są przykładowe wyniki dla
prawidłowych połączeń międzymetalicznych i zerwanych.

Rys. 2.15. Głowice kontrolne do pomiaru połączeń międzymetalicznych
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Rys. 2.16. Przykład wyników dla prawidłowych połączeń międzymetalicznych

Rys. 2.17. Przykład wyników dla zerwanych połączeń międzymetalicznych
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Do kalibracji przyrządu pomiarowego stasuje się tzw. tłok nastawczy (rys. 2.18), który
służy jako wzorzec i w oparciu o niego dokonuje się ustawień aparatury.

Weryfikacja pomiaru ultradżwiękami
Weryfikacja odbywa się za pomocą tłoka nastawczego,
w którym zasymulowano błędy przelegania wkładki żeliwnej.

10

Rys. 2.18. Tłok nastawczy wraz z kartą pomiarową

MAHLE Polska Spółka z o.o., 04-May-2017
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2.3. Identyfikacja problemu
2.3.1. Falistość i chropowatość rowka we wkładce żeliwnej pod pierścienie tłokowe
Jednym z podstawowych problemów w produkcji tłoków jest częste przekraczanie
dopuszczalnych parametrów chropowatości dla rowka nacinanego w żeliwnej wkładce. Na
rysunku 2.19 pokazano widok operacji nacinania rowka we wkładce żeliwnej. Jest to obróbka
dokładna, w której rowek wykonuje się na gotowo, a kontroli jakości podlega górna i dolna
powierzchnia rowka. W tabeli 2.4 przedstawiono parametry podlegające kontroli jakości oraz
dopuszczalne wartości.

Rys. 2.19. Widok operacji nacinania rowka we wkładce żeliwnej
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Tab. 2.4. Parametry podlegające kontroli jakości

1
2
3
4

Parametr
Ra - na górnej i dolnej powierzchni rowka
Rz - na górnej i dolnej powierzchni rowka
KW – falistość krótka
LW – falistość długa

Wartości dopuszczalne
1,5 m
3 m
5 m
15 m

Na rysunkach 2.20 – 2.23 pokazano przykładowe raporty pomiarowe dotyczące
chropowatości powierzchni obrobionej i falistość powierzchni badanego rowka

Rys. 2.20. Profilogram i parametry chropowatości dla dolnej powierzchni rowka
- wyniki w granicach dopuszczalnych

Rys. 2.21. Profilogram i parametry chropowatości dla dolnej powierzchni rowka
- przekroczona dopuszczalna wartość Rz
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Rys. 2.22. Falistość dla badanych powierzchni rowka – wyniki w granicach dopuszczalnych

Rys. 2.23. Falistość dla badanych powierzchni rowka – wynik poza granicą dopuszczalną
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Falistość krótka KW i falistość długa LW zdefiniowana jest na obwodzie tłoka na górnej
i dolnej powierzchni rowka w pierścieniu żeliwnym. Falistość krótka KW wyznacza się w ten
sposób, że obwód tłoka (dla D=86mm obwód l=270mm) dzieli się na 150 odcinków
elementarnych, czyli le = 270/150 = 1,8 mm i na odcinku le definiowana jest falistość zgodnie
z normą chropowatości. W ten sam sposób wyznacza się falistość długą LW, ale w tym
przypadku obwód tłoka dzielony jest przez 15, wtedy le = 270/15 = 18 mm.
2.3.2. Wiązania międzymetaliczne pomiędzy aluminiowym tłokiem i żeliwną wkładką
Większość zerwań powstaje w wyniku obróbki mechanicznej powierzchni walcowej
tłoka w operacji 1106-07 (rys. 2.24). W przekroju poprzecznym wkładki żeliwnej można
wyróżnić 4 charakterystyczne warstwy (rys. 2.25), a najważniejsza z nich jest warstwa
dyfuzyjna czyli łącząca.

Rys. 2.24. Toczenie zgrubne powierzchni walcowej tłoka

Rys. 2.25. Charakterystyczne warstwy w przekroju poprzecznym

W momencie gdy w warstwie dyfuzyjnej pojawią się nieciągłości struktury, wtedy
połączenie międzymetaliczne traktowane jest jako nieprawidłowe a sam tłok traktowany jest
jako brak. Przykład prawidłowego połącznia i nieprawidłowego pokazano na rysunku 2.26.
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a)

b)

Rys. 2.26. Przykład połącznia międzymetalicznego a) prawidłowego i b) nieprawidłowego

Nasuwa się jednak pytanie, kiedy połączenie uznawane jest za zerwane? Według
wytycznych firmy Mahle Polska połączenie międzymetaliczne uznaje się za zerwane, gdy
zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
 zerwania górnej powierzchni pierścienia
- do 7%,
 zerwania dolnej powierzchni pierścienia
- do 7%,
 błąd sumaryczny
- do 10%,
 nakładanie się błędów
- do 3%,
 tylna powierzchnia
- do 3% (rys.2.27).
Oznacza to, że dla tłoka o średnicy D=86 mm dopuszczalna długość zerwań
międzymetalicznych dla połączenia np. górnej powierzchni wynosi 18,9 mm na długości
obwodu.

Rys. 2.27. Dopuszczalne wartości zerwań na obwodzie tłoka
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3. Cel, hipotezy i zakres pracy
Mahle Polska Sp. z o.o. jest firmą o zasięgu światowym, obecną na wszystkich
kontynentach i jedną z trzech największych firm na świecie, która produkcje tłoki do silników
samochodowych. Ilość tłoków produkowanych tylko w Krotoszynie na najbliższe 5 lat jest
prognozowana na poziomie 70 milionów sztuk. Dominują tłoki z wkładką żeliwną na
pierwszym rowku. Prognozy rynków światowych mówią, że wkładka żeliwna stosowana do
tej pory w tłokach do silników typu Diesel znajdzie także zastosowanie w silnikach o obiegu
typu Otto, co spowoduje podwojenie liczby produkowanych tłoków z wkładką żeliwną.
Faktem świadczącym o przeniesieniu tego rozwiązania do silników benzynowych jest
współczesny trend, tzw. „down sizing”. Aby z małej pojemności silnika uzyskać większą moc
oraz obniżyć emisję spalin do środowiska naturalnego, należy podnieść stopień sprężania, co
prowadzi do eliminacji pierwszego rowka nacinanego w korpusie aluminiowym tłoka
i zastąpieniu go rowkiem nacinanym we wkładce żeliwnej zatapianej w stopie aluminium.
Wiąże się to jednak ze spełnieniem rygorystycznych wymogów produkcyjnych
i technologicznych. Do tej pory firma Mahle stosowała z powodzeniem rowki we wkładce
żeliwnej o szerokości 1,2 mm. Jednak wymogi rynku motoryzacyjnego narzucają stosowanie
rowków o szerokości 1 mm. Wstępne próby produkcyjne tłoków z rowkami o tej szerokości
uwidoczniły wady występujące na etapie produkcji. Główne z nich to: niezadowalająca
dokładność wymiarowo-kształtowa wewnętrznych powierzchni pierwszego rowka
pierścieniowego oraz zrywanie połączeń międzymetalicznych pomiędzy żeliwną wkładką
pierścieniową a aluminiowym korpusem tłoka podczas toczenia powierzchni walcowej tłoka.
Wady te pojawiały się podczas produkcji w sposób losowy, dlatego bardzo trudno wskazać
ich przyczynę. Eliminacja tych wad stanowi warunek konieczny w uruchomieniu produkcji
nowych tłoków. Mając to na uwadze, sformułowano następujący cel pracy.
Celem pracy jest opracowanie technologii obróbki rowków pod pierścienie tłokowe we
wkładkach żeliwnych oraz opracowanie nowej technologii obróbki powierzchni walcowych
tłoków silników samochodów osobowych niepowodującej zrywania wiązań
międzymetalicznych pomiędzy żeliwną wkładką a korpusem tłoka wykonanego ze stopu
aluminium.
W oparciu o przeprowadzoną analizę i wcześniejsze badania własne sformułowano
następujące hipotezy pracy:
1. Możliwy jest taki dobór parametrów obróbki i geometrii ostrza, który zapewni
wymaganą jakość powierzchni rowków pod pierścienie o szerokości 1 mm
w określonym czasie.
2. Możliwy jest taki dobór parametrów obróbki powierzchni walcowej tłoków
w wymaganym czasie, który nie będzie powodował zrywania wiązań
międzymetalicznych pomiędzy żeliwną wkładką a korpusem tłoka wykonanego ze stopu
aluminium.
3. Skrócenie czasu obróbki powierzchni walcowej tłoków i rowków pod pierścienie ma
istotne znaczenie w dążeniu do skrócenia taktu linii produkcyjnej.
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Udowodnienie postawionych hipotez wymaga realizacji następujących zadań szczegółowych:
1. W zakresie badań wstępnych (diagnozy):
– charakterystyki i analizy procesu technologicznego stosowanego przed opracowaniem
nowej technologii,
– zdefiniowania parametrów krytycznych podlegających kontroli jakości,
– przeprowadzenia badań rozpoznawczych dotyczących wpływu drgań mechanicznych na
chropowatość powierzchni walcowych i powierzchni rowków pod pierścienie tłokowe,
– przeprowadzenia badań rozpoznawczych dotyczących wpływu drgań mechanicznych na
wiązania międzymetaliczne pomiędzy żeliwną wkładką pierścieniową a korpusem tłoka
ze stopu aluminium,
2. Przedstawienie propozycji zmian w technologii obróbki tłoków silników samochodów
osobowych
3. W zakresie badań zasadniczych i weryfikacyjnych
– analizy trwałości ostrza dla nowych parametrów skrawania,
– pomiarów i analizy drgań podczas nacinania rowka i toczenia powierzchni walcowej
tłoka dla różnych parametrów skrawania,
– doboru parametrów toczenia ze względu na chropowatość powierzchni obrobionej,
trwałość ostrza i drgania,
– opracowania nowej technologii wykonywania rowków pod pierścienie i toczenie
powierzchni walcowej tłoków,
– weryfikacji zaproponowanego rozwiązania.
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4. Propozycje zmian w technologii obróbki rowków i powierzchni
walcowych tłoka
1.

2.

3.

4.

5.

W procesie obróbki rowka proponuje się następujące zmiany:
Zmniejszenie poziomu drgań poprzez zastosowanie sztywniejszego imaka. Nie zawsze
zmiana sztywności na większą skutkuje zmniejszeniem poziomu drgań. W sytuacji, gdy
układ jest przesztywniony, drgania mogą wzrosnąć. Aby zmniejszyć ich poziom,
konieczna była seria badań dla różnych struktur konstrukcyjnych.
Zmiana mocowania płytki skrawającej w celu poprawy stabilności procesu. Wstępne
analizy wykazały nieprawidłowe zamocowanie płytki skrawającej w oprawce i dlatego
przeprowadzono szczegółową analizę i poprawiono mocowanie płytki.
Zmiana geometrii ostrza w celu poprawy dokładności geometrycznej (P.398565).
Zmiana geometrii ostrza w celu poprawy dokładności geometrycznej. Zmieniono kąt
pochylenia głównej krawędzi skrawającej z s = 00 na s = 150 i kąt przystawienia r
900.
Zastosowanie zmodyfikowanych parametrów toczenia – ekonomicznej prędkości
skrawania (analiza trwałości ostrza). Po przeprowadzeniu obszernych badań
trwałościowych można było określić ekonomiczną prędkość skrawania i zastosować ją
w procesie nacinania rowka. Warunek stanowiło uzyskiwanie akceptowalnych
parametrów chropowatości i falistości powierzchni obrobionej rowka.
Weryfikacja zaproponowanych zmian w warunkach przemysłowych.

W procesie obróbki powierzchni walcowych tłoka, w celu wyeliminowania zerwań
połączeń międzymetalicznych pomiędzy wkładką żeliwną a korpusem tłoka ze stopu
aluminium proponuje się:
1. Zmianę parametrów toczenia gwarantującą uzyskanie zadanych efektów. W zakresie
stabilnej obróbki zmieniono parametry toczenia na takie, które poprawiły efekty
toczenia i nie powodowały zerwań międzymetalicznych pomiędzy żeliwną wkładką
tłoka a jego aluminiowym korpusem.
2. Zastosowanie ekonomicznej prędkości skrawania (analiza trwałości ostrza).
Przeprowadzono szczegółową analizę trwałości ostrza w celu opisania zależności
trwałości ostrza od prędkości skrawania oraz wyznaczono ekonomiczną prędkość
skrawania.
3. Zwiększenie sztywności układu wrzeciono-konik. Podobnie jak w poprzednim przypadku
dokonano modyfikacji sposobu mocowania przedmiotu obrabianego, aby zmienić jego
sztywność i zmniejszyć poziom drgań.
4. Zastosowanie sygnałów drgań w celu monitorowania procesu toczenia powierzchni
walcowych. Aby być pewnym na stanowisku pracy, że nie następuje utrata wiązań
międzymetalicznych, zaproponowano ciągły pomiar drgań podczas toczenia ostrzem
diamentowym powierzchni walcowej. Dzięki temu istnieje możliwość wykrycia
uszkodzeń tłoka na pojedynczych sztukach, dlatego nie jest konieczne złomowanie
całych serii tłoków.
5. Weryfikację zaproponowanych zmian w warunkach przemysłowych.
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5. Badania doświadczalne procesu obróbki rowków i powierzchni
walcowych tłoka
5.1. Pomiary i analiza sił skrawania oraz drgań podczas nacinania rowka we wkładce
żeliwnej
Pierwszym etapem badań doświadczalnych był pomiar i analiza składowych siły
całkowitej oraz drgań mechanicznych podczas nacinania rowka i toczenia wzdłużnego
powierzchni walcowej tłoka. W procesie nacinania rowka badanym obiektem był specjalny
imak narzędziowy, pokazany na rysunku 5.1.

Rys. 5.1. Badany imak nożowy zastosowany w pracy

Pomiary drgań i sił przeprowadzono zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku
5.2 dla różnych prędkości obrotowych i posuwów, natomiast głębokość toczenia była stała
i wynosiła ap = 1 mm (tab. 5.1). Do nacinania rowków wykorzystano kombinację parametrów
z tabeli 5.1, co daje 25 przejść. Podczas każdego przejścia droga skrawania wynosiła
L = 2 mm, prostopadle do obrabianego tłoka o średnicy D = 86 mm. Dla porównania w tabeli
5.2 podano parametry obróbki rowka stosowane do tej pory w firmie Mahle Polska.

Rys. 5.2. Schemat toru pomiarowego sił i drgań
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Tab. 5.1. Parametry skrawania zastosowane podczas nacinania rowka

f [mm/obr] n [obr/min] vc [m/min]
0,0083
265
72
0,02
0,045

355
450

96
122

0,067
0,11

560
710

151
192

Tab. 5.2. Parametry skrawania stosowane w firmie Mahle Polska przed zmianą technologii

f [mm/obr] n [obr/min] vc [m/min]
0,04
370
100
W badaniach zastosowano nóż tokarski do nacinania rowków firmy Gühring o długości
krawędzi skrawającej l = 1 mm. Nóż został wykonany z węglików spiekanych oraz pokryty
powłoką przeciwzużyciową TiCN.
Pomiary sygnałów składowych siły całkowitej oraz drgań dokonano w kierunkach:
 głównym - siła skrawania Fc [N], przyspieszenie drgań Ac [m/s2],
 posuwowym - siła posuwowa Ff [N], przyspieszenie drgań Af [m/s2],
 odporowym - siła odporowa Fp [N], przyspieszenie drgań Ap [m/s2].
Na rysunkach 5.3 i 5.4 przedstawiono zarejestrowane przebiegi czasowe dla składowej
Ff a na rysunkach 5.5 i 5.6 dla Fc.

