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Wykaz ważniejszych oznaczeń stosowanych w pracy 
 

fz - posuw na ostrze narzędzia, 

ap - głębokość skrawania, 

n - prędkość obrotowa narzędzia, 

vc - prędkość skrawania, 

h - grubość warstwy skrawanej, 

hmin - minimalna grubość warstwy skrawanej, 

A - pole powierzchni warstwy skrawanej, 

φ - kątowe położenie narzędzia, 

Fc - główna siła skrawania, 

Ft - odporowa siła skrawania, 

Fa - osiowa siła skrawania, 

Fw - wypadkowa siła skrawania, 

Fxs - siła skrawania w kierunku X zarejestrowana przez siłomierz, 

Fys - siła skrawania w kierunku Y zarejestrowana przez siłomierz, 

kc - współczynnik oporu właściwego skrawania głównej siły skrawania, 

kt - współczynnik oporu właściwego skrawania odporowej siły skrawania, 

rε - promień zaokrąglenia ostrza narzędzia, 

Sa - średnia arytmetyczna bezwzględnych wartości rzędnych powierzchni, 

Sz - różnica pomiędzy minimalną a maksymalną wysokością występującą na powierzchni, 
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1. WPROWADZENIE 

 Ze względu na postępującą miniaturyzację urządzeń mikroobróbka znajduje coraz większe 

zastosowanie podczas produkcji różnych części maszyn i mikroukładów elektromechanicznych 

(MEMS). Mikroobróbka skrawaniem jest dziedziną nauki rozwijaną w wielu centrach badawczych 

na całym świecie. W prezentowanej pracy skupiono się na procesie mikrofrezowania, ze względu 

na jego uniwersalność oraz możliwość obrabiania przedmiotów o bardziej złożonych kształtach niż 

np. w przypadku procesu toczenia.  

 Miniaturyzacja procesu powoduje, że w mikroobróbce mogą wystąpić zjawiska, które nie 

pojawiają się w skali makro, a które powodują, że nie można bezpośrednio przenieść do skali mikro 

modeli stosowanych w skali makro. Umownie przyjętą granicą od której frezowanie można uznać 

za mikrofrezowanie jest średnica narzędzia mniejsza od 1 mm, jednak z punktu widzenia badania 

oraz modelowania procesu ważniejszy jest duży udział ugniatania w procesie mikrofrezowania, 

wynikający z dużego promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia w stosunku do grubości warstwy 

skrawanej.  

 Podczas obróbki skrawaniem, w tym podczas mikrofrezowania, mogą wystąpić rozmaite 

negatywne zjawiska, mające wpływ na dokładność obróbki oraz jakość obrobionej powierzchni. 

Jednym ze zjawisk mających największy wpływ na jakość obrobionych powierzchni są drgania 

układu obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie (OUPN) występujące podczas obróbki. 

Przewidywanie parametrów obróbki (prędkości obrotowej, posuwu, głębokości skrawania), dla 

których mogą wystąpić drgania jest istotne z punktu widzenia zapewnienia dobrej jakości 

obrabianych powierzchni. Występowanie drgań można przewidywać korzystając z modelu 

symulacyjnego procesu, który będzie uwzględniać zjawiska dynamiczne występujące podczas 

obróbki. 
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2. PRZEGLĄD LITERATURY 

2.1. Przegląd modeli dynamicznych frezowania i mikrofrezowania 
 Pierwsze modele dynamiczne obróbki skrawaniem uwzględniające zjawisko regeneracji 

śladu zostały zaproponowane w pracach [50], [69] oraz [95]. Następnie badacze skoncentrowali się 

na budowie modeli umożliwiających przewidywanie parametrów obróbki, dla których wystąpią 

drgania [71], [86], [94],. Metoda umożliwiająca analityczne przewidywanie krzywych stabilności 

(tzw. krzywych workowych) została zaprezentowana przez Altintasa i Budaka w pracy [4]. Później 

wykorzystanie tej metody było prezentowane przez tych samych autorów w pracach [15], [16] i 

[17]. Aby wygenerować krzywe workowe konieczna jest znajomość częstotliwościowej funkcji 

przejścia w miejscu kontaktu narzędzia oraz przedmiotu obrabianego oraz współczynników oporu 

właściwego skrawania. W przypadku obróbki w skali makro autorzy tych prac zakładają 

niezmienność współczynników oporu właściwego skrawania wraz ze zmianą pola powierzchni 

warstwy skrawanej. 

 Wcześniejsze badania przeprowadzone przez autora rozprawy doktorskiej, opisane w pracy 

[65] pokazały, że klasyczne modele dynamiczne procesu frezowania, podobne do tych opisywanych 

w pracach [4], [15], [16] i [17], [100], nie nadają się do opisu procesu mikroobróbki. Ponadto autor 

rozprawy doktorskiej wykazał w pracach [63] oraz [64], że badając dynamikę mikrofrezowania 

należy uwzględnić również strukturę materiału obrabianego i rozmiar jego ziarna.  

 W pracy [58] autorzy zajmują się badaniem wpływu zjawisk zachodzących w mikroobróbce 

na siły dynamiczne oraz stabilność procesu mikroobróbki. Z ich pracy wynika, że dla bardzo 

małych wartości posuwów amplituda drgań powstających podczas obróbki może być większa od 

posuwu na ostrze. Podkreślają oni, że ze względu na nieliniową zależność pomiędzy siłą skrawania 

a polem powierzchni warstwy skrawanej, dynamiczne zachowanie się procesu mikroobróbki będzie 

silnie zależało od posuwu na ostrze.  

 Aspektem rozpatrywanym przez badaczy zarówno w mikroobróbce jak i w obróbce w skali 

makro jest tłumienie procesu, które powoduje, że jego stabilność rośnie wraz ze spadkiem 

prędkości obrotowej. Występowanie i omówienie tego zjawiska w skali makro przedstawiono w 

pracach [5], [19], [35]. W pracach [39], [77], [92], [91] oraz [102] przedstawiono sposób 

przewidywania stabilności mikrofrezowania z uwzględnieniem tłumienia występującego w 

procesie. Autorzy tych prac wykazują, że uwzględnienie tłumienia procesu powoduje wzrost 

stabilności dla małych prędkości skrawania.  

 Model procesu mikrofrezowania z uwzględnieniem nieliniowości procesu przedstawiono w 

pracy [2]. Autorzy uwzględniają nieliniowości sił skrawania wywoływane biciem promieniowym 

narzędzia, niezerowym promieniem zaokrąglenia ostrza narzędzia oraz prędkością skrawania. 
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Model dynamiczny zaproponowany przez autorów został zweryfikowany doświadczalnie. Z 

przeprowadzonych przez autorów symulacji wynika, że w przypadku zwiększenia bicia 

promieniowego maleje stabilność procesu mikrofrezowania. 

 W pracy [3] przedstawiono model stabilności procesu mikrofrezowania dla różnych 

wartości kąta natarcia ostrza narzędzia, bicia promieniowego, stopnia zużycia narzędzia oraz 

obróbki cieplnej materiału obrabianego. Zwiększenie promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia 

powoduje zdaniem autorów wzrost sił skrawania oraz spadek stabilności procesu. 

 Cao i Li w pracy [20] stwierdzają, że większość tradycyjnych modeli wykorzystywanych do 

przewidywania stabilności procesu skrawania zakłada niezmienność współczynników oporu 

właściwego skrawania, częstotliwości drgań własnych narzędzia oraz odpowiadających im 

współczynników tłumienia. Parametry te są wyznaczane z pewnym błędem i zmiana ich wartości 

ma duży wpływ na krzywe workowe. Do budowy swojego modelu procesu autorzy wykorzystali 

teorię sterowania odpornego (ang. robust control). Zbudowany model został zweryfikowany 

doświadczalnie i dla większych prędkości obrotowych narzędzia pokazał lepszą zgodność od 

modeli klasycznych, jednak dla mniejszych prędkości obrotowych narzędzia przewidywał 

występowanie drgań wcześniej niż występują w rzeczywistości. Może to wynikać z 

nieuwzględnienia tłumienia procesu mikroskrawania dla niskich prędkości obrotowych narzędzia. 

 W pracy [75] autorzy również analizują stabilność procesu mikrofrezowania przy pomocy 

teorii sterowania odpornego. Ponadto uwzględniają oni występowanie tłumienia procesu i 

porównują krzywe workowe uzyskane za pomocą metody analitycznej oraz metody 

uwzględniającej tłumienie procesu z metodą sterowania odwrotnego, uwzględniającą tłumienie 

procesu. 

 Graham, Mehrpouya, Nagamune, i Park w pracy [32] podobnie jak w pracy [20] zauważają, 

że parametry takie jak częstotliwość drgań własnych, współczynniki tłumienia oraz współczynniki 

oporu właściwego skrawania mogą być wyznaczone z dużą niepewnością i mogą się zmieniać 

podczas obróbki. Zmiany parametrów są uwzględniane przez autorów dzięki zastosowaniu różnych 

podejść teorii sterowania odpornego. Krzywe workowe, które uwzględniają zmienność 

częstotliwości drgań własnych, tłumienia oraz współczynników oporu właściwego, pokazują, że 

proces jest bardziej niestabilny po uwzględnieniu zmienności parametrów. Poza możliwością 

zamiany wymienionych wcześniej parametrów, w swoim modelu autorzy uwzględniają dwie fazy 

mikrostruktury materiału obrabianego, które mogą wystąpić np. w przypadku obróbki stali (ferryt i 

perlit).  

