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Monitorowanie zużycia narz dzi skrawających 

 

1. Wst p 
 

W czasie skrawania, w wyniku wzajemnego oddziaływania materiału 
obrabianego i narzędzia skrawającego mamy do czynienia z ciągłym procesem 
zu ywania się ostrza narzędzia. Zu ycie narzędzia skrawającego, 
w szczególno ci jego ostrza, polega na zmianie jego geometrii przez ubytek 
materiału oraz na zmianie wła ciwo ci fizykochemicznych materiału ostrza. 

2. Metodyka, badania i wyniki bada  

Badania przeprowadzono na maszynach Dosan Lynx 220LM i Haas ST-25. 

Przedmiotem badań były płytki skrawające. Obserwacja zu ycia narzędzi 
polegała na prowadzeniu obróbki czę ci w seryjnym procesie produkcyjnym 
i okresowych obserwacjach mikroskopowych ostrzy płytek. Podczas obserwacji 
mikroskopowych wykonywane były zdjęcia, na podstawie których 
przeprowadzono pomiary geometryczne zu ycia.  

 

 

Rys. 1. Wska niki zużycia ostrza [1]. 

ródłoŚ żrzesik W.Ś Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT, Warszawa 1998. 
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Źo oceny stanu narzędzia wykorzystano następujące wska niki zu ycia 
powierzchni przyło eniaŚ VBB − rednią szeroko ć pasma zu yciaś VBBmax− 
największą szeroko ć pasma zu yciaś VBN − szeroko ć wy łobieniaś VBC − 
szeroko ć pasma zu ycia naro a. 

Na rys. 2 przedstawiono wyniki pomiaru zu ycia płytek skrawających 
biorących udział w seryjnym procesie produkcyjnym. 

 

Rys. 2Ś Zużycie powierzchni przyłożenia wyrażone wska nikami VBC, VBBmax i VBN [m]  

ródłoŚ opracowanie własne 

Przedstawione przebiegi ilustrują krzywe zu ycia ostrza narzędzia, u ytych 
podczas badań. Podczas badań zaobserwowano postępujące zu ycie narzędzi 
wyra one ró nymi wska nikami zu ycia. Z zestawienia wyników na rys. 2  
wynika, e w początkowej fazie dominujące było zu ycie w formie wy łobienia 
wyra one jego szeroko cią VBC [m]. 

3. Podsumowanie 

Pomiar zu ycia narzędzi ma istotne znaczenie ze względu na 
niebezpieczeństwo uszkodzenia obrabiarki lub obrabianego materiału lub 
wykonania czę ci o nieodpowiednich wymiarach. Na podstawie pomiaru 

zu ycia narzędzi mo liwie jest przewidywanie momentu ich całkowitego 
zu ycia. W trakcie badań nie osiągnięto stanu całkowitego zu ycia. Obserwacje 
kontynuowano do osiągnięcia poziomu zu ycia ustabilizowanego. źtap ten jest 
najdłu szym okresem krzywej zu ycia narzędzia. 

Literatura 

[1] żrzesik W.Ś Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT, 
Warszawa 1998. 