Rys. 5.3. Przebieg czasowy składowej Ff zarejestrowany podczas przejścia dla n = 265 obr/min

Rys. 5.4. Przebieg czasowy składowej Ff zarejestrowany podczas przejścia dla n = 710 obr/min
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Rys. 5.5. Przebieg czasowy składowej Fc zarejestrowany podczas przejścia dla n = 265 obr/min

Rys. 5.6. Przebieg czasowy składowej Fc zarejestrowany podczas przejścia dla n = 710 obr/min

Analizując przebiegi, można zauważyć trzy etapy:
 bieg jałowy,
 wejście ostrza w materiał obrabiany,
 skrawanie z ustalonymi parametrami.
Duża zmienność chwilowych amplitud sygnału w okresie wejścia ostrza w materiał
obrabiany spowodowana jest biciem promieniowym obrabianego tłoka. Jednak jest to proces
krótkotrwały i nie ma wypływu na dokładność wykonywanych rowków. Na wykresach
przedstawiono tylko przykładowe przebiegi dla dwóch skrajnych badanych prędkości
obrotowych n = 265 obr/min i n = 710 obr/min. W podobny sposób wykonano wykresy zmian
amplitud w czasie skrawania dla sygnałów przyspieszeń drgań, a wyniki pokazano na
rysunkach 5.7 – 5.10.
W przebiegach przyspieszeń drgań można, podobnie jak przy siłach, wyróżnić 3 etapy
pracy ostrza. Amplitudy drgań dla kierunku głównego Ac są kilka razy większe w porównaniu
do kierunku posuwowego Af.
Chcąc dokonać analizy amplitud sił i drgań, wyznaczono wartości średniokwadratowe
dla wszystkich badanych przypadków. Amplitudy analizowano w funkcji posuwu f
i prędkości skrawania vc. Na rysunku 5.11 przedstawiono przykładowe wyniki wartości sił
w funkcji posuwu f dla dwóch skrajnych prędkości skrawania vc.
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Rys. 5.7. Przebieg czasowy składowej Ac zarejestrowany podczas przejścia dla n = 265 obr/min

Rys. 5.8. Przebieg czasowy składowej Ac zarejestrowany podczas przejścia dla n = 710 obr/min

Rys. 5.9. Przebieg czasowy składowej Af zarejestrowany podczas przejścia dla n = 265 obr/min

Rys. 5.10. Przebieg czasowy składowej Af zarejestrowany podczas przejścia dla n = 710 obr/min
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a)

b)

Rys. 5.11. Wpływ posuwu f na składowe siły całkowitej (RMS) dla prędkości: a) vc = 72 obr/min
i b) vc = 192 obr/min

Na wykresach można zaobserwować wzrost składowych Ff oraz Fc wraz ze wzrostem
wartości posuwu f w zakresie f = 0,0083 – 0,11 mm/obr. Ma to związek ze wzrastaniem pola
przekroju warstwy skrawanej. Ponadto, w przypadku obu prędkości skrawania vc składowe
przyjmują podobne wartości. Z wykresów wynika również, że niezależnie od posuwu f
wartości składowej Ff są mniejsze od uzyskanych dla składowej Fc. W podobny sposób
dokonano analizy sił w funkcji prędkości skrawania vc, a otrzymane wyniki pokazano na
rysunku 5.12.
a)

b)

Rys. 5.12. Wpływ prędkości skrawania vc na składowe siły całkowitej (RMS)
dla stałego posuwu: a) f = 0,0083 mm/obr i b) f = 0,11 mm/obr

Z zamieszczonych wykresów wynika także, że wartości sił maleją lub są stałe w funkcji
prędkości skrawania. Podobnie jak w poprzednim przypadku wartości siły głównej Fc
zarówno dla posuwu f = 0,0083 mm/obr oraz f = 0,11 mm/obr są większe od wartości siły
posuwowej Ff.
W podobny sposób jak dla sił przeprowadzono analizę drgań a wyniki pokazano na
rysunkach 5.13 i 5.14. W przypadku przyspieszeń drgań obserwuje się nieco inny wpływ
posuwu f i prędkości skrawania vc na wartości amplitud drgań. Wzrost wartości posuwu f nie
powoduje wzrostu amplitud drgań w takim stopniu jak dla sił. Jednak widoczne są różnice dla
większych prędkości skrawania. Dla tych przypadków ten wzrost jest monotoniczny, ale tylko
dla składowej Ac. Z kolei wzrost wartości prędkości skrawania (rys. 3.20 i 3.21) powoduje
monotoniczny wzrost amplitud drgań we wszystkich analizowanych przypadkach. Wynika
z tego jednoznacznie, że prędkość skrawania vc ma decydujący wpływ na wzrost amplitud
drgań zarówno dla składowej głównej Ac [m/s2] jak i dla składowej posuwowej Af [m/s2].
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Ponadto, we wszystkich przypadkach wartości amplitud dla składowej posuwowej Af są
mniejsze niż dla składowej głównej Ac.
a)

b)

Rys. 5.13. Wpływ posuwu f na składowe przyspieszenia drgań (wartość średniokwadratowa)
dla stałej prędkości: a) vc = 72 obr/min i b) vc = 192 obr/min

a)

b)

Rys. 5.14. Wpływ prędkości skrawania vc na składowe przyspieszenia drgań (RMS)
dla posuwu: a) f = 0,0083 mm/obr i b) f = 0,11 mm/obr

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy w całym zakresie prowadzonych badań,
wykonano wykresy 3D, stosując program Statistica. Na rysunku 5.15 pokazano wpływ
zmiany posuwu f oraz prędkości skrawania vc na wartości średniokwadratowe Ff_RMS. Można
stwierdzić, iż zmiana prędkości obrotowej n nie ma istotnego wpływu na zmianę wartości
składowej Ff w całym analizowanym zakresie. Na wzrost tych wartości szczególnie
oddziaływuje posuwu f. Maksymalna wartość średniokwadratowa zaobserwowana została dla
największego posuwu i dla najmniejszej prędkości obrotowej n (rys. 5.15). Podobna analizę
przeprowadzono dla składowej Fc (rys. 5.16).
Podobnie jak w poprzednim przypadku wzrost prędkości obrotowej nie wpływa na
zmianę wartości siły. Kluczową rolę odgrywa zmiana posuwu f. Wart uwagi jest fakt , że dla
każdego badanego posuwu f siła ta nie ulega zmianie niezależnie od zmiany prędkości
obrotowej n.
Odmienną zależność można zauważyć dla składowych przyspieszenia drgań, zarówno
w kierunku posuwowym Af (rys. 5.17) jak i głównym Ac.(rys. 5.18).
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Rys. 5.15. Wpływ prędkości obrotowej n
i posuwu f na składową Ff

Rys. 5.16. Wpływ prędkości obrotowej n
i posuwu f na wartości na składową Fc

Rys. 5.17. Wpływ prędkości obrotowej n
i posuwu f na składową Af

Rys. 5.18. Wpływ prędkości obrotowej n
i posuwu f na składową Ac

W przypadku przyspieszeń drgań istotny wpływ na wartości amplitud ma prędkość
obrotowa. Ponadto, dla składowej Ac (rys. 5.18) także posuw f wywiera wpływ na wartości
przyspieszeń drgań.
Analizując wykresy przedstawiające wpływ posuwu f oraz prędkości obrotowej n na
zmianę wartości składowych przyspieszeń drgań, można zauważyć odwrotną zależność niż
dla analizowanego wcześniej rozkładu sił. Wykresy te pokazują, że dla małych prędkości
obrotowych przyspieszenia drgań dla obu badanych kierunków wykazują niewielką zmianę
wartości wraz ze zmiana posuwu f. Dla kierunku posuwowego Af (rys. 5.17) zależność ta ma
również zastosowanie przy wyższych prędkościach obrotowych. Natomiast przyspieszenia
drgań w kierunku głównym Ac dla dużych prędkości obrotowych n wykazują niską wartość
dla niskich wartości posuwu i wzrastają o duże wartości wraz ze wzrostem posuwu.
Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że we wszystkich przypadkach
dotyczących sił i drgań wartości amplitud dla kierunku głównego są większe niż dla kierunku
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posuwowego. Dlatego postanowiono usztywnić specjalny imak narzędziowy w kierunku
głównym. Koncepcję systemu mocującego specjalnego imaka narzędziowego pokazano na
rysunku 5.19, natomiast na rysunku 5.20 przedstawiono widok rzeczywisty badanego obiektu.

Rys. 5.19. Koncepcje systemu mocującego specjalny imak narzędziowy

Rys. 5.20. Widok poprawionego mocowania specjalnego imaka narzędziowego

Dla zmienionego systemu mocowania przeprowadzono badania sztywności statycznej
przyspieszeń drgań i chropowatości powierzchni obrobionej, aby ocenić nowe rozwiązanie.
Zwiększenie sztywności statycznej dla analizowanych kierunków (rys. 5.21) spowodowało
spadek drgań (rys. 5.22), a przez to polepszenie jakości chropowatości powierzchni
obrobionej.
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Rys. 5.21. Wyniki sztywności dla dwóch
analizowanych kierunków

Rys. 5.22. Wyniki drgań dla dwóch analizowanych
kierunków dla vc=312 m/min, f = 0,11 mm/obr

Przed usztywnieniem imaka parametr Rz > 3m. Jednak to nie spełnia podstawowego
warunku dotyczącego chropowatości powierzchni obrobionej (patrz tab. 2.4). Usztywnienie
imaka było więc konieczne, aby nacinać rowek z maksymalnymi badanymi parametrami
(vc=192 m/min, f = 0,11 mm/obr), spełniając jednocześnie wymogi jakościowe dotyczące
chropowatości powierzchni obrobionej. Należy jednak wyraźnie pokreślić, że nie zawsze
usztywnienie układu daje oczekiwane rezultaty. W niektórych sytuacjach można układ
przesztywnić i wtedy rezultaty obróbki będą gorsze niż przed usztywnieniem.
W kolejnym etapie przeprowadzono analizę MES dla przecinaka w celu określenia jego
przemieszczeń i naprężeń. W ramach tej metody dokonano analizy numerycznej pracującego
przecinaka obciążonego siłami wynikającymi z procesu skrawania (rys. 5.15 i 5.16). Analizie
poddano:
 rozkład przemieszczeń,
 rozkład naprężeń,
 rozkład powstania szczelin – ustanie kontaktu po obciążeniu.
W badaniach przyjęto podstawowe właściwości materiałów takich jak węglik spiekany
i stal konstrukcyjna (rys. 5.23).

Przecinak (węglik spiekany):
- gęstość ρ = 13400 [kg/m3],
- moduł sprężystości E = 520 [GPa],
- współczynnik Poissona ν = 0.3

Gniazdo z płytkami i pokrywą:
- gęstość ρ = 7850 [kg/m3],
- moduł sprężystości E = 210 [GPa],
- współczynnik Poissona ν = 0.3
Rys. 5.23. Wybrany do wstępnej analizy model fizyczny przecinaka osadzonego w gnieździe
oraz siatka modelu dyskretnego
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Przedstawiona analiza dotyczy przypadku statycznego obciążenia przecinaka średnimi
siłami skrawania. W rzeczywistości siły występujące w procesie skrawania posiadają
charakter zmienny i generują drgania. Uproszczenie modelu obciążenia noża do obciążenia
statycznego umożliwia czytelną analizę stanu przemieszczeń i naprężeń w nożu przy
określonych warunkach obciążenia i mocowania.
Na rysunku 5.24 pokazano model dyskretny przecinaka, dla którego zastosowano
ośmiowęzłowe elementy typu SOLID 3D. Założono całkowite unieruchomienie
(utwierdzenie) powierzchni przecinaka (płytki skrawającej) w miejscach styku noża
z płytkami dociskowymi (patrz rys. 5.25). Środkowa część płytki nie jest utwierdzona
i posiada możliwość deformacji.

Rys. 5.24. Siatka MES przecinaka – 8-węzłowe elementy SOLID 3D
Liczba elementów - 9360, liczba węzłów - 11646

Rys. 5.25. Oznaczenie powierzchni styku noża z płytkami dociskowymi
– przyjęto całkowite utwierdzenie oznaczonych powierzchni

Rysunki 5.26 i 5.27 prezentują wyniki symulacji numerycznej dla przypadku sztywnego
utwierdzenia przecinaka. Założenie sztywnego utwierdzenia przecinaka wyeliminowało
występowanie zjawiska kontaktu. W związku z tym wyniki symulacji numerycznej
przedstawiają jedynie rozkład przemieszczeń i naprężeń w okolicach głównej krawędzi
skrawającej.
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Rys. 5.26. Rozkład wypadkowych przemieszczeń U [m] - maksymalne przemieszczenie
(na krawędzi ostrza noża) - 0.0037 mm

Rys. 5.27. Rozkład zredukowanych naprężeń Hubera-Misesa [Pa] - maksymalne naprężenia zredukowane
(na krawędzi ostrza noża) - 291.5 MPa

Następnie przeprowadzono symulację dla przypadku obciążenia siłami występującymi
podczas skrawania (rys. 5.15 i 5.16). Siły FV i FH przedstawione na rysunku 5.28 odpowiadają
odpowiednio sile skrawania FV = Fc oraz sile posuwowej FH = Ff cos90.

Rys. 5.28. Obciążenie - etap skrawania – naciski na ostrzu przecinaka pv i pH wynikające
z założonych sił FV i FH

Do celów analizy przyjęto następujące wartości sił:
a) FV = 100 N i FH = 0 N,
b) FV = 100 N i FH = 50 N,
c) FV = 200 N i FH = 100 N,
a przykładowe wyniki dla wariantu c) pokazano na rysunku 5.29.
Założono, że podstawowym parametrem do oceny porównawczej wyników analiz
numerycznych poszczególnych przypadków obciążeń jest linia ugięcia osi powierzchni górnej
przecinaka. Przyjęte założenie pozwala ocenić zmianę położenia krawędzi skrawania, co
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może mieć istotne znaczenie w przypadku analizowanych wyników toczenia (nacinania
rowka) dokładnego. Położenie osi powierzchni górnej przecinaka przedstawiono na 5.30.
a)

b)

c)
Rys. 5.29. Wyniki symulacji numerycznej dla
obciążenia siłami FV = 200 N i FH = 100 N: a) rozkład
wypadkowych przemieszczeń U [m], b) rozkład
zredukowanych naprężeń [Pa], c) rozwarstwienia
w strefie kontaktu (kolor czarny – kontakt)

Zbiorcze zestawienie analiz dla różnych wariantów obciążenia pokazano na rysunkach
5.31 i 5.32. Największe ugięcie wynosi ponad 5 m dla największego obciążenia. Wynika
z tego, że w badanym zakresie sił ugięcie górnej powierzchni przecinaka nie będzie miało
wpływu na dokładność nacinanego rowka. Dlatego też wartości sił we wcześniejszych
badaniach, a co za tym idzie i parametrów skrawania są akceptowalne w całym badanym
zakresie.