 Analizę stabilności mikrofrezowania superstopów na bazie niklu przedstawiono w pracy 

[59]. Superstopy na bazie niklu są trudnoobrabialne, w związku z czym podczas mikroobróbki 

mogą wystąpić drgania. Autorzy zbudowali model procesu mikrofrezowania uwzględniający 
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regenerację śladu, minimalną grubości warstwy skrawanej (omówiona szczegółowo w rozdziale 4.1 

niniejszej rozprawy) oraz elastyczne odkształcenia materiału obrabianego. Model został 

zweryfikowany doświadczalnie przez autorów poprzez wykonanie eksperymentu mikrofrezowania 

dla różnych parametrów obróbki. 

 Malekian, Park, i Jun w pracy [60] skupiają się głównie na modelu dynamicznym sił 

skrawania w mikrofrezowaniu. Ich model oprócz typowych czynników wpływających na siły 

skrawania uwzględnia również zjawiska dynamiczne.  

 W pracy [61] autorzy skupiają się na opisie metody receptancji liniowej do wyznaczenia 

funkcji przejścia mikrofrezu. Dynamika mikrofrezu została przez nich wyznaczona za pomocą 

metody elementów skończonych, gdzie narzędzie rozpatrywano jako belkę wspornikową. Autorzy 

wspominają, że efekt żyroskopowy, ze względu na wysokie prędkości obrotowe narzędzia może 

mieć znaczenie w modelowaniu dynamiki mikrofrezu, jednak ich zdaniem jest on pomijalny dla 

zakresu prędkości obrotowych narzędzia, w których odbywa się obróbka, co potwierdzają 

wykonane przez nich testy impulsowe narzędzia dla różnych jego prędkości obrotowych. Autorzy 

założyli, że rozważają jedynie obróbkę miękkich materiałów metalowych (aluminium, miedź, 

mosiądz), gdzie posuw na ostrze może być na tyle duży, że nie trzeba uwzględniać zjawisk 

typowych dla procesu mikroobróbki (minimalna grubość warstwy skrawanej oraz występowanie 

odkształceń plastycznych materiału obrabianego). Na podstawie wyznaczonej funkcji przejścia 

autorzy przewidują i weryfikują warunki dla jakich wystąpią drgania podczas obróbki. Wyniki 

otrzymane przez autorów zostały zweryfikowane doświadczalnie.  

 W pracy [81] zaprezentowano nową metodę pomiaru przemieszczeń narzędzia, do 

wykrywania drgań online podczas obróbki. Autorzy wykorzystują piezoaktuatory do wywołania 

drgań przedmiotu obrabianego, a przemieszczenia narzędzia są mierzone za pomocą wibrometru 

laserowego. Wywołanie drgań przedmiotu obrabianego powoduje, że drgania narzędzia zaczynają 

występować dla mniejszej głębokości skrawania niż dla obróbki bez wymuszenia. Autorzy 

pokazują, że dzięki ich metodzie częstotliwości drgań mogą zostać zidentyfikowane dla obróbki z 

mniejszą głębokością skrawania niż rzeczywista granica stabilności. Na podstawie 

przeprowadzonych eksperymentów frezowania badacze dochodzą do wniosku, że na częstotliwości 

drgań własnych narzędzia silnie wpływa zamocowanie narzędzia we wrzecionie, tłumienie procesu 

oraz długość mikrofrezu. Z badań przeprowadzonych przez autorów wynika, że tłumienie procesu 

(ang. process damping) jest istotne dla niskich prędkości obrotowych narzędzia. Niska prędkość 

obrotowa jest definiowana przez autorów stosunkiem dominującej częstotliwości drgań własnych 

narzędzia do częstotliwości wcinania się ostrzy narzędzia w materiał obrabiany. Jeśli wartość 

zdefiniowanego wcześniej współczynnika jest większa od 10 to tłumienie procesu powoduje 

znaczny wzrost stabilności obróbki. 
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 Wpływ efektu żyroskopowego na dynamikę mikrofrezu oraz stabilność wynikającą z 

regeneracji śladu przedstawiono w pracy [82]. Ze względu na niską wartość momentu bezwładności 

mikrofrezu uwzględnienie efektu żyroskopowego nieznacznie zmienia częstość drgań własnych 

narzędzia. Krzywe stabilności zaprezentowane przez autorów dla prędkości obrotowej narzędzia 

wynoszącej 60 000 obr./min. są takie same z uwzględnieniem efektu żyroskopowego, jak i bez jego 

uwzględnienia. 

 Kundan K. Singh, Kartik, i Ramesh Singh w pracy [84]  przewidują stabilność procesu 

mikrofrezowania traktując frez jako układ o dwóch stopniach swobody i następnie sporządzają 

krzywe workowe. Dynamika narzędzia skrawającego jest wyznaczana za pomocą metody 

elementów skończonych. 

 Qinghai, Zhanqiang i Zhenyu w pracy [89] budują model dynamiczny procesu, który 

uwzględnia inny charakter sił skrawania w mikroobróbce niż w skali makro. Model proponowany 

przez autorów uwzględnia występowanie zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej. W celu 

weryfikacji swojego modelu autorzy wykonali badania doświadczalne rejestrując siły skrawania 

oraz obserwując powierzchnie po obróbce. 

 Tajalli, Movahhedy, i J. Akbari  w pracy [92] budują model dynamiczny procesu 

mikrofrezowania uwzględniający geometrię mikrofrezu. W pracy pokazano jaki wpływ na krzywe 

workowe ma uwzględnienie tłumienia procesu oraz efektu żyroskopowego. Model zaproponowany 

przez autorów nie jest przez nich weryfikowany doświadczalnie. 

 Metodę redukcji drgań samowzbudnych w mikrofrezowaniu za pomocą ultradźwiękowych 

wibracji przedstawiono w pracy [49]. Autorzy wywołują dodatkowe drgania o amplitudzie kilku 

mikrometrów, w kierunku osiowym narzędzia, które mają poprawiać jakość obrobionych 

powierzchni i zapobiegać powstawaniu drgań samowzbudnych. Zastosowanie drgań powoduje, że 

maleje chropowatość powierzchni i zmniejszeniu ulegają zadziory powstające po obróbce. Krzywe 

workowe zbudowane na podstawie symulacji przeprowadzonych przez autorów również pokazują, 

że stabilność procesu mikrofrezowania wzrasta. 

 Zhang i To w pracy [106] przedstawili wpływ drgań wrzeciona na powierzchnie w 

precyzyjnym frezowaniu równoległym, które ma umożliwiać uzyskanie lustrzanej powierzchni po 

obróbce frezowaniem. W takich szczególnych przypadkach konieczne jest uwzględnienie drgań 

wrzeciona, które zazwyczaj są pomijane podczas modelowania procesu obróbki skrawaniem. To 

zagadnienie jest rzadko poruszane w pracach badawczych, ponieważ dużo częściej słabymi 

ogniwami procesu są narzędzie lub przedmiot obrabiany.  

 W pracy [107] przedstawiono przegląd wpływu zjawisk dynamicznych na powierzchnie 

powstające po ultra-precyzyjnej obróbce skrawaniem, w tym po mikroobróbce. Autorzy 

podkreślają, że drgania mają znaczący wpływ na postać powierzchni w ultra-precyzyjnej obróbce. 
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Zdaniem autorów, źródła powstawania drgań w procesie mikroobróbki oraz sam mechanizm 

powstawania drgań nie został wystarczająco dobrze poznany i wymaga dalszych prac badawczych. 

Autorzy sugerują również, że wprowadzenie aktywnych drgań do procesu mikroobróbki może 

poprawić jakość powierzchni powstających po obróbce. 

 Przegląd zjawisk dynamicznych występujących w mikrofrezowaniu wykończeniowym 

przedstawili MiaoChen, Lai, i Li w pracy [70]. Autorzy podkreślają, że złożoność zjawisk 

zachodzących w procesie mikrofrezowania powoduje, że trudne jest poznanie charakteru drgań 

występujących podczas obróbki. Wpływ na drgania może mieć wielofazowość struktury materiału 

obrabianego oraz zjawisko minimalnej grubości warstwy skrawanej. Autorzy pracy dostrzegają 

potrzebę prowadzenia dalszych prac badawczych nad dynamiką procesu mikroobróbki. 

 Baschin, Kahnis, i Biermann w pracy [10] przeprowadzili eksperymentalną analizę procesu 

mikrofrezowania podczas której mierzyli drgania w płaszczyźnie X-Y. Zaprezentowane przez nich 

fotografie pokazują wpływ drgań na jakość otrzymanych powierzchni. Autorzy zauważają, że 

niewielkie bicie promieniowe narzędzia powoduje duże zmiany grubości warstwy skrawanej. Z 

tego względu wpływ bicia promieniowego narzędzia na jego drgania w mikroobróbce jest dużo 

większy niż w przypadku obróbki w skali makro. Autorzy dostrzegają również potrzebę dalszej 

analizy dynamiki procesu mikrofrezowania w celu jego lepszego poznania. 