Rys. 5.30. Oznaczenie osi powierzchni górnej noża – 34.0 mm
położenie krawędzi skrawania
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Rys. 5.31. Zestawienie porównawcze ugięcia U2 = UY osi górnej powierzchni przecinaka

Rys. 5.32. Zestawienie porównawcze wydłużenia U1 = UX węzłów siatki osi górnej powierzchni przecinaka

Ostatecznie stwierdzono, że w ramach nowej technologii wykonywania rowków pod
pierścienie tłokowe we wkładce żeliwnej możliwe są do przyjęcia maksymalne badane
parametry obróbki (dla tłoka o średnicy 86 mm i szerokości rowka b = 1mm):
 prędkość obrotowa n = 710 obr/min (było n = 370 obr/min),
 prędkość skrawania vc = 192 m/min (było vc = 100 m/min),
 posuw na obrót f = 0,11 mm/obr (było f = 0,04 mm/obr).
5.2. Pomiary i analiza drgań podczas toczenia wzdłużnego powierzchni walcowej
tłoka
Kolejność procesu technologicznego ustawiona tak, że najpierw jest nacinany rowek
(we wkładce żeliwnej) pod pierścień a następnie toczona powierzchnia walcowa (boczna –
rys. 5.33 i 5.34). Badania przeprowadzono w warunkach pokazanych w tablicy 5.3, natomiast
w tablicy 5.4 przedstawiono parametry stosowane przed modyfikacją w firmie Mahle Polska.
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Rys. 5.33. Tłok poddany badaniom

Rys. 5.34. Widok oprawki noża i płytki diamentowej do toczenia powierzchni walcowej (bocznej) tłoka
Tab. 5.3. Warunki i zakres badań wstępnych

toczenie wzdłużne: z zastosowaniem emulsji
materiał obrabiany: stop aluminium
materiał ostrza: diament polikrystaliczny
średnica obrabianego wałka: D=86mm,
droga skrawania: L=28mm
Prędkość obrotowa n [obr/min] 530, 970, 1600, 2000, 2220
Posuw na obrót f [mm/obr] 0,2; 0,4; 0,6; 0,8
Tab. 5.4. Parametry toczenia powierzchni walcowej przed zmianą technologii

Średnica tłoka D=86mm
Toczenie powierzchni walcowej
tłoka w części pierścieniowej

Posuw f
[mm/obr]
0,5

Prędkość vc
[m/min]
400

Prędkość obrotowa
n [obr/min]
1481

W trakcie operacji toczenia powierzchni walcowej tłoka ważne jest, aby ostrze
diamentowe nie skrawało wkładki żeliwnej. Sytuację taką pokazuje rysunek 5.35 który
przedstawia też typowy przebieg drgań w kierunku główny Ac. Zdarzają się jednak przypadki,
kiedy ostrze diamentowe z powodu niewłaściwego rozmieszczenia naddatku skrawa żeliwną
wkładkę (rys. 5.36).
Przebiegi drgań w funkcji czasu zostały podzielone na kilka charakterystycznych stref
(A, B, C, D, i E). Strefa A dotyczy sytuacji, w której ostrze diamentowe wchodzi w materiał
obrabiany i toczy stop aluminium do wkładki żeliwnej. Strefa B dotyczy przypadku, gdy
naddatki są nieprawidłowo dobrane i ostrze diamentowe toczy żeliwo. W normalnej sytuacji
nie powinno mieć to miejsca. W strefie C znajduje się rowek na pierścień i skrawanie nie
występuje. Strefa D jest analogiczna do strefy B, natomiast strefa E, podobnie jak A, dotyczy
skrawania stopu aluminium.
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Rys. 5.35. Rozmieszczenie naddatku i typowy przebieg drgań

Rys. 5.36. Niewłaściwe rozmieszczenie naddatku i typowy przebieg drgań
(n = 2000 obr/min, f = 0,6 mm/obr, ap = 0,5mm)

Na rysunkach 5.37 i 5.38 przedstawione są dwie charakterystyczne sytuacje, tzn. gdy
ostrze diamentowe nie pracuje w strefie B i D oraz, gdy ostrze pracuje w tych strefach.
Przedstawione przebiegi znacznie się od siebie różnią w analizowanych strefach. Obserwując
sygnały drgań można stwierdzić czy naddatki na obróbkę są dobrze dobrane. Skrawanie
ostrzem diamentowym w strefie B i D, oprócz negatywnego wpływu na trwałość ostrza,
często skutkuje zerwaniem wiązań pomiędzy wkładką żeliwna a aluminiowym tłokiem.
W takim przypadku tłok traktuje się brak i przekazuje do powtórnego przetopu.

94

a)

b)

c)

Rys. 5.37. Typowy przebieg drgań w sytuacji, gdy ostrze nie pracuje w strefie B i D: a) dla kierunku głównegoAc, b) dla kierunku posuwowego-Af, c) dla kierunku odporowego-Ap
(n = 2000 obr/min, f = 0,6 mm/obr, ap = 0,5mm)

a)

b)

c)

Rys. 5.38. Typowy przebieg drgań dla trzech kierunków w sytuacji, gdy ostrze pracuje w strefie B i D: a) dla
kierunku głównego-Ac, b) dla kierunku posuwowego-Af, c) dla kierunku odporowego-Ap
(n = 2000 obr/min, f = 0,6 mm/obr, ap = 0,5mm)
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W przypadku ostrza zużytego, które pracowało w strefie B i D, przebiegi różnią się
głównie wartościami chwilowych amplitud, a te są dwa razy większe w porównaniu z ostrzem
niezużytym (patrz rys. 5.39). Jeszcze wyraźniejsze różnice występują w wartościach
chwilowych amplitud dla ostrza wykruszonego (rys. 5.40). Dla tego przypadku różnice
w wartościach są czterokrotne, szczególnie dla kierunku głównego Ac i odporowego Ap.
a)

b)

Rys. 5.39. Przebiegi przyspieszeń drgań dla skrawania w strefie B i D zużytym ostrzem: a) dla kierunku
głównego-Ac, b) dla kierunku odporowego-Ap (n = 2000 obr/min, f = 0,6 mm/obr, ap = 0,5mm)

a)

b)

Rys. 5.40. Przebiegi przyspieszeń drgań dla skrawania w strefie B i D ostrzem wykruszonym: a) dla kierunku
głównego-Ac, b) dla kierunku odporowego-Ap (n = 2000 obr/min, f = 0,6 mm/obr, ap = 0,5mm)

Przedstawione wyniki są przykładowe dla konkretnej kombinacji parametrów. W całym
analizowanym zakresie nie stwierdzono utraty stabilności, natomiast stwierdzono zerwania
międzymetaliczne w sytuacji, gdy ostrze diamentowe skrawało żeliwną wkładkę. Ostatecznie
uznano, że w ramach nowej technologii toczenia powierzchni walcowych tłoków, możliwe są
do przyjęcia maksymalne badane parametry obróbki (dla tłoka o średnicy 86):
 prędkość obrotowa n = 2220 obr/min (było n = 1481 obr/min),
 prędkość skrawania vc = 600 m/min (było vc = 400 m/min),
 posuw na obrót f = 0,8 mm/obr (było f = 0,5 mm/obr).
Przedstawione wyniki pozwoliły zapoznać się z wartościami sił i drgań podczas obróbki
tłoków z różnymi parametrami. Stwierdzono m.in., że w całym badanym zakresie nie
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występowały drgania samowzbudne, dzięki czemu możliwa stała się dowolna modyfikacja
parametrów skrawania. Trzeba jednak pamiętać, że mamy do czynienia z linią produkcyjną,
dla której podstawowym parametrem jest takt linii – w tym przypadku wynosi 15s. Oznacza
to, że jakiekolwiek zmiany są dozwolone tylko wtedy gdy zmieścimy się w takcie linii. Jeśli
zmiana parametrów skróci proces obróbki mechanicznej na danym stanowisku, wtedy należy
rozważyć możliwość dociążenia linii i zwiększenia wydajności lub skrócenia taktu linii.
Podobnie jak w poprzednim przypadku (nacinania rowka) przeprowadzono symulację
numeryczną odkształceń termicznych w dziedzinie czasu występujących podczas procesu
skrawania zewnętrznej powierzchni walcowej tłoka. Obciążeniem były impulsy lokalnego
wzrostu temperatury na styku narzędzia skrawającego z obrabianą powierzchnią tłoka.
Lokalny wzrost temperatury powoduje odkształcenia termiczne, które w przypadku
sąsiedztwa pierścienia żeliwnego z tłokiem (stop aluminiowy) osiągają różne wartości
związane z różnymi właściwościami materiałów. Różne wartości odkształceń termicznych na
styku pierścień-tłok mogą być przyczyną rozwarstwień.
Na rysunku 5.41 pokazano opracowany dyskretny model badanego tłoka.
Podstawowym celem przedstawionych badań symulacyjnych była ilustracja zjawiska
odkształceń termicznych pierścienia i tłoka. Zbadano przypadek połączenia pierścienia
z tłokiem - pierścień styka się z tłokiem na całej powierzchni. Brak zespolenia („sklejenia”)
powierzchni styku pierścienia z tłokiem – zjawisko kontaktu powierzchni daje możliwość
rozwarstwiania powierzchni i powstania szczeliny.

Rys. 5.41. Uproszczony model dyskretny tłoka – elementy osiowo symetryczne

Jako obciążenie modelu przyjęto obciążenia termiczne w postaci impulsów temperatury
(rys. 5.42) w kolejnych węzłach badanego przekroju (rys. 5.43), wynikających z obrotu
obrabianego tłoka i posuwu narzędzia.
Warunkiem początkowym dla całego modelu jest przyjęcie temperatury początkowej
25 °C. Podczas skrawania założono temperaturę powierzchni tłoka (poza lokalnymi
impulsami termicznymi) wynikającą z chłodzenia 25 °C.
Symulacje przeprowadzono dla przypadku, gdy pierścień styka się z tłokiem (bez luzu)
na całej powierzchni przed rozpoczęciem procesu skrawania. Założono występowanie
zjawiska kontaktu powierzchni pierścienia i tłoka – istnieje możliwość rozwarstwiania
(wystąpienie zmiennej szczeliny) przy różnych termicznych odkształceniach powierzchni
pierścienia i powierzchni tłoka. W przypadku powstania szczeliny naprężenia kontaktowe
między powierzchniami znikają, ponieważ występuje brak styku powierzchni.
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a)

b)

Rys. 5.42. Impulsy termiczne dla: a) aluminium (300 °C) i b) żeliwa (500 °C)
Oś temperatury – [°C]; oś czasu – [s]

Rys. 5.43. Oznaczenie strefy kontaktu powierzchni pierścienia z powierzchnią tłoka

Na rysunku 5.44 przedstawiono wybrane czasy skrawania (0.2s, 0.3s, 0,4s, 0.548s,
0,65s, 0.8s) wynikające z posuwu narzędzia f = 0.6 mm/obr i prędkości obrotowej n = 2000
obr/min, dla których przedstawiono wyniki symulacji na rysunkach 5.45 i 5.46.

Rys. 5.44. Analizowany przekrój tłoka i wybrane czasy wynikające z położenia narzędzia
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Czas
t(s)

Przemieszczenia
promieniowe U1 (m)

Przemieszczenia osiowe
U2 (m)

Naprężenia Mises (Pa)

-3E-9/3.63E-8

-2.55E-8/1.91E-8

5.2 E5

-4.12E-9/6E-8

-4.43E-8/3.08E-8

5.65E5

0.2

0.548

0.8

-6.6E-8/1.03E-7
-2.48E-8/2.79E-7
1.67E6
Rys. 5.45. Rozkład przemieszczeń promieniowych (U1), przemieszczeń osiowych (U2) i naprężeń
Hubera-Misesa w okolicy pierścienia dla wybranych czasów procesu skrawania.

Czas
t(s)

Pierścień - naprężenia kontaktowe CPRESS (Pa)

Tłok
Naprężenia CPRESS (Pa)

0.2

0.0/2.61 E4

0.548

0.0 /8.598 E4

0.8

0.0 /2.194 E5
Rys. 5.46. Naprężenia kontaktowe [Pa] w strefie styku pierścienia z tłokiem
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Przedstawione wyniki symulacji numerycznych są wynikami przybliżonymi, jednak
niezależnie od ograniczeń wybrane wyniki wyraźnie ilustrują, że w przypadku braku
zespolenia stykających się powierzchni pierścienia i tłoka powstają zmienne w czasie procesu
skrawania rozwarstwienia między tłokiem i pierścieniem. Zmienność szczelin (rys. 5.45)
potwierdzają również zmiany strefy kontaktu między pierścieniem i tłokiem, pokazane na
rysunku 5.46.
5.3. Analiza trwałości ostrzy oraz optymalizacja parametrów toczenia
5.3.1. Toczenie rowków pod pierścienie tłokowe
Badania obejmowały dobór prędkości skrawania vc i posuwu f, umożliwiający poprawę
efektów ekonomicznych toczenia. Przeprowadzono optymalizację procesu ze względu na
trwałość ostrza, mającą na celu minimalizację kosztów jednostkowych Kj oraz
maksymalizację wydajności obróbki W. Efektem końcowym tej procedury było wyznaczenie
ekonomicznej vce i wydajnościowej vcw prędkości skrawania dla zaproponowanego
rozwiązania konstrukcyjnego imaka narzędziowego. Optymalizacja posuwu f miała na celu
minimalizację wartości składowych siły całkowitej (Fc, Ff) i przyspieszeń drgań (Ac, Af)
wygenerowanych podczas toczenia rowków, przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności
objętościowej skrawania QV.
Aby zrealizować zadanie optymalizacji ze względu na trwałość ostrzy, niezbędne stało
się przeprowadzenie serii badawczej (trwałościowej), w celu wyznaczenia wykładnika
potęgowego s występującego we wzorze Taylora (T = CT/vcs, T – trwałość, CT – globalny
współczynnik skrawalności).
Badania obejmowały pomiary szerokości starcia powierzchni przyłożenia na
prostoliniowym odcinku głównej krawędzi skrawającej ostrza, podczas toczenia
poprzecznego rowków w zakresie zmiennej prędkości skrawania vc (tab. 5.3). Jako kryterium
stępienia przyjęto VBc = 0,2 mm. Pomiary wykonano przy zastosowaniu mikroskopu
warsztatowego, a przykładowe wyniki zużycia pokazano na rysunku 5.47.
Tab. 5.3. Parametry skrawania w badaniach trwałościowych
Posuw
f [mm/obr]

Prędkość skrawania
vc [m/min]

Prędkość obrotowa
n [obr/min]

Droga skrawania
l [mm]

Średnica
d [mm]

Głębokość
ap [mm]

0,05

90; 140; 230

333; 518; 851

4

86

2,5

Badania zużycia powtórzono 3-krotnie, dla trzech różnych płytek skrawających tego
samego typu, w celu określenia powtarzalności przebiegów zużycia i uwzględnienia tych
wyników podczas wyznaczania równania Taylora (rys. 5.48).
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a)

b)

Rys. 5.47. Przykładowe wyniki zużycia dla: a) prędkości vc=140 m/min, b) prędkości vc=180 m/min
0,28
0,26
0,24
0,22
0,20

VBc [mm]

0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02

ts [min]

818,50

803,06

787,62

772,18

756,74

741,30

725,86

710,42

694,98

617,76

540,54

463,32

386,10

308,88

231,66

154,44

0,00

77,22

0,00

Średnia
Średnia±2*Odch.std

Rys. 5.48. Wartości średnie zużycia ostrza (dla 3 powtórzeń) dla prędkości vc = 140 m/min

Narzędziem zastosowanym w badaniach był składany nóż tokarski do toczenia rowków
(rys. 5.49) z płytką skrawającą wykonaną z węglika spiekanego.
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Rys. 5.49. Nóż do nacinania rowków zastosowany w badaniach

Kolejny etap badań obejmował wyznaczenie kosztów jednostkowych Kj poprzecznego
toczenia rowków pod pierścienie tłokowe. Wartość parametru Kj dla jednozabiegowej
operacji obróbki skrawaniem można wyrazić następującym równaniem:
K j  tm  K o  t z

Ko Kn

qT qT

,

(5.1)

gdzie:
tm – czas maszynowy procesu [min],
tz – czas wymiany stępionego narzędzia [min],
Ko – koszty minutowe obrabiarki [PLN/min],
Kn – koszty narzędziowe [PLN/trwałość ostrza],
qT – liczba operacji wykonywana w okresie trwałości narzędzia.
Czas maszynowy tm wyrażono przy pomocy wzoru:
tm 

l
1,01 ,
f n

(5.2)

gdzie:
l – droga skrawania jednego przejścia [mm],
f – posuw na obrót [mm/obrót],
n – prędkość obrotowa wrzeciona [obr/min].
Koszty minutowe obrabiarki Ko odniesione do jednej minuty pracy lub przestoju
obrabiarki, rozliczone w skali zakładu na rozpatrywane stanowisko robocze mają wartość
stałą. Obejmują one koszty energetyczne, koszty bieżących remontów obrabiarki, płace
pracowników pracujących na rozpatrywanym stanowisku oraz koszty amortyzacji.
Koszty narzędziowe Kn przypadające na jeden okres trwałości ostrza dla narzędzi
monolitycznych równe są kosztowi zakupu narzędzia. W przypadku rozpatrywanego
narzędzia składanego pominięto jego cenę zakupu, lecz uwzględniono jedynie koszty zakupu
płytek skrawających.
Liczba operacji wykonywana w okresie trwałości narzędzia qT zależy od czasu
maszynowego procesu oraz trwałości ostrza T i jest wyrażona równaniem:
qT 

T
.
tm
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(5.3)

Na podstawie zależności Taylora można wyznaczyć trwałość ostrza narzędzia
T w funkcji parametrów skrawania: głębokości skrawania ap, posuwu na obrót f oraz
prędkości skrawania vc, zgodnie z równaniem:
C
(5.4)
Ti  s eTT uT .
vc  a p  f
Wartości stałej CT i wykładników s, eT, uT występujących w równaniu (4.4) należy
wyznaczyć doświadczalnie. Z zależności Taylora wynika, że wzrost parametrów skrawania
(ap, f, vc) wywołuje monotoniczny spadek trwałości ostrza, z czego najintensywniejszy wpływ
wykazuje prędkość skrawania. W związku z tym, w prowadzonych badaniach skupiono się na
analizie wpływu prędkości skrawania na wartości kosztów obróbkowych Kj. W praktyce
wpływ parametrów skrawania na trwałość ostrza może być również niemonotoniczny.
Jednakże, w celu uproszczenia rozważań, analizie poddano jedynie zakres pozostający
w zgodzie z zależnością Taylora (równanie 4.4).
Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na efekty ekonomiczne skrawania jest
trwałość ekonomiczna ostrza Te, odpowiadająca minimalnym kosztom obróbkowym Kj min.
W celu wyznaczenia tej wielkości można skorzystać z równania:


K 
Te  s  1 t z  n  .
(5.5)
Ko 

Znając ekonomiczną trwałość ostrza narzędzia skrawającego Te, można następnie
określić ekonomiczną prędkość skrawania vce:

vce 

Cv
,
Tem

(5.6)

gdzie: CT1/s = CV, 1/s = m.
Dobór ekonomicznej prędkości skrawania vce umożliwia uzyskanie minimalnych
kosztów obróbkowych Kj min.
Kolejnym ważnym czynnikiem uwzględnionym w procedurze optymalizacyjnej była
wydajność obróbki W, opisana równaniem:

W

1
.
tj

(5.7)

Symbol tj w równaniu (4.7) oznacza czas jednostkowy obróbki, opisany równaniem:

t j  tm 

tz
 tp ,
qT

(5.8)

gdzie: tp – czas pomocniczy [min].
W celu wyznaczenia trwałości ostrza Tw, odpowiadającej maksymalnej wydajności
obróbki, należy zastosować równanie:
t
Tw  s s  1t z ,
(5.9)
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gdzie: ts – czas skrawania (ts=l/vf) [min].
Znając wydajnościową trwałość ostrza narzędzia skrawającego Tw, można następnie
określić wydajnościową prędkość skrawania vcw:

vcw 

Cv
.
Twm

(5.10)

Dobór wydajnościowej prędkości skrawania vcw umożliwia uzyskanie maksymalnej
wydajności obróbki Wmax.
W tabeli 5.4 przedstawiono uzyskane z przedsiębiorstwa Mahle dane dotyczące procesu
toczenia rowka pod pierścienie tłokowe.
Tab. 5.4. Dane dotyczące procesu toczenia rowka

Czas wymiany narzędzia Koszty minutowe obrabiarki
Koszty narzędziowe
tz [min]
Ko [PLN/min]
Kn [PLN/trwałość ostrza]
1
4,2
60
Podczas toczenia rowków głębokość skrawania jest stała i równa długości głównej
krawędzi skrawającej (ap=lc), dlatego optymalizacja parametrów skrawania nie uwzględnia tej
wielkości. W związku z tym, kolejna część badań symulacyjnych dotyczyła wielokryterialnej
optymalizacji posuwu f. W tym celu zastosowano procedurę zaimplementowaną
w oprogramowaniu StatSoft Statistica 12, polegającą na przekształceniu aproksymowanych
wartości wielu wielkości wyjściowych na pojedynczą wartość całkowitej użyteczności utot.
Zagadnienie jednoczesnej optymalizacji wielu wielkości wyjściowych upraszcza się wtedy do
znalezienia wartości wielkości wejściowej, która maksymalizuje całkowitą użyteczność
odpowiedzi wielkości wyjściowych.
Przyjętymi kryteriami optymalizacji posuwu f były:
 wartość skuteczna RMS siły skrawania Fc,
 wartość skuteczna RMS siły posuwowej Ff,
 wartość skuteczna RMS przyspieszenia drgań w kierunku głównym Ac,
 wartość skuteczna RMS przyspieszenia drgań w kierunku posuwowym Af,
 wydajność objętościowa skrawania QV.
Algorytm wielokryterialnej procedury optymalizacyjnej przedstawiono na rysunku 5.50.
Pierwszym jej etapem było przeprowadzenie serii badawczej zgodnie z centralnym
kompozycyjnym planem doświadczeń. Badania te obejmowały pomiary składowych siły
całkowitej i przyspieszeń drgań podczas toczenia poprzecznego rowka w zakresie zmiennego
posuwu f (tab. 5.5). Zastosowano trójskładowy piezoelektryczny siłomierz i akcelerometr
zamocowany do narzędzia. Mierzone sygnały zarejestrowano w dziedzinie czasu przy
pomocy oprogramowania ANALIZATOR.
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Badania doświadczalne – plan
centralny kompozycyjny

Definiowanie profilu użyteczności odpowiedzi dla
wielkości wyjściowych

Wyznaczenie użyteczności całkowitej

Procedura poszukiwania rozwiązania optymalnego
(maksymalizacja użyteczności całkowitej)

Optymalne wartości wielkości
wejściowych

Rys. 5.50. Algorytm wielokryterialnej optymalizacji posuwu opartej na maksymalizacji
użyteczności całkowitej
Tab. 5.5. Parametry skrawania w badaniach sił i drgań

Posuw
f [mm/obr]

Prędkość
skrawania
vc [m/min]

Prędkość
obrotowa
n [obr/min]

Droga
skrawania
l [mm]

Średnica
d [mm]

0,04; 0,06; 0,082; 0,112; 0,2

122

450

4

86

Otrzymane wyniki serii badawczej, obejmującej pomiar sił i drgań, stały się następnie
punktem wyjścia do zdefiniowania profilu użyteczności odpowiedzi dla każdej wielkości
wyjściowej stanowiącej kryterium optymalizacji. Polegało to na przypisaniu wszystkim
otrzymanym wartościom badanych wielkości wyjściowych, tzw. użyteczności cząstkowych
(u(Fc), u(Ff), u(Ac), u(Af), u(QV)), przyjmujących wartości z przedziału <0, 1>. Wartości
użyteczności cząstkowych przekazują informację o satysfakcji uzyskania wyniku na takim
poziomie. Należy podkreślić, że przyjęte wartości użyteczności cząstkowych mają charakter
arbitralny, niemniej jednak głównym celem optymalizacji była minimalizacja wartości
składowych siły całkowitej (Fc, Ff) i przyspieszeń drgań (Ac, Af), przy jednoczesnej
maksymalizacji wydajności objętościowej skrawania QV. W tym celu zdefiniowano profile
użyteczności odpowiedzi wielkości wyjściowych przy pomocy równań:
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0 dla Fc , F f  150 N 


u Fc , u F f   0,5 dla Fc , F f  125N  ,


1 dla Fc , F f  100 N 

(5.11)

0 dla Ac , A f  28m / s 2 




u  Ac , u A f   0,5 dla Ac , A f  26m / s 2  ,


2
1
dla
A
,
A

20
m
/
s


c
f



(5.12)

0 dla QV  40000mm 3 / min 


u QV   0,5 dla QV  50000mm 3 / min  .


3
1 dla QV  60000mm / min 

(5.13)

Wydajność objętościową skrawania QV, niezbędną do obliczenia użyteczności
cząstkowej u(QV), wyznaczono przy pomocy równania:

QV  1000  a p  f  vc .

(5.14)

W obliczeniach wielkości QV przyjęto prędkość skrawania podczas toczenia rowka:
vc=230 m/min.
Interpretację graficzną równań (5.11 – 5.13), przedstawiono na rysunku 5.51. Po
zdefiniowaniu funkcji użyteczności dla każdej ze zmiennych wyjściowych wykonano
procedurę poszukiwania wartości optymalnych. Pierwszy jej etap polegał na definicji siatki
dla zmiennej wejściowej – f (zakres i liczba wartości). Następnie, w każdym punkcie siatki
obliczono wartość przewidywaną, za pomocą modelu kwadratowo-liniowego z interakcjami
stopnia 2 dla każdej z wielkości wyjściowych. W wyniku tego otrzymano wartości
użyteczności cząstkowych obliczone dla każdej wartości wielkości wyjściowej. W celu
wyznaczenia wartości użyteczności całkowitej utot obliczono średnią geometryczną wartości
użyteczności cząstkowych w każdym punkcie siatki (dla każdego posuwu). Kolejny etap
obejmował budowę modelu użyteczności całkowitej na podstawie funkcji sklejanych.
Po wygenerowaniu tego modelu zastosowano zaimplementowaną w oprogramowaniu
Statistica 12 metodę poszukiwania rozwiązania optymalnego (wartości wielkości wejściowej
dla której całkowita użyteczność przyjmuje wartość największą), opartą na optimum
użyteczności w węzłach siatki. W wyniku tej procedury otrzymano optymalną (ze względu na
siły i drgania oraz wydajność objętościową skrawania) wartość posuwu f.
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Rys. 5.51. Profile użyteczności cząstkowe dla badanych wielkości wyjściowych
wygenerowane w programie Statistica 12

5.3.2. Dobór i optymalizacja parametrów toczenia rowków
W niniejszym podrozdziale zaprezentowano wyniki przeprowadzonej optymalizacji
parametrów skrawania (vc, f). Pierwszy etap analizy skupił się na optymalizacji ze względu na
trwałość ostrzy skrawających. Na rysunku 5.52 przedstawiono wpływ prędkości skrawania vc
na trwałość ostrza T z węglika spiekanego podczas toczenia poprzecznego rowka.
Zaobserwowano, że wzrost prędkości skrawania powoduje monotoniczny spadek
trwałości ostrza. Uzyskany przebieg T=f(vc) umożliwił wyznaczenie doświadczalnego
równania Taylora, którego współczynniki: s, CT posłużyły do optymalizacji efektów
ekonomicznych procesu toczenia.

Rys. 5.52. Wpływ prędkości skrawania na trwałość ostrza
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Rysunek 5.53 przedstawia wpływ prędkości skrawania na wartości kosztów
jednostkowych Kj toczenia poprzecznego rowka. Wykazano, że przy aktualnie stosowanej
przez przedsiębiorstwo Mahle prędkości skrawania vc = 140 m/min, koszty jednostkowe Kj
procesu są na poziomie około 0,67 PLN. Niemniej jednak, obliczenia ukazują, że najmniejszą
wartość kosztu jednostkowego wynoszącą 0,22 PLN można uzyskać dla ekonomicznej
prędkości skrawania vce = 803 m/min. Stanowi to ponad 300% obniżenie kosztów
jednostkowych toczenia poprzecznego. Dodatkowo, dobór ekonomicznej prędkości skrawania
vce umożliwi również znaczne zwiększenie wydajności skrawania W (rys. 5.54).

Rys. 5.53. Wpływ prędkości skrawania na koszty jednostkowe toczenia poprzecznego rowka

Rys. 5.54. Wpływ prędkości skrawania na wydajność toczenia poprzecznego rowka

Z obliczeń wynika, że przy obecnie stosowanej prędkości skrawania (vc = 140 m/min),
wykonywanych jest 6 operacji na minutę, natomiast w przypadku zwiększenia prędkości do
vce = 803 m/min możliwe będzie zwiększenie tej liczby do 35 szt/min. Stanowi to zwiększenie
wydajności procesu o 580%.
Należy jednak podkreślić, że obliczenia ekonomicznej prędkości skrawania vce, oparte
o doświadczalne równanie Taylora umożliwiają prognozę minimalnej wartości kosztu
jednostkowego zabiegu. Tego typu podejście charakteryzuje się pewnymi ograniczeniami
dotyczącymi możliwości ekstrapolacyjnych modelu. W praktyce oznacza to, że oszacowanie
trwałości ostrza (a tym samym ekonomicznej prędkości skrawania) poza doświadczalnie
zbadany zakres prędkości skrawania może nie być w pełni miarodajne. W analizowanym
przypadku górny zakres badanej prędkości skrawania wynosił vc = 230 m/min i tym samym
był ponad 3-krotnie mniejszy od oszacowanej prędkości skrawania ekonomicznej. Dlatego
też, w celu otrzymania miarodajnego rezultatu przeprowadzonej optymalizacji, można dobrać
wartość maksymalnej badanej prędkości skrawania vc = 230 m/min. Dobór tej prędkości
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umożliwi uzyskanie kosztu jednostkowego Kj procesu na poziomie około 0,43 PLN. Stanowi
to redukcję kosztu o około 56% w stosunku do wartości uzyskanej przy aktualnie dobranych
przez przedsiębiorstwo parametrach skrawania. Dodatkowo, toczenie poprzeczne rowka przy
prędkości vc = 230 m/min umożliwi również utrzymanie wydajności skrawania W na
poziomie 10 szt/min, co oznacza wzrost o około 67% w stosunku do aktualnej wartości.
Badania symulacyjne wykazały także, że maksymalną wydajność produkcji
Wmax=70 szt/min można byłoby otrzymać dla wydajnościowej prędkości skrawania
vcw = 2952 m/min. Niemniej jednak – podobnie jak w przypadku prędkości skrawania
ekonomicznej – oszacowana wartość prędkości vcw znacząco wykracza poza zakres poddany
badaniom trwałościowym. W związku z tym, ze względu na ograniczone możliwości
ekstrapolacyjne modelu, nie należy brać jej pod uwagę podczas doboru optymalnej prędkości
skrawania.
Kolejny etap analizy procesu toczenia rowków pod pierścienie tłoków dotyczył
wielokryterialnej optymalizacji posuwu f. Na rysunku 5.55 przedstawiono wpływ posuwu f na
zmierzone wartości sił (Fc, Ff) i przyspieszeń drgań (Ac, Af), a także na zamodelowaną
w programie Statistica 12 użyteczność całkowitą utot.