 Kompleksowe podejście do badania oraz modelowania dynamiki procesu mikrofrezowania 

przedstawili autorzy dwuczęściowej pracy [40] i [41]. W części pierwszej [41], Jun, Liu, DeVor i 

Kapoor skupiają się na budowie modelu analitycznego, który uwzględnia minimalną grubość 

warstwy skrawanej i odkształcenia elastyczno-plastyczne obrabianego materiału. Autorzy budują 

model sił skrawania, który uwzględnia zjawiska zachodzące w skali mikro. W modelu zostały 

uwzględnione również niedokładności wykonania i zamocowania narzędzia oraz ich wpływ na 

grubość warstwy skrawanej. Do wyznaczenia funkcji przejścia wierzchołka narzędzia autorzy 

zbudowali model dynamiczny mikrofrezu rozpatrując narzędzie jako obracającą się belkę 

Timoshenki. W drugiej części pracy [40] Jun, DeVor i Kapoor przedstawili wyniki symulacji dla 

modelu z pracy [41] oraz weryfikację doświadczalną modelu. Błędy wykonania narzędzia 

skrawającego mogą się sumować z biciem osiowym uchwytu narzędzia, lub się z nimi znosić, 

dlatego zachodzi potrzeba ich pomiaru podczas badania procesu mikrofrezowania. Siły skrawania 

dla małych posuwów na ostrze są porównywalne z siłami dla większych posuwów, wynika to z 

nieliniowej zależności pomiędzy grubością warstwy skrawanej, a siłami skrawania. Krzywe 

workowe wygenerowane dla drugiej postaci drgań narzędzia nie mogą zostać pominięte, ponieważ 

mogą one być położone niżej, niż krzywe dla pierwszej postaci drgań. Zdaniem autorów pomiar 

drgań na uchwycie narzędzia może być niedokładny, ponieważ drgania na wierzchołku narzędzia są 
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dużo większe niż na uchwycie. Z tego względu budowa modelu dynamicznego, umożliwiającego 

przewidywanie drgań w mikrofrezowaniu jest szczególnie ważna. 

 Przeprowadzony przegląd literatury wskazuje, że w modelach dynamicznych 

mikrofrezowania uwzględniane są (często niejednocześnie) następujące zjawiska: 

- minimalna grubość warstwy skrawanej [40], [41], [59], [70], [89] (omówione szczegółowo w 

rozdziale 4.1 pracy),  

- odkształcenia elastyczno-plastyczne materiału obrabianego [59], 

- nieliniowa zależność pomiędzy siłami skrawania a grubością warstwy skrawanej [58], [2], [60] 

[89], [41], [40] (omówione szczegółowo w rozdziale 6 pracy), 

- tłumienie procesu [5], [19], [35], [39], [75], [77], [92], [91], [102], 

- błędy wykonania i zamocowania narzędzia [2], [3], [10], 

- wielofazowość struktury materiału obrabianego [32], [70], 

- efekt żyroskopowy [41], [40], [92]. 

 Uwzględnienie wszystkich wyżej wymienionych zjawisk w modelu dynamicznym może 

znacznie utrudnić jego identyfikację, ze względu na bardzo dużą liczbę parametrów koniecznych do 

zidentyfikowania. Co więcej, autorzy niektórych prac uważają, że część zjawisk uwzględnianych 

przez innych badaczy może zostać pominięta (np. efekt żyroskopowy, czy wielofazowość struktury 

materiału obrabianego). 

 Niespójność, a czasem sprzeczność wyników uzyskiwanych przez różne zespoły badawcze 

zajmujące się procesem mikrofrezowania oraz sygnalizowana w wielu przytoczonych wyżej 

pracach potrzeba dalszych prac badawczych nad dynamiką mikrofrezowania spowodowały 

zainteresowanie tym zagadnieniem i podjęcie prac nad budową modelu dynamicznego 

mikrofrezowania przez autora rozprawy.  

 Ważnym elementem każdego modelu dynamicznego jest funkcja przejścia wierzchołka 

narzędzia (frezu) zamocowanego we wrzecionie. Szczegółowy przegląd literatury dotyczącej 

sposobów wyznaczania funkcji przejścia wierzchołka narzędzia zamocowanego we wrzecionie, 

został przedstawiony na początku rozdziału 5 niniejszej rozprawy. Wynika z niego, że brakuje 

prostej i niezawodnej metody wyznaczania funkcji przejścia narzędzia zamocowanego we 

wrzecionie. W rozprawie zaproponowano nowatorską metodę wyznaczania funkcji przejścia 

wierzchołka narzędzia, która bazuje jedynie na danych doświadczalnych i nie wymaga budowy 

skomplikowanego modelu fizycznego mikrofrezu. Funkcja przejścia stanowi składową modelu 

dynamicznego procesu mikrofrezowania, który został zbudowany w ramach prac nad niniejszą 

rozprawą.  
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2.2. Przegląd sposobów wyznaczania funkcji przejścia wierzchołka narzędzia 

 Do budowy modelu dynamicznego procesu frezowania lub mikrofrezowania konieczne jest 

poznanie dynamiki układu obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie (OUPN) [4]. Zakładając bardzo 

małą podatność przedmiotu obrabianego, narzędzie zamocowane we wrzecionie obrabiarki jest 

najsłabszym ogniwem układu OUPN. Funkcja przejścia wierzchołka narzędzia zamocowanego we 

wrzecionie obrabiarki jest podstawą do dalszych analiz dynamiki procesu obróbki skrawaniem oraz 

budowy jego modelu dynamicznego. Włączając funkcję przejścia do modelu dynamicznego 

procesu skrawania można wyznaczyć parametry obróbki, dla których obróbka będzie stabilna. 

 Powszechnie stosowaną metodą do wyznaczania funkcji przejścia wierzchołka narzędzia w 

skali makro jest wykonanie testu impulsowego. Podczas testu wykorzystuje się młotek modalny do 

wzbudzania narzędzia oraz akcelerometr do pomiaru odpowiedzi wierzchołka narzędzia. Ze 

względu na bardzo małą średnicę (poniżej 1 mm) wierzchołka mikrofrezu niemożliwe jest 

przymocowanie do niego akcelerometru. Dodatkowo masa akcelerometru byłaby bardzo duża w 

porównaniu do masy narzędzia i powodowałaby duży błąd wyznaczania funkcji przejścia. Ponadto 

bardzo mała średnica wierzchołka narzędzia uniemożliwia bezpośrednie uderzenie go nawet 

najmniejszym dostępnym młotkiem modalnym.  

 Powyższe trudności pomiarowe powodują, że bezpośrednie wyznaczenie funkcji przejścia 

wierzchołka narzędzia zamontowanego we wrzecionie mikrofrezarki jest utrudnione.  

 Wielu autorów proponuje wykorzystanie metody receptancji liniowej do wyznaczenia 

funkcji przejścia narzędzia zamocowanego we wrzecionie frezarki [79], [80], [103] lub 

mikrofrezarki [2], [20], [22], [32], [40], [41], [59], [60], [61], [75], [102]. W takich przypadkach 

funkcja przejścia wrzeciona i obrabiarki jest wyznaczania doświadczalnie za pomocą testu 

impulsowego. Problemem pozostaje wyznaczanie funkcji przejścia samego narzędzia. Do jej 

wyznaczenia stosowane są różne metody doświadczalne lub analityczne.  

  Kundan K. Singh, Kartik, i Ramesh Singh w pracy [84] przewidują dynamikę mikrofrezu za 

pomocą metody elementów skończonych pomijając podatność dynamiczną i statyczną obrabiarki 

oraz wrzeciona. 

 Autorzy prac [28] i [41] proponują budowę analitycznego modelu dynamiki mikrofrezu z 

wykorzystaniem modelu belki Timoschenko. Wyniki otrzymane przez autorów zostały porównane 

z wynikami uzyskanymi metodą elementów skończonych. Bardzo złożony model dynamiczny 

mikrofrezu przedstawiono w pracy [26]. Model uwzględnia błędy ustawienia, siłę osiową, 

odkształcenia ścinające, moment bezwładności oraz rzeczywistą geometrię ostrzy frezu. 

Weryfikację doświadczalną modelu z pracy [26] przedstawiono w pracy [27]. Do pomiaru częstości 

drgań własnych oraz postaci drgań autorzy wykorzystali wibrometr laserowy Dopplera, połączony z 

mikroskopem. Do wymuszenia drgań wykorzystano miniaturowe piezoelementy, które 
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zamocowano do uchwytu mikrofrezu. Model proponowany przez autorów daje bardzo dobre 

wyniki, zbieżne z wynikami otrzymanymi doświadczalnie, jednak jego bardzo duża złożoność oraz 

konieczność dokładnej znajomości geometrii frezu powoduje, że jego zastosowanie w praktyce jest 

mocno utrudnione. 