Rys. 5.55. Wpływ posuwu na siły, przyspieszenia drgań, wydajność objętościową
skrawania oraz użyteczność całkowitą

Wyniki badań doświadczalnych ukazują, że w procesie toczenia poprzecznego rowków
występuje monotoniczny wzrost wartości sił Fc, Ff wraz ze zwiększeniem wartości posuwu f.
Stanowi to typową zależność spotykaną podczas skrawania metali, wynikającą
z proporcjonalności pola przekroju warstwy skrawanej do wygenerowanej wartości siły.
Podobną zależność zaobserwowano także dla przyspieszeń drgań. W tym przypadku wzrost
posuwu wywołał również monotoniczny wzrost wartości skutecznych przyspieszeń drgań (Ac,
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Af). Zależność ta pozostaje w zgodzie z modelem drgań układu OUPN opartym na równaniu
różniczkowym ruchu.
Z rysunku 5.56 wynika również, że największe wartości sił i przyspieszeń drgań
występują dla kierunku obwodowego (Fc, Ac), niezależnie od zbadanej wartości posuwu f.
W związku z tym, kierunek obwodowy (współliniowy względem wektora kierunku ruchu
głównego vc) ma krytyczne znaczenie w aspekcie optymalizacji przeprowadzanej ze względu
na minimalizację sił i drgań.
Wygenerowany w programie Statistica 12 przebieg użyteczności całkowitej utot = f(f)
umożliwia dobór optymalnej wartości posuwu f. Rysunek 5.56 pokazuje, że maksymalna
wartość parametru utot, wynosząca 0,7 przypada dla posuwu f = 0,8 mm/obr. Stanowi to
optymalną wartość parametru f ze względu na minimalizację sił i drgań oraz maksymalizację
wydajności objętościowej skrawania.
Wyniki badań optymalizacyjnych pokazują, że dobór posuwu f = 0,8 mm/obr umożliwi
uzyskanie podczas toczenia rowków wartości sił wynoszących: Fc ≈ 102 N, Ff ≈ 32 N,
przyspieszeń drgań o wartościach: Ac ≈ 25 m/s2, Af ≈ 16 m/s2 oraz wydajności objętościowej
skrawania QV na poziomie około 46 000 mm3/min.
Badania wykazały, że w zakresie prędkości skrawania vc = 90 do 230 m/min wzrost
tego parametru wpływał na obniżenie trwałości ostrza.
Niestety, ale spełnienie tych parametrów w warunkach przemysłowych jest niemożliwe
ze względu na takt linii. Przy posuwie f = 0,8 mm/obr i prędkości obrotowej n = 851 obr/min
wykonanie rowka na długości L = 4 mm trwałoby ts = 0,35 s. Tak krótki czas skrawania
w warunkach pracy linii produkcyjnej jest nieuzasadniony. Ponadto, przy tak dużym posuwie
na obrót przekroczona zostaje dopuszczalna tolerancja ze względu na falistość powierzchni
obrobionej, jednak w pracy wyników tych nie pokazano.
5.3.3. Toczenie powierzchni walcowych tłoków
Dla tego przypadku wykonano badania mające na celu optymalizację procesu
stabilnego toczenia powierzchni walcowych tłoków. Obejmowały one dobór parametrów
skrawania umożliwiających poprawę efektów ekonomicznych, a także zapewnienie
stabilności procesu toczenia.
Przyjętym kryterium optymalizacji stał się koszt jednostkowy Kj oraz wydajność
W toczenia powierzchni bocznych tłoka. Efektem końcowym zadania było wyznaczenie
ekonomicznej vce i wydajnościowej vcw prędkości skrawania dla zaproponowanego
rozwiązania konstrukcyjnego imaka narzędziowego.
Zgodnie z teorią optymalizacji ze względu na trwałość ostrzy, uzyskanie ekonomicznej
prędkości skrawania vce odpowiada wygenerowaniu minimalnych kosztów jednostkowych Kj
zabiegu, natomiast skrawanie z wydajnościową prędkością skrawania vcw zapewnia
maksymalizację wydajności obróbki W. Interpretację graficzną powyższych zależności
przedstawiono na rysunku 5.56.
Aby zrealizować zadanie optymalizacji ze względu na trwałość ostrzy, niezbędne jest
przeprowadzenie serii badawczej (trwałościowej) w celu wyznaczenia wykładnika
potęgowego s występującego we wzorze Taylora (T = CT/vcs, T – trwałość, CT – globalny
współczynnik skrawalności).
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Rys. 5.56. Wpływ prędkości skrawania i trwałości ostrza na efekty ekonomiczne obróbki

Przeprowadzone badania obejmowały pomiary szerokości starcia powierzchni
przyłożenia na narożu – VBc (rys. 5.57), podczas toczenia wzdłużnego, w zakresie zmiennej
prędkości skrawania vc.

Rys. 5.57. Widok płytek diamentowych o różnym stopniu zużycia

Pomiary wykonano przy zastosowaniu mikroskopu warsztatowego. Jako kryterium
stępienia przyjęto pojawienie się niedopuszczalnej falistości i/lub widocznych rozwarstwień,
co miało najczęściej miejsce po przekroczeniu VBc > 0,3 mm. Badania zużycia powtórzono 3krotnie, dla trzech różnych płytek skrawających tego samego typu, w celu określenia
powtarzalności przebiegów zużycia i uwzględnienia tych wyników podczas wyznaczania
równania Taylora (rys. 5.58).
Dla 3 powtórzeń wyznaczono wartość średnią i odchylenie standardowe (rys. 5.59).
Próby trwałościowe toczenia wzdłużnego były realizowane do chwili osiągnięcia założonego
zużycia dopuszczalnego, a następnie została określona trwałość ostrza T. Dzięki temu dla
konkretnego skojarzenia materiał obrabiany-ostrze możliwe będzie przeprowadzenie
symulacji dla różnych parametrów toczenia w zakresie stabilnym.
Narzędziem zastosowanym w badaniach był składany nóż tokarski do toczenia
wzdłużnego SEGN 120308 z płytką skrawającą wykonaną z polikrystalicznego diamentu.
Materiałem obrabianym był stop aluminium.
Kolejny etap badań obejmował wyznaczenie kosztów jednostkowych oraz trwałości
ekonomicznej i wydajnościowej ostrza. W tablicy 5.6 przedstawiono uzyskane
w przedsiębiorstwa Mahle dane dotyczące procesu toczenia wzdłużnego powierzchni
bocznych tłoka.
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1 próba

2 powtórzenie

3 powtórzenie

Rys. 5.58. Wyniki zużycia ostrza dla prędkości
skrawania vc = 412 m/min
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Średnia
Średnia±2*Odch.std

Rys. 5.59. Wartości średnie i odchylenie standardowe podczas toczenia
powierzchni bocznych tłoka, vc = 412 m/min
Tab. 5.6. Dane dotyczące procesu toczenia rowka
Czas wymiany narzędzia
tz [min]
1

Koszty minutowe obrabiarki
Ko [PLN/min]
4,2
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Koszty narzędziowe
Kn [PLN/trwałość ostrza]
656

Przeprowadzone badania miały również określić warunki skrawania, zapewniające
stabilne toczenie powierzchni bocznych tłoków. W tym celu przeprowadzono próby
w zakresie zmiennych parametrów skrawania, obejmujące pomiar przyspieszeń drgań
narzędzia skrawającego.
5.3.4. Dobór i optymalizacja parametrów toczenia powierzchni walcowych tłoków
Przedsiębiorstwo Mahle wykonuje proces toczenia wzdłużnego powierzchni bocznych
tłoka przy następujących parametrach skrawania: vc = 412 m/min, f = 0,8 mm/obr. Niemniej
jednak, w celu optymalizacji procesu przeprowadzono badania doświadczalne w zakresie
zmiennych warunków skrawania, zgodnie z tabelą 5.7.
Tab. 5.7. Parametry skrawania w przeprowadzonych badaniach
Głębokość
ap [mm]
1; 1,5

Posuw
f [mm/obr]
0,4; 0,8

Prędkość skrawania
vc [m/min]
134; 250; 412; 650

Prędkość obrotowa
n [obr/min]
530; 970; 1600;
2523

Droga skrawania
l [mm]
28

Średnica
d [mm]
82

Pierwszy etap analizy doboru parametrów skrawania skupił się na trwałości ostrzy
skrawających. Rysunek 5.60 przedstawia wpływ prędkości skrawania vc na trwałość ostrza T
z polikrystalicznego diamentu podczas toczenia wzdłużnego powierzchni bocznych tłoka.
Z rysunku wynika, że wzrost prędkości skrawania powoduje monotoniczny spadek trwałości
ostrza. Zależność ta pozostaje w zgodzie z modelem Taylora i stanowi typową zależność
występującą podczas skrawania metali. Uzyskany przebieg T=f(vc) umożliwił wyznaczenie
doświadczalnego równania Taylora, którego współczynniki: s, CT posłużyły do optymalizacji
efektów ekonomicznych procesu toczenia.

Rys. 5.60. Wpływ prędkości skrawania na trwałość ostrza

Badania miały na celu również dobór warunków skrawania zapewniających stabilne
toczenie powierzchni bocznych tłoków. Wyniki pomiarów przyspieszeń drgań ukazują, że dla
głębokości skrawania ap ≤ 1 mm, niezależnie od badanej wartości prędkości skrawania vc,
proces skrawania był stabilny. Lecz podczas toczenia z głębokością skrawania
ap = 1,5 mm i prędkością vc = 134 m/min nastąpiła utrata stabilności charakteryzująca się
znaczącym wzrostem wartości przyspieszenia drgań (rys.5.61).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 5.61. Wyniki badań stabilności toczenia wzdłużnego: a) przebieg czasowy przyspieszeń drgań Ac
w zakresie niestabilnym; b) przebieg czasowy przyspieszeń drgań Ac w zakresie stabilnym; c) przebieg czasowy
przyspieszeń drgań Af w zakresie niestabilnym; d) przebieg czasowy przyspieszeń drgań Af w zakresie stabilnym
e) porównanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych drgań Ac dla toczenia w zakresie stabilnym
(kolor czarny) i niestabilnym (kolor czerwony); f) porównanie charakterystyk amplitudowoczęstotliwościowych drgań Af dla toczenia w zakresie stabilnym (kolor czarny) i niestabilnym (kolor czerwony)

Przebiegi czasowe i charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe przyspieszeń
drgań ukazują, że amplitudy sygnału są ponad 6-krotnie większe dla kierunku obwodowego
Ac i 4-krotnie większe dla kierunku posuwowego Af w przypadku pojawienia się drgań
samowzbudnych (ap = 1,5 mm – rys 5.61a, c, e, f), w porównaniu do przebiegów
wygenerowanych dla procesu stabilnego (ap = 1 mm – rys 5.61b, d, e, f).
Obecność drgań samowzbudnych potwierdzają również charakterystyczne ślady (tzw.
chatter marks) na obrobionej powierzchni wałka wpływające znacząco na obniżenie jakości
obrobionej powierzchni. Uzyskane rezultaty badań umożliwiają dobór granicznej głębokości
skrawania aplim ≈ 1 mm zapewniającej stabilność toczenia powierzchni bocznych tłoków.
Poniżej zaprezentowano wyniki przeprowadzonej optymalizacji parametrów skrawania
dla toczenia powierzchni walcowych tłoków. Rysunek 5.62 przedstawia wpływ prędkości
skrawania na wartości kosztów jednostkowych toczenia.
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Rys. 5.62. Wpływ prędkości skrawania na koszty jednostkowe toczenia wzdłużnego

Wykazano, że przy aktualnie stosowanej przez przedsiębiorstwo Mahle prędkości
skrawania vc = 412 m/min, koszty jednostkowe Kj procesu są na poziomie około 0,13 PLN.
Obliczenia ukazują, że najmniejszą wartość kosztu jednostkowego wynoszącą 0,12 PLN
można uzyskać dla ekonomicznej prędkości skrawania vce = 610 m/min. Stanowi to ponad 7%
obniżenie kosztów jednostkowych toczenia wzdłużnego. Dodatkowo, dobór prędkości
skrawania na poziomie vce = 610 m/min umożliwi również znaczne zwiększenie wydajności
skrawania W (rys. 5.63).

Rys. 5.63. Wpływ prędkości skrawania na wydajność toczenia wzdłużnego

Z obliczeń wynika, że przy obecnie stosowanej prędkości skrawania (vc = 412 m/min),
wykonywanych jest 45 operacji na minutę, natomiast w przypadku zwiększenia prędkości do
vce = 610 m/min możliwe będzie wykonanie do 67 szt/min. Stanowi to zwiększenie
wydajności procesu o prawie 49%.
Badania symulacyjne wykazały także, że maksymalną wydajność produkcji Wmax=326
szt/min można otrzymać dla wydajnościowej prędkości skrawania vcw = 5655 m/min. Należy
jednak podkreślić, że otrzymana wartość prędkości wydajnościowej ma jedynie znaczenie
umowne, wynikające z ekstrapolacji równania Taylora poza zbadany zakres prędkości
skrawania. Uzyskanie tak dużej prędkości w warunkach przemysłowych jest praktycznie
niemożliwe ze względu na ograniczenia konstrukcyjne napędów obrabiarek i bardzo wysokie
temperatury skrawania (znacznie przewyższające maksymalną temperaturę pracy ostrza
skrawającego). Dodatkowo, utrzymanie wydajności produkcji na poziomie 326 szt/min
wiązałoby się również ze znaczącym wzrostem kosztu jednostkowego zabiegu o ponad 500 %
w stosunku do jego aktualnej wartości (0,13 PLN).
Przedstawione badania symulacyjne i doświadczalne miały na celu optymalizację
parametrów toczenia powierzchni walcowych tłoków pod kątem poprawy efektów
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ekonomicznych i stabilności procesu. Przyjętym kryterium optymalizacji był koszt
jednostkowy Kj, wydajność W oraz stabilność procesu.
Badania wykazały, że w zakresie prędkości skrawania od vc = 250 do vc = 650 m/min
wzrost tego parametru wpływał na obniżenie trwałości ostrza. Zaobserwowano także, że
podczas toczenia powierzchni bocznych tłoków z głębokością skrawania ap = 1,5 mm,
nastąpiła utrata stabilności charakteryzująca się ponad 6-krotnym wzrostem wartości
przyspieszenia drgań (dla składowej Ac) w stosunku do wartości uzyskanych dla procesu
stabilnego.
Na podstawie wykonanych badań i symulacji można wytypować optymalne wartości
parametrów skrawania procesu: vc = 610 m/min, ap ≤ 1 mm. Obróbka powierzchni
walcowych tłoków w zakresie optymalnych parametrów umożliwi zmniejszenie kosztów
jednostkowych zabiegu o około 7% oraz zwiększenie wydajności produkcji o około 49%
w stosunku do stanu aktualnego, a także zapewni stabilność procesu.
5.4. Podsumowanie badań doświadczalnych
W przypadku nacinania rowka pod pierścienie we wkładce żeliwnej, jak też toczenia
powierzchni walcowej, przeprowadzono obszerne badania doświadczalne mające na celu
wytypowanie zakresu parametrów skrawania gwarantujących uzyskanie założonych
kryteriów. W tabeli 5.8 i 5.9 pokazano porównanie podstawowych parametrów skrawania dla
badanych zabiegów przed zmianą technologii i proponowane nowe.
Tab. 5.8. Nacinanie rowka we wkładce żeliwnej

Średnica tłoka D=86mm
Szerokość rowka b=1mm
Przed zmianą technologii
Po zmianie technologii