 W pracy [39] frez został wzbudzony za pomocą specjalnego mechanizmu piezoaktuatorów 

w uchwycie narzędzia. Pomiaru odpowiedzi impulsowej dokonano za pomocą wibrometru 

Dopplera jednocześnie dla wierzchołka narzędzia oraz miejsca wymuszenia drgań. Funkcja 

przejścia wierzchołka narzędzia została następnie zrekonstruowana dla czterech dominujących 

postaci drgań narzędzia. 

 Model dynamiczny mikrofrezu został zbudowany przez autorów pracy [92]. Autorzy 

proponują zastosowanie zasady najmniejszego działania Hamiltona do opracowania szczegółowego 

modelu obracającego się mikrofrezu z uwzględnieniem efektu żyroskopowego. 

 Przeprowadzony wcześniej przegląd literatury pokazuje, że do wyznaczania funkcji 

przejścia wierzchołka narzędzia, która jest najważniejszym elementem modelu dynamicznego 

procesu mikrofrezowania można zastosować metody, które można podzielić na: 

- metody symulacyjne, 

- metody pośrednie, 

- metody bezpośrednie. 

 Większość metod symulacyjnych jest bardzo skomplikowana i niemożliwa do łatwego 

zastosowania w praktyce produkcyjnej, kiedy należy sprawnie i szybko określić dynamikę 

narzędzia zamontowanego we wrzecionie mikrofrezarki. Co więcej, wymagają one często 

dokładnej znajomości geometrii mikrofrezu oraz właściwości materiału, z którego został on 

wykonany. Z tego względu dużo lepsze byłoby zastosowanie metody bazującej jedynie na danych 

doświadczalnych. 

 Wykonanie testu impulsowego narzędzia z wzbudzeniem go w dowolnym punkcie oraz 

pomiarem odpowiedzi w wielu punktach umożliwia zbudowanie modelu modalnego mikrofrezarki 

wraz z narzędziem zamocowanym we wrzecionie. Model modalny umożliwia wyznaczenie 

dowolnej funkcji przejścia, w tym funkcji przejścia wierzchołka narzędzia. Metoda dotychczas nie 

była stosowana do wyznaczania funkcji przejścia wierzchołka narzędzia zamocowanego we 

wrzecionie mikrofrezarki. Ponadto proponowana metoda nie opiera się na modelach analitycznych 

narzędzia, a jedynie na danych eksperymentalnych. 
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2.3. Przegląd istniejących modeli sił skrawania 

 Odpowiedni dobór modelu sił skrawania procesu mikrofrezowania jest ważny dla 

poprawnego zasymulowania dynamiki tego procesu. W mechanistycznych modelach sił skrawania 

w skali makro często pomijane jest występowanie nieliniowej zmiany współczynnika oporu 

właściwego skrawania w zależności od pola przekroju lub grubości warstwy skrawanej. W 

mikrofrezowaniu wartości posuwu na ostrze narzędzia, lub głębokości skrawania mogą być 

porównywalne z promieniem zaokrąglania ostrza. Z tego powodu udział ugniatania i odkształceń 

plastycznych w procesie jest dużo większy niż w skali makro, co może mieć wpływ na siły 

skrawania.  

 Najprostszym i najczęściej stosowanym modelem sił skrawania w obróbce w skali makro 

jest model mechanistyczny, w którym wszystkie czynniki wpływające na główną i odporową siłę 

skrawania są skupione pod postacią współczynników oporu właściwego skrawania. Model ten 

zakłada, że w procesie występuje jedynie ścinanie materiału obrabianego oraz stałość 

współczynników oporu właściwego skrawania. Nie został uwzględniony wpływ na siłę skrawania 

zjawisk takich jak tarcie przedmiotu obrabianego o powierzchnię przyłożenia narzędzia oraz 

ugniatanie materiału obrabianego. Model ten był wielokrotnie stosowany w wielu pracach, już od 

lat siedemdziesiątych XX wieku [33], [93]. 

 Zależności opisujące siły skrawania działające na ostrze narzędzia mają następującą postać 

[33], [93]: 

- dla głównej siły skrawania: 

         tAktF ccc  ,    (2.1) 

- dla odporowej siły skrawania: 

         tAktF tct  ,    (2.2) 

gdzie: 

kcc, - współczynnik oporu właściwego skrawania głównej siły skrawania pochodzącej od 

ścinania [N/mm2], 

ktc - współczynniki oporu właściwego skrawania odporowej siły skrawania pochodzącej od 

ścinania [N/ mm2], 

A - pole powierzchni warstwy skrawanej [mm2], 

t - czas [s]. 

 

 Pole powierzchni warstwy skrawanej określone jest zależnością: 

          pathtA       (2.3) 

gdzie: 
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h - chwilowa grubość warstwy skrawanej [mm], 

ap - głębokość skrawania [mm]. 

 

 Jedną z zalet stosowania mechanistycznego modelu sił skrawania, jest łatwość identyfikacji 

współczynników oporu właściwego skrawania na podstawie przeprowadzonych eksperymentów 

skrawania. Sposób wyznaczania współczynników oporu właściwego skrawania dla tego rodzaju 

modelu przedstawiono w pracach [18] i [36]. 

 Model mechanistyczny może zostać rozbudowany o wpływ czynników takich jak bicie 

osiowe narzędzia oraz promień zaokrąglania ostrza, jednak w wielu przypadkach obróbki w skali 

makro, wpływ tych czynników może zostać pominięty. Bicie osiowe narzędzia oraz promień 

zaokrąglenia ostrza podczas obróbki w skali makro, są najczęściej bardzo małe w porównaniu do 

posuwu na ostrze narzędzia. 

 Pierwszymi modelami sił skrawania, w których uwzględniano zjawisko niezerowego 

promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia oraz jego wpływ na siły skrawania są modele sił skrawania 

dla obróbki wykończeniowej w skali makro. Tego rodzaju modele przedstawiono w pracach [42], 

[54]. Grubość warstwy skrawanej w przypadku obróbki wykończeniowej może być porównywalna 

z promieniem zaokrąglenia ostrza narzędzia co powinno zostać uwzględnione podczas 

modelowania sił skrawania występujących w trakcie obróbki. Ponadto według niektórych autorów 

te zjawiska powinny zostać również uwzględnione podczas badania procesu frezowania rowków 

[68]. 

 Po uwzględnieniu wpływu niezerowego promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia oraz 

rozbudowaniu zależności (2.1) i (2.2) o wpływ siły wynikającej z ugniatania materiału obrabianego 

otrzymuje się zależności służące do wyznaczenia siły głównej i odporowej siły skrawania: 

         pcectc aktAktF  ,                (2.4) 

         ptettt aktAktF  ,               (2.5) 

gdzie: 

kce, - współczynnik oporu właściwego skrawania dla głównej siły skrawania, dla składowej 

pochodzącej od ugniatania [N/mm], 

kte - współczynniki oporu właściwego skrawania dla odporowej siły skrawania, dla składowej 

pochodzącej od ugniatania [N/mm]. 

 

 Metoda wyznaczania współczynników oporu właściwego skrawania dla przypadku kiedy 

występuje składowa siły, pochodząca od krawędzi skrawającej jest przedstawiona w pracy [31]. 

Autorzy bazują na rozwiązaniu opisanym w [18].  
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 Doświadczalny model sił skrawania w precyzyjnej obróbce przedstawiono w pracy [7]. 

Autorzy uwzględniają tarcie pomiędzy wiórem a narzędziem oraz elastyczne odkształcenia 

materiału obrabianego. Siły skrawania są wyliczane na podstawie stałych materiału takich jak 

moduł Younga i twardość. Ponadto do modelu włączony jest kąt ścinania oraz współczynnik tarcia 

wióra o narzędzie.  

 Założenie stałości współczynników oporu właściwego skrawania jest uproszczeniem, które 

może zostać dokonane w przypadku, kiedy siły skrawania nie są modelowane dla bardzo szerokiego 

zakresu parametrów obróbki. Największy wpływ na wartości współczynników oporu właściwego 

skrawania w skali makro mają geometria narzędzia oraz rodzaj obrabianego materiału. Dla małych 

grubości warstwy skrawanej (małych wartości posuwu na ostrze narzędzia), a w szczególności w 

przypadku, kiedy grubość warstwy skrawanej jest tak mała, że nie następuje formowanie się wióra, 

główny wpływ na siły skrawania mają składowe pochodzące od ostrza narzędzia. W takim 

przypadku współczynnik oporu właściwego skrawania silnie zmienia się wraz ze zmianą grubości 

warstwy skrawanej.  

 Wielu autorów zajmujących się modelowaniem procesu mikroobróbki zaproponowało 

budowę własnych modeli sił skrawania. Modele te w mniejszym lub większym stopniu opierają się 

na modelach stosowanych w skali makro. Prawie zawsze jest jednak uwzględniona w nich 

zmienność współczynników oporu właściwego skrawania w zależności od grubości warstwy 

skrawanej. 

 W większości przytoczonych wcześniej prac autorzy przyjmują, że grubość warstwy 

skrawanej jest określona zależnością: 

 sin zfh  (2.6) 

gdzie: 

 zf  - posuw na ostrze [mm], 

   - położenie kątowe narzędzia. 

 

 Uproszczenie z równania (2.6) zazwyczaj jest dopuszczalne. W rzeczywistości grubość 

warstwy skrawanej h jest modyfikowana przez posuwowy ruch narzędzia. W pracy [9] 

przedstawiono model sił skrawania w mikrofrezowaniu, gdzie grubość warstwy skrawanej jest 

wyliczana z uwzględnieniem rzeczywistej grubości warstwy skrawanej i trajektorii ostrza 

narzędzia, która jest trochoidą (lub cykloidą wydłużoną). Zdaniem autorów różnica między ich 

modelem, a podejściem stosowanym dotychczas może zostać zauważona, jeśli stosunek posuwu na 

ostrze narzędzia do promienia narzędzia jest większy niż 0,1. W przypadku mikrofrezowania z 

bardzo dużym posuwem (10 µm), narzędziem o średnicy 1 mm stosunek ten wynosi 0,02. 
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 W pracy [72] autorzy skupiają się na analizie współczynników oporu właściwego skrawania 

w mikrofrezowaniu. Prezentują zależności analityczne i doświadczalne pokazujące, jak zmieniają 

się współczynniki oporu właściwego skrawania w zależności od grubości warstwy skrawanej. 

Ponadto model sił skrawania wykorzystany przez autorów uwzględnia fakt, że trajektoria narzędzia 

jest trochoidą. 

 Model sił skrawania w mikrofrezowaniu z uwzględnieniem minimalnej grubości warstwy 

skrawanej oraz bicia osiowego narzędzia przedstawiono w pracy [98]. Autorzy uwzględniają fakt, 

że w procesie mikrofrezowania, ze względu na stosunkowo duży promień zaokrąglenia ostrza, 

może nie nastąpić zeskrawanie materiału w określonym przejściu narzędzia. Algorytm 

proponowany przez autorów, do obliczania grubości warstwy skrawanej zakłada, że zeskrawanie 

materiału następuje dopiero po przekroczeniu minimalnej grubości warstwy skrawanej. Jeśli nie 

zostanie przekroczona minimalna grubość warstwy skrawanej, to następuje nagromadzenie 

materiału i zeskrawanie go w kolejnym przejściu (przejściach) narzędzia. Ponadto podczas 

wyznaczania grubości warstwy skrawanej uwzględniono występowanie bicia osiowego narzędzia. 

Autorzy uwzględniają niejednorodną strukturę materiału, który składa się z ferrytu i perlitu. 

Najpierw dokonują wyznaczenia oraz walidacji parametrów modelu dla ferrytu i perlitu. Następnie 

wykorzystują mapowanie mikrostruktury stali opisane w pracy [96] do wyznaczenia sił skrawania. 

 Metodę przewidywania sił skrawania dla materiałów wielofazowych przedstawiono w pracy 

[96]. Autorzy pokazują, że w siłach skrawania występują składowe o częstotliwościach wyższych 

niż wynikające jedynie z kinematyki procesu. Ich występowanie można wyjaśnić wielofazowością 

materiału obrabianego. Aby zamodelować siły skrawania materiału wielofazowego autorzy 

uważają, że należy dodać do modelu trójwymiarową mapę mikrostruktury. Następnie określane jest 

położenie ostrza narzędzia wewnątrz trójwymiarowej mapy mikrostruktury i określany jest rodzaj 

fazy materiału skrawanej przez narzędzie. Ostatecznie na podstawie znajomości fazy jaką skrawa 

ostrze można zastosować odpowiedni współczynnik oporu właściwego skrawania, który jest różny 

dla każdej z faz.  

 W pracy [76] przedstawiono model sił skrawania dla którego współczynniki oporu 

właściwego skrawania są wyznaczane podczas jednego przejścia narzędzia. Siły skrawania 

działające na ostrze narzędzia są określone zależnościami, będącymi rozbudową modelu 

mechanistycznego z równań (2.2) i (2.3): 

           pjjcc aqhphkF                  (2.7) 

           pjjtt aqhphkF                  (2.8) 

gdzie:  

φ - kątowe położenie narzędzia, 

hj - grubość warstwy skrawanej [mm], 
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ap - głębokość skrawania [mm], 

pj - współczynnik uwzględniający bicie osiowe dla konkretnego ostrza, 

kt, kx - współczynniki oporu właściwego skrawania [N/mm2], 

qj - współczynnik uwzględniający kąt linii śrubowej frezu dla konkretnego ostrza. 

 

 Nowością zaproponowaną przez autorów jest uzależnienie współczynników oporu 

właściwego skrawania od chwilowej grubości warstwy skrawanej zależnościami funkcyjnymi:  

      m
st hkk                (2.9) 

      n
cc hkk              (2.10) 

gdzie: 

ks, kc, m i n - stałe zależne od materiału obrabianego i geometrii ostrza, 

h - chwilowa grubość warstwy skrawanej. 

 

 Proces mikroobróbki skrawaniem był badany oraz modelowany przez Jina i Altintasa w 

pracach [6], [37] oraz [38]. W pracy [37] opisano model procesu mikroobróbki z uwzględnieniem 

linii poślizgu oraz promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia. Model linii poślizgu zaproponowany 

przez autorów bazuje na modelu zaproponowanym przez Fanga w pracy [25]. Autorzy 

uwzględniają również kąt ścinania materiału obrabianego, podobnie jak w pracy [7]. W pracy [6] 

autorzy wykorzystują model formowania się wióra z pracy [37] skupiając się na budowie modelu sił 

skrawania. 

 W pracy [38] autorzy opisują sposób przewiadywania sił skrawania za pomocą metody 

elementów skończonych. Oprócz metody elementów skończonych wykorzystano model linii 

poślizgu (ang. slip line model), który również zaprezentowano w pracy [6]. Siły skrawania, 

zasymulowane obiema metodami, są porównywane z otrzymanymi z eksperymentu toczenia. 

Współczynniki oporu właściwego skrawania zidentyfikowano na podstawie serii symulacji dla 

różnych wartości promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia oraz grubości warstwy skrawanej. 

Współczynniki oporu właściwego skrawania są następnie wykorzystywane do symulacji sił 

skrawania w mikrofrezowaniu z uwzględnieniem bicia osiowego narzędzia. Ponadto autorzy 

uwzględnili wpływ dynamiki siłomierza na pomiar sił skrawania. Model sił skrawania 

proponowany przez autorów ma taką samą postać jak model z równań (2.1) i (2.2). Jedyną różnicą 

jest  uzależnienie współczynników oporu właściwego skrawania od grubości warstwy skrawanej 

oraz promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia. Współczynniki oporu właściwego skrawania są 

określone zależnościami: 

         ccc qp
c

d
cccc rhhrhkhkrhk   ,, 21    (2.11) 
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         ttt qp
t

d
tttt rhhrhkhkrhk   ,, 21    (2.12) 

gdzie: 

kc1, kt1 - współczynniki oporu właściwego skrawania, jeśli promień zaokrąglenia narzędzia 

wynosi zero, 

kc2, kt2 - współczynniki oporu właściwego sił skrawania uwzględniające nieliniowy wpływ 

promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia na siły skrawania, 

α, β, d, p, q - stałe współczynniki, 

h - grubość warstwy skrawanej, 

rε - promień zaokrąglenia ostrza narzędzia. 

 

 Model procesu mikrofrezowania ze szczególnym uwzględnieniem efektu rozmiaru, 

promienia zaokrąglenia ostrza oraz zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej 

przedstawiono w [52]. Najpierw autorzy wykorzystali metodę elementów skończonych z 

wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu Johnsona-Cooka w celu poznania utwardzania się 

materiału obrabianego. Na podstawie symulacji z wykorzystaniem metody elementów skończonych 

zbudowano model analityczny sił skrawania z wykorzystaniem modelu tarcia wióra o narzędzie. 