Posuw f
[mm/obr]
0,04
0,07

Prędkość vc
[m/min]
100
130

Prędkość obrotowa n
[obr/min]
370
481

Tab. 5.9. Toczenie powierzchni walcowej tłoka w części pierścieniowej

Średnica tłoka D=86mm
Przed zmianą technologii
Po zmianie technologii

Posuw f
[mm/obr]
0,5
0,8

Prędkość vc
[m/min]
400
600

Prędkość obrotowa n
[obr/min]
1481
2221

W obydwu przypadkach parametry skrawania są większe od stosowanych dotychczas,
co ma bezpośrednio wpływ na wydajność procesu. Jednak, jak już wcześniej wspomniano,
wzrost parametrów nie koniecznie musi się wiązać z odniesieniem pozytywnych efektów
obróbki. W przypadku wzrostu prędkości skrawania zyskuje się na wydajności procesu, ale
traci na trwałości ostrza. Dlatego wyznaczenie ekonomicznej prędkości skrawania wydaję się
bardzo istotne z punktu widzenia kosztów jednostkowych. Ponadto, zwiększenie wydajności
procesu, czyli skrócenie czasów maszynowych, musi współgrać z taktem linii. Na rysunku
5.64 pokazano porównanie prędkości ruchu posuwowego vf przed i po proponowanej zmianie
technologii. Okazuje się, że stosując nowe parametry skrawania staje się możliwe
zwiększenie wydajności nacinania rowka o około 44% i wydajności toczenia powierzchni
walcowej o około 42%.
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Nacinanie rowka

Toczenie powierzchni walcowej

Rys. 5.64. Porównanie prędkości ruchu posuwowego vf przed i po proponowanej zmianie technologii

Przedstawione w tabeli 5.8 parametry nacinania rowka dotyczą przecinaka o szerokości
b=1 mm. Przed zmianą technologii wykonywanie rowków o tej szerokości nie było zbyt
kłopotliwe w warunkach laboratoryjnych, co nie oznacza, że parametry skrawania
gwarantowały 100% niezawodności.
Zaproponowane parametry zostały przebadane i zweryfikowane w warunkach
przemysłowych, co pokazano w kolejnym rozdziale.
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6. Weryfikacja nowej technologii w warunkach przemysłowych
6.1. Badanie obrabiarek wytypowanych do prób na linii produkcyjnej
Przed przystąpieniem do weryfikacji nowej technologii w warunkach linii produkcyjnej
badaniom poddano obrabiarki na których docelowo wykonywana będzie operacja 1106-07
(nacinanie rowka i toczenie powierzchni walcowej). Wytypowano 3 obrabiarki specjalne
o symbolach S8H, S8L i S8A, które przebadano pod kątem sztywności statycznej układu
OUPN, tzn. układu uchwyt narzędzia (imak) – przedmiot obrabiany. Pomiary sztywności
wykonano w trzech kierunkach (rys. 6.1), zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 6.2:
 jx (w kierunku wektora vf), X,
 jy (w kierunku wektora vp), Y,
 jz (w kierunku wektora vc), Z.
a)

b)

Rys. 6.1. Widok wybranego stanowiska badań: a) obrabiarka specjalna, b) przestrzeń robocza

Rys. 6.2. Schemat stanowiska pomiaru sztywności statycznej badanych obrabiarek

Sztywność statyczną analizowano w dwóch układach:
 imak specjalny – przedmiot obrabiany,
 nóż tokarski – przedmiot obrabiany.
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Nacinanie rowków pod pierścienie tłokowe i toczenie powierzchni walcowej tłoków
odbywa się w jednym zamocowaniu, jednak przy innych parametrach toczenia.
Na rysunku 6.3 przedstawiono wyniki sztywności statycznej badanych obrabiarek dla
układu imak specjalny – przedmiot obrabiany. Największą sztywność osiągnięto dla
obrabiarki o symbolu S8A, bez względu na badany kierunek. Pozostałe dwie obrabiarki
uzyskały mniejsze sztywności, jednak różnice te nie są znaczące. Wynika to stąd, że skoro
obrabiarki pracują w linii produkcyjnej i wytwarzają tłoki z zadanymi parametrami to różnice
we właściwościach statyczno-dynamicznych nie mogą być znaczące. Mimo to najlepsze
efekty uzyskuje się na stanowisku S8A. Podobne wyniki uzyskano dla układu nóż tokarski –
przedmiot obrabiany (rys. 6.4), jednak w tym przypadku różnice pomiędzy obrabiarkami są
jeszcze mniejsze.
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Rys. 6.3. Sztywności statyczne dla badanych
obrabiarek w układzie imak specjalny – przedmiot
obrabiany dla: a) kierunku posuwowego, b) dla
kierunku odporowego, c) dla kierunku głównego
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Rys. 6.4. Sztywności statyczne dla badanych
obrabiarek w układzie nóż tokarski – przedmiot
obrabiany dla: a) kierunku posuwowego, b) dla
kierunku odporowego, c) dla kierunku głównego
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Ponadto można stwierdzić, że układ nóż tokarski – przedmiot obrabiany jest bardziej
sztywny od układu imak specjalny – przedmiot obrabiany. Wynika to z tego, że imak
specjalny składa się z wielu elementów połączonych ze sobą za pomocą połączeń
gwintowych. Dlatego wydaje się oczywiste, że sztywność takiego układu będzie mniejsza niż
sztywność monolitycznej bryły jaką jest nóż tokarski.
Do dalszych badań przemysłowych wybrano obrabiarkę o symbolu S8A, jednak
pierwsze testy z nowymi parametrami (patrz tab. 5.8) nie przyniosły oczekiwanych rezultatów
(rys. 6.5). Na 60 przebadanych rowków aż 10 miało przekroczoną wartość dopuszczalną
parametru Rz < 3m. Dlatego też specjalny imak narzędziowy należało usztywnić tak jak
w testach laboratoryjnych (rozd.5).

Rys. 6.5. Wyniki wstępnych testów nacinania rowka na obrabiarce produkcyjnej S8A
(średnica tłoka D=86mm, szerokość rowka b=1mm, vc = 130 m/min, f = 0,07 mm/obr)

Z kolei podczas toczenia powierzchni walcowej z zastosowaniem nowych parametrów
(średnica tłoka D=86mm, vc = 600 m/min, f = 0,8mm, ap = 1 mm – tab. 5.9) pojawiły się
drgania samowzbudne, które doprowadziły do wykruszenia się ostrza diamentowego.
Dalego też w kolejnym kroku przebadano różne struktury układu OUPN obrabiarki S8A
w celu wyboru takiej która spełni oczekiwane wymagania.
6.2. Analiza sztywności statycznej różnych struktur układu OUPN
Jak wiadomo na stabilność procesu ma wpływ sztywność statyczna badanego układu.
Dlatego też na początku przeprowadzono badania dotyczące zmiennej sztywność którą
zrealizowano zmieniając wysięgi L i przekroje trzonka noża zgodnie ze schematem
pokazanym na rysunku 6.6.

Rys. 6.6. Sposób zmiany sztywności statycznej badanego układu
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Na rysunku 6.7 przedstawiono wyniki sztywności jx dla różnych wysunięć L: 20, 40, 60,
80 i 100 mm. Wraz ze wzrostem wysięgu L sztywność statyczna maleje osiągając minimalną
wartość dla największego wysięgu L=100mm. Podobne zależności zaobserwowano dla
zmiennej sztywności realizowanej poprzez zmianę przekroju trzonka noża. Najmniejsze
wartości sztywności (największą podatność) osiągnięto dla najmniejszego przekroju (rys.
6.8).

Rys. 6.7. Wyniki sztywności statycznej jx dla różnych
wysięgów L

Rys. 6.8. Wyniki sztywności statycznej jx dla różnych
przekrojów trzonka noża tokarskiego

W przypadku specjalnego imaka narzędziowego przebadano tylko sztywność dla dwóch
newralgicznych kierunków X (zgodny z wektorem vp) i Y (zgodny z wektorem vf), a wyniki
pokazano na rysunku 6.9.

Rys. 6.9. Wyniki sztywności statycznej jx dla dwóch kierunków specjalnego imaka narzędziowego

W celu przebadania wpływu sztywności statycznej na proces skrawania
przeprowadzono serię badań toczenia z pomiarem drgań przy następujących parametrach
toczenia:
 średnica tłoka D = 86 mm,
 prędkość skrawania vc = 600 m/min,
 posuw f = 0,8mm,
 głębokość toczenia ap = 0,8 mm.
Głównym kryterium oceny są zerwania międzymetaliczne pomiędzy żeliwną wkładka
pierścieniową a korpusem aluminium. Wstępne próby nowych parametrów powodowały
w niektórych przypadkach pojawienie się drgań samowzbudnych i zerwań
międzymetalicznych, dlatego zmniejszono głębokość toczenia do wartości ap = 0,8 mm. Na
wykresach 6.10 – 6.12 pokazano wyniki dla procesu toczenia stopu aluminium ostrzem
diamentowym. W tym przypadku zmieniana była sztywność statyczna realizowana poprzez
zmianę wysunięcia noża i zmianę przekroju trzonka noża.
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Rys. 6.10. Przyspieszenia drgań w kierunku odporowym Ap_RMS w funkcji sztywności statycznej

Rys. 6.11. Przyspieszenia drgań w kierunku posuwowym Af_RMS w funkcji sztywności statycznej

Rys. 6.12. Przyspieszenia drgań w kierunku głównym Ac_RMS w funkcji sztywności statycznej

W każdym kierunku poziom drgań jest najmniejszy dla minimalnego wysunięcia noża
i dla największego przekroju. Wydaj się to oczywiste jednak zdarza się, że układ jest
przesztywniony i wtedy wzrost sztywności statycznej powoduje wzrost drgań które
bezpośrednio oddziaływują na powierzchnie obrabianą i powodują wzrost chropowatości. Do
dalszych prób zastosowano wysięg L = 20 mm i przekrój trzonka noża 6030. W tych
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warunkach i dla głębokości ap = 0,8 mm nie odnotowano utraty stabilności i nie wystąpiły
zerwania międzymetaliczne badanych tłoków.
Następnie przebadano różne struktury układu wrzeciono-przedmiot-konik. Celem było
wybranie struktury o najkorzystniejszych właściwościach, a zmienne właściwości
realizowano poprzez zmianę sztywności (zmianę średnicy tłoka – rys. 6.13):
 wariant A – D = 86 mm,
 wariant B – D = 81 mm,
 wariant C – D = 76 mm.

Rys. 6.13. Schemat realizacji różnych struktur układu OUPN

Z praktycznego punktu widzenia zmiana średnicy tłoka nie ma miejsca przy produkcji
konkretnego wyrobu, jednak w tym przypadku chodziło o przebadanie dopuszczalnego
zakresu zmian dla przyjętych już założeń nowej technologii.
Przykładowe wyniki drgań dla trzech wersji pokazano na rysunku 6.14. Dotyczą one
nacinania rowka z zastosowaniem specjalnego imaka narzędziowego.

Rys. 6.14. Porównanie wartości średniokwadratowych dla analizowanych przypadków (nacinanie rowków)
(D = 86 mm, vc = 130 m/min, f = 0,07 mm/obr)

W podobny sposób sporządzono wykresy wartości chwilowych drgań podczas toczenia
powierzchni walcowej tłoków. Na rysunku 6.15 pokazano tylko przykładowe drgania dla
kierunku posuwowego Af. Pozostałe zależności dla kierunku głównego Ac i odporowego Ap
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wyglądają podobnie co do charakteru drgań. Porównanie wartości średniokwadratowych dla
toczenia powierzchni walcowych pokazano na rysunku 6.16.

Rys. 6.15. Wyniki drgań dla trzech wariantów podczas toczenia wzdłużnego tłoka
(D = 86 mm, vc = 600 m/min, f = 0,8 mm/obr)

Rys. 6.16. Porównanie wartości średniokwadratowych dla analizowanych przypadków
(toczenie powierzchni walcowej, D = 86 mm, vc = 600 m/min, f = 0,8 mm/obr) )

Z przedstawionych wyników można wnioskować, że bez względu na wariant obróbki
wyniki drgań co do amplitud i charakteru przebiegu są podobne. We wszystkich zbadanych
przypadkach nie odnotowano występowania zerwań połączeń międzymetalicznych. Oznacza
to w praktyce, że bez względu na typoszereg tłoków obróbka przebiega stabilnie i nie są
generowane braki.
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6.3. Analiza geometrii ostrza
Kolejnym aspektem wymagającym przetestowania była geometria ostrza przecinaka do
nacinania rowka w żeliwnej wkładce tłokowej. Na rysunku 6.17 pokazano jeden z kilku
testowanych wariantów. Wspólną cecha tych wariantów była grubość przecinaka b = 1 mm.

Rys. 6.17. Przykład zastosowanej płytki skrawającej

W odniesieniu do geometrii ostrza kątami stałymi, których nie zmieniano, były:
 f = 80 kąt przyłożenie w płaszczyźnie roboczej Pf ,
 f = 00 kąt natarcia w płaszczyźnie roboczej Pf ,
 r = 0,3 mm promień naroża.
Niezmienne były główne wymiary geometryczne płytek skrawających z racji
zastosowania tego samego gniazda mocującego.
Przetestowano różne warianty geometrii ostrza zwracając szczególną uwagę na
zachowanie stabilnego procesu. Kryterium oceny był poprawnie wykonany rowek we
wkładce żeliwnej o odpowiednich parametrach chropowatości i falistości na górnej i dolnej
płaszczyźnie rowka. Przetestowano następujące warianty:
 wariant 1, b = 1 mm, r = 900, s = 00,
 wariant 2, b = 1,5 mm, r = 900, s = 00,
 wariant 3, b = 2 mm, r = 900, s = 00,
 wariant 4, b = 1mm, r = 850, s = -50 (rys. 6.18).

Rys. 6.18. Widok fragmentu płytki w płaszczyźnie podstawowej Pr dla wariantu 4
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W tabeli 6.1 przedstawiono przykładowe wyniki chropowatości powierzchni obrobionej
dla dolnej płaszczyzny rowka dla 4 wariantów, a interpretację graficzna pokazano na rysunku
6.19. Badania te wykonano po usztywnieniu specjalnego imaka na obrabiarce produkcyjnej
zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 5.19.
Tab. 6.1. Wyniki parametru Rz dla badanych wariantów

Rz [m]

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Wariant 1
2,53
2,85
1,62
2,09
3,7
1,43
2,06
2,83
2,16
2,29
0,9
1,78
3,44
2,09
1,56
2,52
1,89
0,95
2,75
2,47

Wariant 2
1,98
2,75
1,98
2,75
3,63
2,75
2,09
2,42
1,98
2,64
3,52
4,51
2,86
2,97
2,75
3,63
4,62
3,52
4,62
2,75

Wariant 3
2,97
3,19
2,53
3,41
1,32
2,09
2,86
2,31
2,2
1,54
2,09
2,86
3,52
2,97
2,64
2,64
2,31
1,43
1,65
2,09

Wariant 4
4,62
1,21
2,75
3,63
2,86
3,63
1,98
2,75
2,86
1,98
2,75
3,74
2,75
3,63
4,62
1,98
3,74
4,51
3,85
3,96

Rys. 6.19. Wyniki chropowatości powierzchni rowka dla badanych wariantów – Rz_dop
(D = 86 mm, vc = 130 m/min, f = 0,07 mm/obr)
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Usztywnienie imaka zagwarantowało uzyskanie parametrów chropowatości
w dopuszczalnych granicach. Ponadto z rysunku 6.19 wynika, że różnice w wartościach
parametru Rz nie są znaczące dla analizowanych wariantów. Aby to potwierdzić
przeprowadzono analizę statystyczną porównując wartości średnie i odchylenie standardowe
dla badanych wariantów. Dla otrzymanych wyników parametru Rz nie stwierdzono istotnych
różnic pomiędzy badanymi wariantami. W praktyce oznacza to, że nie ma potrzeby
modyfikacji geometrii ostrza (wariant 4) ponieważ uzyskane wyniki nie różnią się istotnie od
pozostałych. Dlatego też przyjęto do dalszej analizy wariant 1.
W przypadku toczenia powierzchni walcowej tłoka nie testowano różnej geometrii
ostrza. W operacji tej wykorzystuje się ostrze z polikrystalicznego diamentu które jest
mocowane na stałe z płytką z węglika spiekanego. Elementem wymiennym jest więc cała
płytka skrawająca (rys.6.20).