Autorzy przeprowadzili eksperymenty frezowania miedzi narzędziem o średnicy 0,1 mm. Wnioski 

wynikające z pracy są następujące: analiza formowania się wióra pozwala stwierdzić, że minimalna 

grubość warstwy skrawanej wynosi 0,25 wartości promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia, dla kąta 

natarcia wynoszącego 10° i promienia zaokrąglenia ostrza równego 2 μm. Utwardzanie się 

materiału na styku narzędzie-przedmiot obrabiany jest główną przyczyną efektów obserwowanych 

w procesie mikrofrezowania. Energia właściwa skrawania rośnie znacząco kiedy grubość materiału 

do zeskrawania nie przekracza minimalnej grubości warstwy skrawanej. Wynika to ze zjawiska 

ugniatania i nagromadzenia materiału. Model sił skrawania zaproponowany przez autorów w [52] 

opiera się na modelach opisanych w pracach [34] i [99]. Model linii poślizgu (ang. slip line model) 

wprowadzony przez Waldorfa [99] jest zdaniem autorów pracy [52] jednym z bardziej dokładnych i 

może uwzględniać zjawiska takie jak ugniatanie materiału obrabianego oraz niezerowy promień 

zaokrąglenia ostrza narzędzia. Autorzy prac  [52] i [34] opierają się na odkształceniach 

występujących w rejonie formowania się wióra . Następnie formują równania opisujące siły 

skrawania oraz siły ugniatania występujące podczas obróbki narzędziem o niezerowym promieniu 

zaokrąglenia. W pracy [52] autorzy proponują podzielić swój model sił skrawania na dwa 

przypadki, dla których obowiązują różne równania sił skrawania: 

1. Kiedy grubość warstwy skrawanej jest mniejsza niż minimalna grubość warstwy skrawanej: 
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    (2.13) 

2. Kiedy grubość warstwy skrawanej jest większa niż minimalna grubość warstwy skrawanej: 

      










ptt

pcc

ahkF

ahkF
t

c

2

2




    (2.14) 

gdzie: 

CP , TP , 1c , 1t  - współczynniki sił skrawania dla przypadku kiedy grubość warstwy 

skrawanej jest mniejsza od minimalnej grubości warstwy skrawanej, 

ck , ck , 2c , 2t  - współczynniki sił skrawania dla przypadku kiedy grubość warstwy 

skrawanej jest mniejsza od minimalnej grubości warstwy skrawanej, 

h - chwilowa grubość warstwy skrawanej. 

 

 Model sił zaproponowany przez autorów w [52] różni się od typowego modelu 

mechanistycznego sił skrawania wprowadzeniem nieliniowości wynikającej z różnej grubości 

warstwy skrawanej (współczynniki χ) oraz wprowadzeniem różnych współczynników oporu 

właściwego skrawania dla przypadku, kiedy nie zostaje przekroczona minimalna grubość warstwy 

skrawanej. Zastosowanie tego modelu, będzie skutkowało skokowymi zmianami wartości 

współczynników oporu właściwego skrawania, podczas przekraczania minimalnej grubości 

warstwy skrawanej. 

 Model sił skrawania uwzględniający zjawisko minimalnej grubości warstwy skrawanej, 

bicie osiowe narzędzia oraz kąt spływu wióra przedstawiono w pracach [12] i [85]. Autorzy 

proponują zastosowanie do wyznaczenia współczynników oporu właściwego skrawania zależności 

zawartych w [8]: 
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            (2.17) 

gdzie: 

τ - maksymalne naprężenia ścinające w płaszczyźnie ścinania, 

i - kąt pochylenia głównej krawędzi skrawającej, 

αn - normalny kąt natarcia, 
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ϕn - normalny kąt ścinania, 

βn - normalny kąt tarcia, 

ηc - kąt spływu wióra. 

 Autorzy prac [12] i [85] nie rozróżniają warunków, kiedy grubość warstwy skrawanej nie 

przekracza lub przekracza minimalną grubość warstwy skrawanej. Wprowadzają natomiast pojęcie 

granicznej grubości warstwy skrawanej, kiedy występuje ślizganie się wióra po powierzchni 

natarcia. Wartość graniczna hlim określona jest zależnością geometryczną, wynikającą z promienia 

zaokrąglenia ostrza oraz kąta natarcia: 

      nrh  sin1lim       (2.18) 

gdzie: 

r  - promień zaokrąglenia ostrza, 

αn - kąt natarcia. 

 

 Poniżej granicznej wartości grubości warstwy skrawanej zaczyna występować ślizganie się 

na nominalnej powierzchni natarcia. W takim przypadku wartość kąta natarcia zmienia się i 

określona jest zależnością: 

     







 1arcsin




r

h
t      (2.19) 

gdzie: 

h - chwilowa grubość warstwy skrawanej, 

r  - promień zaokrąglenia ostrza. 

 

 Wartości współczynników oporu właściwego są w pracach [12] i [85] weryfikowane na 

podstawie eksperymentu toczenia, dla różnych wartości posuwu na ostrze narzędzia. Autorzy 

przeprowadzili eksperymenty dla ujemnych kątów natarcia, które pokazują, że zależność między 

główną siłą skrawania a posuwem na ostrze narzędzia jest nieliniowa. Ponadto model sił 

uwzględnia wpływ bicia osiowego narzędzia, które ze względu na jego dużą wartość, w 

porównaniu do posuwu na ostrze narzędzia, nie może zostać pominięte. 

 Kolejną pracą, w której przestawiono model sił skrawania w procesie mikrofrezowania jest 

praca [78]. Autorzy uwzględniają zjawiska, które ich zdaniem mają główny wpływ na proces 

mikroobróbki. Uwzględnione jest bicie osiowe narzędzia, oraz jego odkształcenia. Ponadto 

uwzględniono występowanie niezerowego promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia, który może być 

porównywalny z grubością warstwy skrawanej oraz może prowadzić do zmian w kątach natarcia i 

przyłożenia. Dodatkowo autorzy uwzględniają kąt pochylenia linii śrubowej narzędzia. Po 
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uwzględnieniu wpływu wszystkich czynników, równania opisujące siły skrawania przyjmują 

bardzo złożoną postać i są różne dla każdego z ostrzy narzędzia. 

 Zjawisko "odsprężynowania" (ang. springback) materiału obrabianego, polegające na 

występowaniu odkształceń elastycznych na styku narzędzie-przedmiot obrabiany przedstawiono w 

pracy [30]. Autorzy bazują na modelu zaproponowanym w pracy [7]. Uważają, że mechanistyczny 

model sił skrawania należy rozbudować o dodatkową składową pochodzącą od odkształceń 

elastycznych materiału obrabianego. W pracy brakuje wyników porównania modelu sił 

opracowanego przez autorów z klasycznym modelem mechanistycznym. Przedstawione przez 

autorów porównanie wyników doświadczalnych z modelem, nie wykazuje dużej zgodności między 

modelem a wynikami doświadczalnymi. 

 Model sił skrawania uwzględniający kontakt pomiędzy powierzchnią przyłożenia a 

materiałem obrabianym przedstawiono w pracy [43]. Autorzy w swoim modelu uwzględniają 

również promień zaokrąglenia ostrza narzędzia. 

 Mechanistyczny model sił skrawania dla procesu mikroobórki przedstawiono w pracy [53]. 

Autorzy powołują się na pracę [7] i uwzględniają efekt "odsprężynownaia" (ang. springback) 

materiału obrabianego. Model sił skrawania proponowany przez autorów zakłada, że współczynniki 

oporu właściwego skrawania nie zależą od parametrów obróbki takich jak głębokość skrawania, 

prędkość skrawania oraz posuw. Na wartość współczynników oporu właściwego skrawania wpływ 

ma materiał obrabiany, grubość warstwy skrawanej oraz geometria narzędzia. 

 Podzielenie głównej siły skrawania oraz odporowej siły skrawania na składowe pochodzące 

od ścinania oraz ślizgania wióra po ostrzu narzędzia zaproponowano w pracy [44]. Autorzy 

modelując siły skrawania korzystają ze stałych materiału obrabianego takich jak twardość oraz 

moduł Younga. Ponadto uwzględniają geometrię ostrza narzędzia oraz jego promień zaokrąglenia. 

 Propozycję rozszerzenia modelu sił skrawania stosowanego w skali makro do mikroobróbki 

przestawiono w pracy [29]. Zależność między współczynnikami oporu właściwego skrawania a 

grubością warstwy skrawanej oraz promieniem zaokrąglenia ostrza została zweryfikowana za 

pomocą eksperymentu toczenia. Badania przeprowadzone przez autorów pokazują, że opór 

właściwy skrawania zmienia się w zależności od stosunku promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia 

do grubości warstwy skrawanej. Wyraźnie widoczna jest również nieliniowa zależność między 

współczynnikami oporu właściwego skrawania a grubością warstwy skrawanej. Ostatecznie autorzy 

uzależniają opór właściwy skrawania od wielu współczynników i od grubości warstwy skrawanej. 

 W pozycji [74], zaprezentowano model mechanistyczny sił skrawania z uwzględnieniem 

wpływu krawędzi. Dodatkowo autorzy proponują zmieniać wartości współczynników oporu 

właściwego skrawania po przekroczeniu minimalnej grubości warstwy skrawanej. Ten sam model 
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sił skrawania został wykorzystany w pracy [60], gdzie autorzy skupiają się na budowie modelu sił 

skrawania z uwzględnieniem zjawisk dynamicznych występujących w mikrofrezowaniu. 

 Metodę elementów skończonych do przewidywania sił skrawania w mikrofrezowaniu 

przestawiono w pracy [1]. Autorzy uwzględniają trajektorię narzędzia i grubość warstwy skrawanej 

dla różnych paramentów (średnica narzędzia, posuw, prędkość skrawania i liczba ostrzy frezu). 

Ponadto uwzględniono bicie osiowe narzędzia. Bazując na symulacji za pomocą metody elementów 

skończonych dla szerokiego zakresu parametrów obróbki, autorzy sformowali zależność pomiędzy 

siłami skrawania a grubością warstwy skrawanej, prędkością skrawania. Autorzy w swoim modelu 

sił uwzględniają nieliniowość procesu oraz dominujące siły ugniatania i ścinania. 

 W pracy [3] autorzy do opisu sił skrawania proponują wykorzystać nieliniową zależność 

bazująca na wynikach pracy [1], uwzględniającą grubość warstwy skrawanej, promień zaokrąglenia 

ostrza narzędzia, prędkość skrawania oraz inne współczynniki siły skrawania.  

 Za przedstawionymi wcześniej modelami sił skrawania stoi złożona teoria opisująca 

zjawiska zachodzące między narzędziem a przedmiotem obrabianym. Autorzy próbują modelować 

siły skrawania za pomocą stałych materiałowych takich jak twardość oraz wytrzymałość na 

ścinanie. Część prac skupia się na skomplikowanej analizie procesu skrawania dla konkretnego 

rodzaju materiału i ich zastosowanie w praktyce badawczej wydaje się utrudnione. Bez względu na 

złożoność modelu sił skrawania oraz zależności fizyczne, na których się opiera zachodzi zawsze 

potrzeba identyfikacji doświadczalnej pewnych parametrów modelu. Z tego względu podczas 

symulowania sił skrawania najlepiej jest wybrać model sił skrawania, w którym w prosty sposób 

można określić wartości współczynników oporu właściwego skrawania i który nie wymaga 

znajomości pełnej geometrii ostrza frezu (np. kątów natarcia). Autorzy wszystkich wymienionych 

wcześniej prac są zgodni co do tego, że dla narzędzi o niezerowym promieniu zaokrąglenia ostrza, 

współczynnik oporu właściwego skrawania zmienia się w zależności od grubości warstwy 

skrawanej i zależność ta nie jest liniowa. 

 

2.4. Minimalna grubość warstwy skrawanej 

 Występujący w mikroobróbce duży promień zaokrąglenia ostrza narzędzia w stosunku do 

posuwu na ostrze powoduje, że wiór może nie zostać uformowany lub zaczyna się formować dużo 

później niż w obróbce w skali makro. W takim przypadku w procesie jest duży udział ugniatania, 

który może powodować szybsze zużywanie się narzędzia oraz powodować powstawanie zadziorów.  

 W wielu pracach np. [24] [48] [52] [53] [56] proponowane jest wprowadzenie pojęcia 

minimalnej grubości warstwy skrawanej hmin, po której przekroczeniu rozpoczyna się formowanie 

wióra (rys. 2.1). W przypadku kiedy minimalna grubość warstwy skrawanej nie zostanie 
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przekroczona (rys. 2.1.a), nie następuje formowanie się wióra, a jedynie występują odkształcenia 

elastyczne i plastyczne materiału obrabianego. Po przekroczeniu minimalnej grubości warstwy 

skrawanej (rys. 2.1.b) wiór zaczyna się formować i proces przebiega dalej tak samo jak w skali 

makro. 

 

a)   b)  

Rys. 2.1. Ilustracja występowania zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej: a) przed 
przekroczeniem minimalnej grubości warstwy skrawanej, b) po przekroczeniu minimalnej grubości warstwy 

skrawanej [48]. 
 

 Grubość warstwy skrawanej h można wyznaczyć z zależności: 

      sin zfh               (2.19) 

 Znając minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin) można wyliczyć położenie kątowe 

narzędzia, dla którego rozpoczyna się skrawanie, korzystając z przekształconej zależności (2.19): 

      









zf

h
arcsin              (2.20) 

 Ilustrację występowania zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej w skali makro i 

mikro oraz jego wpływu na grubość warstwy skrawanej przedstawiono na rys. 2.2. W obu 

przypadkach arbitralnie przyjęto, że minimalna grubość warstwy skrawanej wynosi 30% wartości 

promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia. 

 W przypadku obróbki w skali makro (rys. 2.2.a) założono, że odbywa się ona z posuwem 

0,022 mm/ostrze, co jest wartością bardzo małą dla obróbki w skali makro. Promień zaokrąglenia 

ostrza przyjęto równy 10 μm. Dla takich wartości skrawanie rozpoczyna się prawie od razu po 

rozpoczęciu się zagłębiania ostrza w materiał obrabiany. Narzędzie pokonuje jedynie 2°, zanim 

rozpocznie formowanie się wióra. 

 W przypadku obróbki w skali mikro (rys. 2.2.b) przyjęto, że posuw na ostrze wynosi 1 μm, 

co jest wartością spotykaną w mikroobróbce skrawaniem. Promień zaokrąglenia ostrza przyjęto 

jako równy 1 μm. Skrawanie w przypadku obróbki w skali mikro rozpoczyna się dużo później, 

dopiero po pokonaniu 40° przez ostrze zagłębiające się w materiale obrabianym.  
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a)   b)  

Rys. 2.2. Ilustracja  zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej: a) w przypadku obróbki w skali 
makro, b) w przypadku obróbki w skali mikro. 

 

 Na rys. 2.2.a) pokazano, że w przypadku obróbki w skali makro zjawisko minimalnej 

grubości warstwy skrawanej ma bardzo mały udział w procesie obróbki i może zostać pominięte 

podczas jej analizy i modelowania. W przypadku obróbki w skali mikro (rys. 2.2.b) występowanie 

zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej jest wyraźnie widoczne i celowe jest jego 

rozpatrywanie podczas analizy i modelowania tego procesu. 

 Zjawisko minimalnej grubości warstwy skrawanej jest na tyle istotne w modelowaniu 

procesu obróbki skrawaniem, że podejmowano próby doświadczalnego lub analitycznego  

określenia wartości minimalnej grubości warstwy skrawanej. Wartość minimalnej grubości warstwy 

skrawanej ma wpływ nie tylko na siły skrawania ale również na jakość powierzchni po obróbce. 

Niewłaściwy dobór posuwu na ostrze narzędzia (zbyt mała jego wartość) może uniemożliwiać 

formowanie się wióra w każdym przejściu narzędzia, a co za tym idzie może wpływać negatywnie 

na jakość obrobionej powierzchni.  

 Pojęcie minimalnej grubości warstwy skrawanej w odniesieniu do odkształceń plastyczno-

elastycznych materiału obrabianego powodowanych przez niezerowy promień ostrza narzędzia 

zostało pierwszy raz wprowadzone w pracy [104]. Autorzy stwierdzili, że wartość minimalnej 

grubości warstwy skrawanej zależy od promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia oraz fizycznych 

właściwości materiału obrabianego. Zależność zaproponowana przez autorów umożliwia 

wyznaczenie minimalnej grubość warstwy skrawanej na podstawie znajomości promienia 

zaokrąglenia ostrza, współczynnika tarcia pomiędzy przedmiotem obrabianym a narzędziem oraz 

od stosunku odporowej siły skrawania do głównej siły skrawania. 

 W pracach [46] i [47] autorzy pokazują, że proces formowania wióra w mikroobróbce jest 

inny niż proces formowania wióra w skali makro. Badania przez nich przeprowadzone pokazują, że 

wraz ze spadkiem posuwu na ostrze narzędzia, znacznie poniżej jego promienia zaokrąglenia, 
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objętość wiórów rośnie znacznie powyżej ich nominalnej wartości, wynikającej z parametrów 

obróbki. Posuw na ostrze jest mniejszy od minimalnej grubości warstwy skrawanej i wiór nie jest 

formowany w każdym przejściu narzędzia. Kiedy ilość niezeskrawanego materiału będzie na tyle 

duża, że uformuje się wiór, to zawierać on będzie materiał z poprzednich przejść narzędzia 

(podczas których wiór się nie formował). 

 Autorzy pracy [57] zajmują się analitycznym określeniem wartości minimalnej grubości 

warstwy skrawanej na podstawie właściwości fizycznych materiału. Model proponowany przez 

autorów uwzględnia efekty termicznego zmiękczania oraz utwardzania (umocnienia) wynikającego 

z odkształceń. Autorzy uwzględnili również wpływ prędkości skrawania i promienia zaokrąglenia 

ostrza na wartość minimalnej grubości warstwy skrawanej. Do wyznaczenia wartości minimalnej 

grubości warstwy skrawanej została wykorzystana teoria tarcia cząsteczkowego. Ponadto autorzy 

dokonują doświadczalnej weryfikacji wyznaczonej minimalnej grubości warstwy skrawanej z 

wykorzystaniem stali 1040 oraz aluminium Al6082-T6 dla szerokiego zakresu wartości prędkości 

skrawania oraz wartości promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia. Weryfikacja minimalnej grubości 

warstwy skrawanej odbywała się przez obserwację bocznych ścianek obrobionego rowka. 

 Rozszerzony statyczny model formowania się wióra w procesie mikrofrezowania 

przedstawiono w pracy [48]. Autorzy stwierdzają, że ze względu na dominujące zjawisko 

minimalnej grubości warstwy skrawanej dla niskich wartości posuwu na ostrze narzędzia, może być 

zaobserwowana nieciągłość formowania się wióra. Do eksperymentalnej weryfikacji 

proponowanego modelu, autorzy zaproponowali wykorzystanie metody szacowania minimalnej 

grubości warstwy skrawanej za pomocą sił skrawania zarejestrowanych podczas obróbki. Autorzy 

zakładają, że dla małych posuwów na ostrze, formowanie się wióra jest poprzedzone kilkoma 

przejściami ostrza narzędzia, kiedy wiór nie jest formowany i kiedy występuje ugniatanie materiału. 