Rys. 6.20. Widok płytki diamentowej stosowanej do toczenia powierzchni walcowej tłoka

Zmiana geometrii ostrza polega więc na zmianie geometrii gniazda mocującego.
Pierwsze próby ze zmianą geometrii ostrza diamentowego zakończyły się wyszczerbieniem
krawędzi skrawającej, w związku z czym dalsze próby zostały zaniechane i pozostano przy
rozwiązaniu jak na rysunku 6.20.
6.4. Badanie procesu obróbki rowków pod pierścienie tłokowe na linii produkcyjnej
Do tej pory przetestowano i ustalono typ obrabiarki, zalecana strukturę układu OUPN
(wartości sztywności statycznej) oraz geometrię ostrza skrawającego. W odniesieniu do
geometrii ostrza zdecydowano się pozostać przy rozwiązaniach standardowych oferowanych
przez firmy narzędziowe.
Kolejnym etapem było więc sprawdzenie dotychczasowych założeń na linii w trakcie
produkcji. Mając na uwadze możliwy zakres zmian (akceptowalny przez firmę Mahle
Polska), przetestowano następujące przypadki:
a) obróbka z zastosowaniem cieczy chłodząco smarującej (na mokro) dla ostrza z powłoką
TiCN i TiAlN,
b) obróbka bez udziału cieczy chłodząco smarującej (na sucho) dla ostrza z powłoką TiCN
i TiAlN.
Do oceny stabilności procesu zastosowano drgania, które mierzono w trakcie procesu za
pomocą czujnika piezoelektrycznego mocowanego na gwint do specjalnego imaka
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narzędziowego. Nie wykonano natomiast pomiaru składowych siły całkowitej, ponieważ
pomiar taki wiąże się z ingerencją w konstrukcję (zamocowanie siłomierza) produkcyjnych
obrabiarek specjalnych, a na to firma Mahle Polska nie dostała zgody.
W tabeli 6.2 pokazano parametry i warunki badań nacinania rowka jakie
przeprowadzono w warunkach linii produkcyjnej.
Tab. 6.2. Warunki i zakres badań na linii produkcyjnej

toczenie poprzeczne: na mokro,
materiał obrabiany: żeliwo,
materiał ostrza: węglik spiekany pokrywany TiCN i TiAlN,
średnica obrabianego wałka: D=86mm,
droga skrawania: L=4mm.
Prędkość obrotowa n [obr/min] 481
Prędkość skrawania vc [obr/min] 130
Posuw na obrót f [mm/obr] 0,04; 0,06; 0,082; 0,112; 0,2
Spośród testowanych parametrów najlepsze wyniki osiągnięto dla prędkości obrotowej
n=481 obr/min i dla posuwu f = 0,06 mm/obr. Dla tych parametrów uzyskano najlepszą
dokładność wykonanego rowka a przykładowe wyniki kontroli jakości pokazano na rysunku
6.21. Ponadto, okazało się, że założoną dokładność otrzymano dla kilku wartości posuwu na
obrót f (0,04; 0,06, 0,082).

Rys. 6.21. Przykładowe wyniki kontroli jakości rowka

Skoro kilka wartości posuwu na obrót spełnia wymogi technologiczne, postanowiono
w następnej kolejności przeprowadzić szczegółową analizę drgań dla różnych wartości
posuwu.
W przypadku drgań nie zaobserwowano wzrostu amplitudy wraz ze wzrostem wartości
posuwu (rys. 6.22), jak i dla żadnego przypadku nie wystąpiły drgania samowzbudne co
świadczy o stabilnym procesie toczenia rowków w żeliwnym pierścieniu.
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Rys. 6.22. Przebiegi przyspieszeń drgań w kierunku
posuwowym Af w czasie skrawania ts (obróbka na
mokro - ostrze z powłoką TiCN) dla kilku wartości
posuwu

Na rysunku 6.23 pokazano wpływ posuwu f na wartości średniokwadratowe
przyspieszeń drgań dla kierunku głównego i posuwowego Af. Zostały one wykonane dla stałej
prędkości obrotowej n=481 obr/min. Z wykresu 6.23 wynika, że wzrost wartości posuwu
powoduje niemonotoniczne zmiany poziomu amplitud drgań. Dla żadnego też przypadku nie
wystąpiły drgania samowzbudne, co świadczy o stabilnym procesie toczenia.

Rys. 6.23. Wpływ posuwu na drgania w kierunku Ac i Af przy stałej prędkości obrotowej n=481 obr/min

W przeprowadzonym zakresie badań najlepsze rezultaty otrzymano (podobnie jak
w poprzednim przypadku) dla prędkości obrotowej n=481 obr/min i dla posuwów f = 0,04;
0,06 i 0,082 mm/obr. Analizując dwa przypadki, tzn. obróbka na mokro dla ostrza z powłoką
TiCN i TiAlN, nie odnotowano znaczących różnic. Można by powiedzieć, że te dwa warianty
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są prawie takie same. Wynika to głównie z tego, że czynnikiem zmiennym były różne
powłoki przeciwzużyciowe, jednak o bardzo zbliżonych właściwościach. Stabilność obróbki
nie zależy w żaden sposób o rodzaju powłok, podobnie jak rodzaj powłoki nie ma znaczącego
wpływu na poziom drgań.
Wynika z tego praktyczny wniosek, że w warunkach linii produkcyjnej na narzędzia
skrawające do nacinania rowka pod pierścienie tłokowe można zastosować węglik spiekany
z powłoką przeciwzużyciową. Przy czym nie ma konkretnych wytycznych, jakiego typu
powłokę należy zastosować.
Przeprowadzono też próby obróbki bez zastosowania cieczy chłodząco smarującej (na
sucho), a zakres i warunki były takie same jak w tabeli 6.2. Warunki pomiaru przyspieszeń
drgań pozostały bez zmian. Przeprowadzoną taka samą analizę jak w poprzednich
przypadkach a przykładowe zbiorcze wyniki drgań przedstawiono na rysunku 6.24 i 6.25.
a)

b)

Rys. 6.24. Wpływ prędkości obrotowej na poziom przyspieszeń drgań dla kierunku: a) głównego
i b) posuwowego (stała wartość f = 0,06 mm/obr, powłoka TiCN)

a)

b)

Rys. 6.25. Wpływ posuwu no obrót na poziom przyspieszeń drgań dla kierunku: a) głównego
i b) posuwowego (stała wartość n = 481 obr/min, powłoka TiCN)

Na wykresach 6.24 i 6.25 porównano wyniki podczas nacinania rowka ostrzem
z powłoka TiCN: na sucho i na mokro. W większości przypadków wartości amplitud drgań
dla toczenia na sucho są większe niż dla toczenia na mokro. Dlatego też zdecydowano się na
zastosowanie cieczy chłodząco smarującej, mimo znacznych kosztów z tym związanych. Nie
stwierdzono natomiast wpływu rodzaju powłoki przeciwzużyciowej na dokładność
wykonania rowka, czy tez na parametry chropowatości.
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6.5. Badanie procesu obróbki powierzchni walcowej tłoków na linii produkcyjnej
Ta seria badań przemysłowych miała na celu potwierdzenie na linii produkcyjnej
poprawności założonych warunków i parametrów toczenia, oraz poprawę efektów
ekonomicznych toczenia, poprzez odpowiedni dobór prędkości skrawania vc i posuwu f. Do
tej pory przedsiębiorstwo Mahle Polska wykonywało proces toczenia wzdłużnego
powierzchni walcowych tłoka przy następujących parametrach skrawania: vc = 400 m/min,
f = 0,5 mm/obr.
Do oceny stabilności procesu zastosowano drgania, które mierzono w trakcie procesu za
pomocą piezoelektrycznego trójskładowego czujnika drgań zamocowanego na gwint do
oprawki noża. W przypadku pojawienia się nadmiernych drgań wyjmowano z palety
załadunkowej i przekazywano bezpośrednio na kontrolę jakości w celu pomiaru i oceny
połączeń międzymetalicznych.
Podobnie jak w przypadku nacinania rowka tak i tutaj przeprowadzono serie wstępnych
prób przy różnych parametrach przedstawionych w tabeli 6.3. W zakresie badanych
parametrów nie stwierdzono występowania zerwań międzymetalicznych (dla 1500
przebadanych tłoków). Z tego powodu rozszerzono badania o parametry nie ujęte w tabeli 6.3
a przykładowe wyniki pokazano na rysunkach 6.26, 6.27 i 6.28.
Tab. 6.3. Warunki i zakres badań procesu obróbki powierzchni walcowych

toczenie wzdłużne: z zastosowaniem cieczy chłodząco smarującej
materiał obrabiany: stop aluminium
materiał ostrza: diament polikrystaliczny
średnica obrabianego wałka: D=86mm,
droga skrawania: L=28mm
Prędkość obrotowa n [obr/min] 2221
Prędkość skrawania vc [obr/min] 600
Posuw na obrót f [mm/obr] 0,4; 0,6; 0,8

Rys. 6.26. Drgania w kierunku głównym Ac_RMS podczas toczenia powierzchni walcowej tłoka
ostrzem diamentowym z PKD
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Rys. 6.26. Drgania w kierunku posuwowym Af_RMS podczas toczenia powierzchni walcowej tłoka
ostrzem diamentowym z PKD

Rys. 6.26. Drgania w kierunku odporowym Ap_RMS podczas toczenia powierzchni walcowej tłoka
ostrzem diamentowym z PKD

Wartość średniokwadratowa w badanych przypadkach nie różniła się znacząco od tych
jakie otrzymywano w poprzednich próbach i nie zaobserwowano też zerwań wiązań
międzymetalicznych dla badanych tłoków. Przyjęto więc, że zakres parametrów pokazany
w tabeli 6.3 jest akceptowalny z punktu widzenia zerwań połączeń międzymetalicznych,
a nawet możliwa jest zmiana w pewnym zakresie.
6.6. Wyznaczenie ekonomicznej prędkości skrawania vce dla różnej sztywności układu
OUPN dla operacji nacinania rowka
Jak wykazano w rozdziale 6.4 założone parametry nacinania rowka sprawdziły się
podczas prób na linii produkcyjnej. Jak w wielu przypadkach, tak i tutaj, możliwa jest
modyfikacja parametrów skrawania w pewnym wąskim zakresie, bez wpływu na dokładność
operacji. Dlatego postanowiono wyznaczyć ekonomiczną prędkość skrawania dla różnej
sztywności noża do nacinania rowków. Potrzeba tej serii badań podyktowana jest
koniecznością poszukiwania minimalnych kosztów jednostkowych przy produkcji
wielkoseryjnej.
W pierwszej kolejności przeprowadzono badania mające na celu wyznaczenie trwałości
ostrza dla różnej sztywności oprawki noża.
Zmienną sztywność uzyskiwano poprzez różny wysięg oprawki płytki skrawającej.
W badaniach zastosowano 3 wysięgi:
L1 = 10mm, L2 = 15mm, L3 = 20mm.
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Sposób pomiaru i zmiany sztywności statycznej pokazano na rysunku 6.27. Pomiary
sztywności statycznej wykonano dla kierunku Z, ponieważ w kierunku Y siły się równoważą,
a w kierunku X wysunięcie Li nie miało wpływu na sztywność. Dodatkowo wykonano
pomiary drgań dla badanego zakresu.

6.27. Sposób pomiaru i zmiany sztywności statycznej

Otrzymane wyniki dla wartości L1=10mm pokazano na rysunku 6.28. Taką samą
procedurę zastosowano do pomiaru sztywności statycznej dla wartości L2 i L3 a zbiorcze
wartości sztywności przedstawia rysunek 6.29.

6.28. Wyniki pomiaru sztywności statycznej dla L1 = 10 mm

6.29. Sztywność statyczna badanego układu dla trzech różnych wysunięć oprawki

Jest rzeczą oczywistą, że wraz ze wzrostem wysunięcia oprawki płytki skrawającej
maleje sztywność statyczna układu. Celem było jednak wyznaczenie wartości sztywności dla
tych trzech wariantów.
Dla trzech różnych wersji sztywności przeprowadzono pomiar drgań mechanicznych
w dwóch kierunkach zgodnych z wektorami vf i vc, a przykładowe wyniki drgań
zamieszczono na rysunkach 6.30 i 6.31.
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6.30. Wyniki drgań dla kierunku zgodnego
z wektorem ruchu posuwowego vf

6.31. Wyniki drgań dla kierunku zgodnego
z wektorem ruchu głównego vc

Wyniki drgań pokrywają się z wynikami sztywności w tym sensie, że im większa
sztywność tym mniejsze są drgania. Nie zawsze ta zależność znajduje uzasadnienie. Są
sytuacje w których układ o dużej sztywności generuje większe drgania niż układ o mniejszej
sztywności.
Na kolejnych wykresach podano wyniki zużycia ostrza określone wskaźnikiem starcia
na powierzchni przyłożenia VBc (rys. 6.32, 6.33 i 6.34) dla różnych sztywności statycznych.

6.32. Zużycie ostrza w funkcji czasu dla L1 = 10mm (vc = 143 m/min)

6.33. Zużycie ostrza w funkcji czasu dla L2 = 15 mm (vc = 143 m/min)
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6.34. Zużycie ostrza w funkcji czasu dla L3 = 20 mm (vc = 143 m/min)

Aby określić trwałość ostrza, przyjęto kryterium stępienia VBc > 0,2 mm. Z wykresów
wynika jednoznacznie, że dla n=530 obr/min i f=0,06 mm/obr trwałość ostrza jest
porównywalna. Dla przypadku gdy sztywność była największa j1 = 97 N/m, trwałość ostrza
wynosiła T1 = 155 min (rys. 6.32). Analogicznie, dla ostrza 2 trwałość wynosiła T2=148min
(rys. 6.33), a dla trzeciego T3=150 min (rys. 6.34).
Zbiorcze zestawienie wyników trwałości pokazano na rysunku 6.35. Uzyskane wyniki
nie są jednoznaczne, tzn. nie można wnioskować o wpływie sztywności statycznej na
trwałość ostrza (w badanym zakresie).

6.35. Trwałość ostrza dla różnych sztywności badanego układu (vc = 143 m/min)

Żeby zwiększyć wiarygodność wyników, przeprowadzono kolejne dwa powtórzenia
w tych samych warunkach i dla tych samych parametrów, a otrzymane wyniki pokazano na
wykresie 6.36. W celu zbadania związków przyczynowo skutkowych sporządzono funkcję
regresji liniowej typu T=aj+b przedstawioną na rysunku 6.37.

1 próba
2 próba
3 próba

T1 [min]
155
161
151
dla L1

T2 [min]
148
154
147
dla L2
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T3 [min]
150
149
157
dla L3

6.36. Średnia trwałość ostrza dla badanych wariantów
(n=530 obr/min, f = 0,06 mm/obr, vc = 143 m/min)

6.37. Trwałość ostrza w funkcji sztywności statycznej
(n=530 obr/min, vc = 143 m/min, f = 0,06 mm/obr)

Z zaprezentowanych wyników wynika, że w analizowanym zakresie badań nie ma
związku przyczynowo skutkowego pomiędzy sztywnością oprawki płytki skrawającej
a trwałością ostrza. Wynika to prawdopodobnie z tego, że zmiana sztywności statycznej
miała miejsce dla wąskiego zakresu wartości (j = 86 – 97 N/m). Gdyby różnice
w sztywności były dwukrotne, wtedy miałoby to zdecydowanie większy wpływ na trwałość
ostrza. Jednak z powodów technicznych większa zmiana sztywności jest kłopotliwa.
W związku z tym można stwierdzić, iż w badanym zakresie zmienności sztywności statycznej
nie stwierdzono wpływu na trwałość ostrza, a skoro tak to nie wyznaczano ekonomicznej
prędkości skrawania.
6.7. Monitorowanie toczenia powierzchni walcowej tłoka silników spalinowych
Adaptacja metod diagnostyki stanu maszyn i urządzeń do procesów obróbki
skrawaniem pozwala na monitorowanie stanu narzędzia skrawającego lub na wykrywanie
niepożądanych czynności podczas zautomatyzowanej obróbki skrawaniem. W przedstawionej
propozycji nadzorowania procesu toczenia powierzchni walcowej tłoków do silników
spalinowych, jako niepożądaną czynność zalicza się obróbkę wkładki żeliwnej zastosowanej
w miejscu osadzenia jednego z pierścieni tłokowych. Do obróbki powierzchni walcowej tłoka
zastosowano ostrze skrawające wykonane z diamentu. Zgodnie z zasadami doboru materiału
narzędzia skrawającego do materiału obrabianego, diamentu nie należy stosować do
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materiałów ferrytycznych ze względu na dyfuzję węgla do stopów żelaza. Ponadto, obróbka
stopu aluminium ostrzem diamentowym zapewnia dużą trwałość ostrza, a okresowa obróbka
żeliwa z parametrami skrawania dostosowanymi do obróbki stopu aluminium przyspieszy
moment osiągnięcia kryterium zużycia ostrza. Dodatkowo, świadczy to o niepoprawnie
dobranej głębokości skrawania lub o niepoprawnie ukształtowanej wkładce z żeliwa.
W diagnostyce stanu części maszyn i monitorowaniu stanu narzędzia skrawającego
jest spopularyzowane stosowanie sygnałów wibroakustycznych. Innowacyjnym aspektem
jego zastosowania stało się wykorzystanie go do kontroli poprawności wykonania części już
podczas obróbki skrawaniem, zamiast w momencie kontroli jakości. W produkcji
zautomatyzowanej pozwala to na zapobieżenie wykonaniu kilku tysięcy wadliwych sztuk.
Proces toczenia powierzchni walcowej przebiega w następujący sposób:
 ostrze diamentowe znajduje się przed materiałem obrabianym,
 następuje załączenie prędkości obrotowej,
 załączenie ruchu posuwowego,
 rozpoczęcie toczenia stopu aluminium z określonymi parametrami toczenia (odcinek
AB – patrz rysunek 6.38),
 dojście ostrza do pierścienia żeliwnego (punkt B),
 jeśli naddatki (głębokość skrawania ap) są właściwie dobrane, wtedy ostrze nie pracuje
na odcinku BE,
 jeśli naddatki są dobrane niewłaściwie, wtedy ostrze diamentowe pracuje na odcinku
BC i DE (skrawa żeliwo),
 dalsze skrawanie stopu aluminium (odcinek EF) aż do wyjścia ostrza z materiału
obrabianego (punkt F).

Rys. 6.38. Kolejne etapy toczenia powierzchni walcowej tłoka

Ponieważ produkcja tłoków jest całkowicie zautomatyzowana nikt nie śledzi pracy
ostrza diamentowego. W momencie gdy ostrze zacznie toczyć pierścień żeliwny, następuje
gwałtowny wzrost drgań i zużycia ostrza i generowany jest brak objawiający się zerwaniem
wiązań międzymetalicznych pomiędzy stopem aluminium a żeliwną wkładką. Braki te są
rozpoznawane dopiero podczas kontroli jakości, gdy tłok jest już gotowy. W efekcie wycofuje
się do powtórnego przetopu, partię od kilkuset do kilku tysięcy tłoków.
Dlatego też głównym zadaniem systemu nadzorującego jest wykrywanie sytuacji gdy
ostrze diamentowe toczy wkładkę żeliwną i natychmiastowe zatrzymanie procesu, podając
odpowiedni komunikat. Podczas obróbki żeliwa (odcinek BC i DE) następuje gwałtowny
wzrost poziomu drgań i na tej podstawie dokonuje się oceny procesu (rys. 6.39).
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Rys. 6.39. Typowy przebieg drgań w sytuacji, gdy ostrze pracuje na odcinku BC i DE
– toczy wkładkę żeliwną (n = 2000 obr/min, f = 0,6 mm/obr, ap = 0,5mm)

W normalnej sytuacji, gdy ostrze nie pracuje na odcinku BC i DE (naddatki są
ustawione prawidłowo), poziom drgań ma wartości odpowiadające biegowi luzem (rys. 6.40).
Różnice w poziomie drgań są na tyle duże, że możliwe jest nadzorowanie procesu w czasie
rzeczywistym. Proces kontroli przeprowadza się dla każdego produkowanego tłoka.

Rys. 6.40. Typowy przebieg drgań w sytuacji, gdy ostrze nie pracuje na odcinku BC i DE
– nie toczy wkładki żeliwnej (n = 2000 obr/min, f = 0,6 mm/obr, ap = 0,5mm)

Przedstawione przebiegi (rys. 6.40 i 6.41) znacznie się od siebie różnią
w analizowanych strefach. Obserwując sygnały drgań można stwierdzić czy naddatki na
obróbkę są dobrze dobrane. Skrawanie ostrzem diamentowym w strefie BC i DE, oprócz
negatywnego wpływu na trwałość ostrza, skutkuje zerwaniem wiązań międzymetalicznych
pomiędzy wkładką żeliwna a stopem aluminium z którego wykonany jest tłok. W takim
przypadku tłok jest traktowany jako brak i przekazywany do powtórnego przetopu.
Podstawowym podzespołem systemu monitorowania procesu toczenia powierzchni
walcowej jest system monitorujący, który mierzy i analizuje sygnały drgań mechanicznych
(rys. 6.41).
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Płytka z ostrzem
diamentowym PKD

Rys. 6.41. Schemat stanowiska do monitorowania procesu toczenia powierzchni walcowej

Algorytm pomiaru i analizy składa się z dwóch faz: fazy wstępnej (rys. 6.42) –
określenie długości cyklu, jego początku oraz eliminacja wpływu włączenia systemu w fazie
nieustalonej, fazy zasadniczej (rys. 6.43) – kontrola procesu toczenia powierzchni walcowej.
Faza wstępna - określenie długości cyklu,
jego początku oraz eliminacja wpływu
włączenia systemu w fazie nieustalonej
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Rys. 6.42. Szczegółowy algorytm fazy wstępnej monitorowania procesu toczenia powierzchni walcowej

Faza wstępna jest konieczna do zdefiniowania tłoka. Jak wiadomo tłoki mają różne
wymiary geometryczne i dlatego też czasy skrawania na różnych etapach monitorowania będą
różne. Można powiedzieć, że na etapie fazy wstępnej algorytm uczy się i dopasowuje do
gabarytów geometrycznych tłoka w celu poprawnego identyfikowania sygnałów drgań. W tej
operacji prędkość ruchu posuwowego wynosi vf = 1777 mm/min. Na pokonanie odcinka
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5 mm wzdłuż kierunku posuwu potrzeba zaledwie ts = 0,17 s. Ponieważ system monitorujący
pracuje w czasie rzeczywistym, dlatego musi być precyzyjnie wyskalowany, w celu
poprawnego działania.
Po tym etapie, Faza
któryzasadnicza
jest wykonywany
w przypadku
zmiany typoszeregu tłoków,
– kontrola
poprawności
algorytm przechodzi do fazy zasadniczej
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procesu toczenia powierzchni walcowej.
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Rys. 6.43. Szczegółowy algorytm fazy zasadniczej monitorowania procesu toczenia powierzchni walcowej

Faza zasadnicza przebiega w następujący sposób:
E6.1 Etap detekcji poziomu tła. Średnia wartość poziomu tła ustalana jest w wąskim
konfigurowalnym oknie, przesuwającym się co próbkę w zakresie przedziału czasowego
obejmującego czas trwania opisywanego etapu. Z dostępnego w oknie sygnału cyfrowego
wyznaczana jest wartość bezwzględna a dla każdej pozycji okna określana jest wartość
średnia sygnału. Wyznaczona wartość maksymalna z wszystkich średnich stanowi informację
o maksymalnym poziomie średniego szumu. Na jej podstawie wyznaczana jest wartość
progu, którą musi przekroczyć wartość średnia sygnału, aby uznać go za sygnał towarzyszący
skrawaniu. Dodatkowo w tym etapie ustalana jest składowa stała sygnału w całym przedziale
czasowym opisywanego etapu.
E6.2 Etap oczekiwania na wyzwolenie. Sygnał zawarty w danym oknie czasowym
poddawany jest wstępnej obróbce: usuwaniu stałej składowej (z uwzględnieniem poziomu
ustalonego w poprzednim etapie) oraz wyprostowaniu (wyznaczenie jego wartości
bezwzględnej). Średnia wartość sygnału ustalana jest w wąskim konfigurowalnym oknie,
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przesuwającym się co próbkę w zakresie przedziału czasowego obejmującego czas trwania
opisywanego etapu. Etap trwa dopóki średnia wartość sygnału w oknie nie przekroczy
wyznaczonego na podstawie etapu E6.1. progu. Po wyzwoleniu obliczony zostaje czas
potrzebny do osiągnięcia przez narzędzie pozycji, w której powinien znajdować się pierścień.
Obliczenia wykonywane są na podstawie wprowadzonych danych: prędkości posuwu,
częstotliwości próbkowania, wymiaru określającego początek pierścienia w stosunku do czoła
tłoka, tolerancji tego wymiaru.
E6.3. W tym etapie program przechodzi w fazę oczekiwania na osiągnięcie przez narzędzie
pozycji początku pierścienia.
E6.4. Analogicznie jak w etapie E6.2. realizuje się ciągły pomiar średniej wartości drgań (po
usunięciu stałej składowej oraz wyprostowaniu sygnału) w zadanym oknie. W tym etapie
oceniana jest poprawność wykonania tłoka. W przypadku wystąpienia drgań o średniej
wartości w oknie, przekraczającej istotnie ustalony wcześniej poziom szumu, tłok klasyfikuje
się jako błędnie wykonany inaczej jako poprawnie wykonany. Czas trwania etapu wynosi
dokładnie tyle, ile potrzeba go, aby narzędzie przebyło drogę odpowiadającą szerokości
pierścienia z uwzględnieniem tolerancji wykonania pierścienia. Informacje o szerokości
pierścienia i tolerancji jego wykonania zadane są na etapie konfiguracji parametrów
algorytmu.
E6.5. Program przechodzi w stan oczekiwania przez określony czas potrzebny do tego aby
narzędzie znalazło się w pobliżu końca tłoka.
E6.6. Sygnał zawarty w danym oknie czasowym poddawany jest wstępnej obróbce: usuwaniu
stałej składowej (z uwzględnieniem poziomu ustalonego w poprzednim etapie) oraz
wyprostowaniu (wyznaczeniu jego wartości bezwzględnej). Średnia wartość sygnału ustalana
jest w wąskim konfigurowalnym oknie, przesuwającym się co próbkę w zakresie przedziału
czasowego obejmującego czas trwania opisywanego etapu. Etap trwa dopóki średnia wartość
sygnału w oknie nie spadnie do wyznaczonego na podstawie etapu E6.1 poziomu tła.
E6.7. W tym etapie program realizuje krótką zwłokę czasową przed rozpoczęciem kolejnego
cyklu. Zwłoka ta jest potrzebna na cofnięcie narzędzia do pozycji wyjściowej i pobranie
kolejnego elementu. Ponieważ poziom szumu tła w tej fazie może być inny niż w fazie, gdy
narzędzie znajduje się w pozycji wyjściowej przed procesem skrawania, etap zwłoki jest
uzasadniony. Czas trwania etapu zadaje się na etapie konfiguracji parametrów algorytmu.
Po wykonaniu pełnego cyklu następuje powrót do cyklu E6.1.
Szczegółowy schemat blokowy działania algorytmu pokazuje rysunek 6.44.
Zaproponowany system monitorowania toczenia powierzchni walcowych tłoka
(pośredniej kontroli zerwań międzymetalicznych) jest po etapie prób laboratoryjnych
i w najbliższym czasie przejdzie próby na linii produkcyjnej. Skuteczność rozpoznawania
drgań podczas toczenia ostrzem diamentowym żeliwnej wkładki wyniosła 99%.
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Rys. 6.44. Szczegółowy schemat blokowy działania algorytmu
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7. Wnioski
7.1. Wnioski z przeprowadzonych badań
1. W wyniku zastosowania sztywniejszego mocowania narzędzi zmniejszono poziom
drgań o ponad 20%, a przez to uzyskano mniejszą chropowatość powierzchni
obrobionej rowków (Rz < 3 m).
2. Analiza trwałości ostrzy pozwoliła wyznaczyć ekonomiczne prędkości skrawania (dla
rowka vce = 230 m/min i powierzchni walcowych vce = 610 m/min) oraz określić
intensywność zużywania się ostrzy. Dzięki temu określono częstość wymiany ostrza.
3. Szczegółowa analiza drgań pozwoliła określić zakresy parametrów skrawania, dla
których proces nacinania rowków i toczenia powierzchni walcowych przebiega bez
zakłóceń. W obydwu przypadkach można było zwiększyć prędkość skrawania o 33%
dla toczenia rowków i o 23% w przypadku toczenia powierzchni walcowej.
4. Zastosowanie zmodyfikowanej geometrii ostrza nie wpłynęło w istotny sposób na
poprawę efektów obróbki z punktu widzenia chropowatości powierzchni obrobionej
rowków pod pierścienie.
5. Wprowadzone zmiany w technologii obróbki rowków i powierzchni walcowych
polepszyły parametry chropowatości powierzchni obrobionej, a także wyeliminowały
w 98% zrywanie połączeń międzymetalicznych pomiędzy żeliwną wkładką
a aluminiowym korpusem tłoka.
6. Zmiana parametrów skrawania pozwoliła na wyeliminowanie falistości na
powierzchniach kontrolnych rowków we wkładce żeliwnej.
7. Wszystkie nowe parametry, które podlegały modyfikacji dopasowano do taktu linii
produkcyjnej.
8. W efekcie wprowadzonych zmian wdrożono nową stabilną technologię produkcji
tłoków do silników samochodów osobowych.
7.2. Wnioski ogólne
1. Możliwa jest taka modyfikacja parametrów obróbki tłoków, poprawiająca ich jakość,
która nie wpływa na zakłócenie taktu linii produkcyjnej.
2. Opracowanie nowej technologii wykonywania rowków pod pierścienie i powierzchni
walcowych tłoków powinno zaowocować skróceniem taktu linii, co bezpośrednio
przełoży się na zysk z produkcji tłoków.
7.3. Kierunki przyszłych badań
1. Produkcja tłoków wykonanych ze stali umożliwi zmniejszenie gabarytów
geometrycznych tłoków przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości tłoka.
2. Minimalizacja masy i wytrzymałości tłoków aluminiowych poprzez zmianę
konstrukcji.
3. Zmniejszanie grubości rowków pierścieniowych w celu poprawy stopnia sprężania
i sprawności silnika.
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