Dopiero po kilku przejściach ostrza narzędzia, kiedy zbierze się wystarczająca ilość materiału, 

następuje uformowanie się wióra, co można zaobserwować jako nagły spadek sił skrawania. 

Szczególnie widoczne jest do dla odporowej siły skrawania, której udział w ugniataniu jest 

największy. Sposób zaprezentowany przez autorów ich zdaniem może być zastosowany do 

wyznaczenia minimalnej grubości warstwy skrawanej na podstawie sygnału sił skrawania. Badania 

wstępne przeprowadzone przez autora niniejszej rozprawy nie wykazały widocznego, okresowego 

spadku odporowej siły skrawania, który umożliwiałby określenie w tej sposób minimalnej grubości 

warstwy skrawanej. 

 Son, Lim i Ahn w pracy [88] analizują współczynnik tarcia i jego wpływ na minimalną 

grubość warstwy skrawanej. Autorzy proponują model uwzględniający promień zaokrąglenia ostrza 

narzędzia oraz wartość współczynnika tarcia pomiędzy narzędziem a przedmiotem obrabianym jako 

główne czynniki wpływające na minimalną grubość warstwy skrawanej. Mniejsza wartość 
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promienia zaokrąglenia ostrza oraz większa wartość współczynnika tarcia prowadzą do 

zmniejszenia wartości minimalnej grubości warstwy skrawanej. Autorzy dokonują 

eksperymentalnej weryfikacji zaproponowanego modelu. 

 Analizę formowania się wióra oraz zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej, 

zarówno od strony doświadczalnej jak i modelowania numerycznego przedstawiono w pracy [24]. 

W pracy omówiono zjawisko minimalnej grubości warstwy skrawanej oraz skutki jego 

występowania. Autorzy dokonują modelowania formowania się wióra za pomocą metody 

elementów skończonych. Wynikiem pracy jest zbudowanie modelu formowania się wióra podczas 

mikroobróbki oraz określenie minimalnej grubości warstwy. 

 Podobne podejście do modelowania procesu mikrofrezowania co w pracy [24], 

zaprezentowano w [23]. Autorzy również dokonują analizy formowania się wióra przy pomocy 

metody elementów skończonych. Poniżej pewnej wartości grubości warstwy skrawanej skrawania 

siła posuwowa staje się większa od głównej siły skrawania. To zjawisko można wykorzystać do 

określenia wartości minimalnej grubości warstwy skrawanej. Ponadto autorzy zaobserwowali, że 

grubość warstwy skrawanej wpływa na energię właściwą skrawania (ang. specific cutting energy). 

Rośnie ona wraz ze spadkiem grubości warstwy skrawanej. 

 Kolejną pracą, w której stosowana jest metoda elementów skończonych do określenia 

wartości minimalnej grubości warstwy skrawanej jest praca [97]. Autorzy określają wartości 

minimalnej grubości warstwy skrawanej za pomocą metody elementów skończonych dla ferrytu 

oraz perlitu. Celem pracy jest zbudowanie modelu generowania powierzchni obrobionej w procesie 

mikrofrezowania. Model proponowany przez autorów uwzględnia geometrię ostrza oraz wpływ 

zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej i umożliwia dokładne przewidzenie 

chropowatości powierzchni dla materiałów jednorodnych tzn. składających się tylko z ferrytu lub 

perlitu. Autorzy wykonali również pomiary chropowatości dla materiałów zawierających dwie fazy. 

W tym przypadku na topografię powierzchni ma wpływ przerywanie formowania się wióra na 

granicach faz materiału obrabianego. Powoduje to powstawanie zadziorów i wzrost chropowatości 

powierzchni. 

 Badanie wpływu promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia na przebieg procesu mikroobróbki 

za pomocą metody elementów skończonych przedstawiono w pracy [101]. Autorzy do symulacji 

MES wykorzystują metodę ALE (ang. Arbitrary Lagrangian-Eulerian). Stosunek grubości warstwy 

skrawanej do promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia jest decydującym czynnikiem wpływającym 

na sposób formowania się wióra, odkształcenia materiału obrabianego oraz rozkład naprężeń 

podczas obróbki. Wyniki przedstawione przez autorów pokazują, że jeśli grubość warstwy 

skrawanej jest mniejsza od promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia, następuje formowanie się 
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wióra na skutek "wyciskania" materiału obrabianego spod ostrza narzędzia. Główny udział w tym 

zjawisku mają naprężenia ścinające i hydrostatyczne zlokalizowane z strefie deformacji materiału.  

 Kolejną pracą skupiającą się na określeniu wpływu promienia zaokrąglenia ostrza na efekt 

skali występujący w procesie mikroobróbki, za pomocą metody elementów skończonych jest 

praca [55]. Zdaniem autorów promień zaokrąglenia ostrza narzędzia ma wpływ jedynie na część 

zjawisk występujących w mikroobróbce. Jego wartość zmienia sposób spływania wióra z 

wierzchołka ostrza narzędzia przez rozszerzanie strefy naprężeń plastycznych oraz powoduje 

większe rozpraszanie energii spowodowane dłuższym odcinkiem kontaktu narzędzia z wiórem. 

Analiza danych symulacyjnych, zebranych przez autorów sugeruje, że dla bardzo wysokich 

prędkości skrawania występuje umacnianie materiału związane ze spadkiem temperatury w strefie 

spływu wióra. 

 Sposób wykrywania występowania ugniatania materiału obrabianego na podstawie sygnału 

sił skrawania w procesie mikrofrezowania przedstawiono w pracy [105]. W przypadku kiedy 

grubość warstwy skrawanej jest na tyle mała, że nie następuje formowanie się wióra siły skrawania 

rosą przez kilka kolejnych przejść ostrza narzędzia. Kiedy niezeskrawany materiał się skumuluje i 

jego wielkość przekroczy wartości minimalnej grubości warstwy skrawanej, następuje formowanie 

się wióra i proces zaczyna się od początku. Powoduje to zmiany szczytowych sił skrawania, które 

są wykrywane za pomocą transformaty falkowej. Metoda wykorzystuje zmianę wartości 

szczytowych sił skrawania do wykrywania kiedy występuje ugniatanie materiału obrabianego. 

Weryfikacji metody dokonano na podstawie oceny powierzchni powstałej w wyniku obróbki na 

ściankach obrobionych promieniową częścią frezu. 

 W pracy [52] autorzy korzystając z metody elementów skończonych budują model procesu 

mikroobróbki. Model uwzględnia umacnianie materiału obrabianego podczas obróbki, promień 

zaokrąglenia ostrza skrawającego oraz pękanie materiału obrabianego podczas obróbki. Autorzy 

proponują, aby przyjąć, że minimalna grubość warstwy skrawanej wynosi 0,25 promienia 

zaokrąglenia ostrza narzędzia, podczas obróbki miedzi, dla kąta natarcia wynoszącego 10° i 

promienia zaokrąglenia ostrza wynoszącego 2 μm. 

 Przeprowadzony przegląd literatury dotyczący minimalnej grubości warstwy skrawanej 

pokazuje, że należy uwzględnić występowanie tego zjawiska podczas modelowania procesu 

mikroobróbki. Ponadto analitycznie stwierdzono duży wpływ (w porównaniu z obróbką w skali 

makro) zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej na proces mikroobróbki, co 

przedstawiono wcześniej na rys. 2.2.  

 Największą trudnością przy uwzględnieniu minimalnej grubości warstwy skrawanej jest 

wyznaczenie jej wartości. W niektórych wcześniej wymienionych publikacjach zakłada się, że 

ostrze ma niezerowy promień zaokrąglenia i odnosi grubość warstwy skrawanej do wartości tego 



Marcin Matuszak - Dynamika procesu mikrofrezowania - badania doświadczalne i modelowanie 

 29

promienia. Założenie, że kształt wierzchołka ostrza jest wycinkiem okręgu jest dużym 

uproszczeniem i może powodować niedokładności. Ponadto kształt wierzchołka ostrza może się 

zmieniać w trakcie obróbki wraz ze zużywaniem się narzędzia. Ostatecznie bazując na przeglądzie 

literatury, postanowiono przyjąć, że kształt wierzchołka narzędzia jest wycinkiem okręgu, a 

minimalna grubość warstwy skrawanej wynosi 30% promienia zaokrąglenia ostrza. 

 

2.5. Wpływ mikrostruktury materiału obrabianego na proces mikrofrezowania 

 W procesie mikrofrezowania, wartość posuwu na ostrze narzędzia może być mniejsza niż 

rozmiar ziarna materiału obrabianego. Komatsu, Yoshino, Matsumura i Torizuka w pracy [51] 

zauważają, że w mikroobróbce skrawaniem rozmiar ziaren jest duży w porównaniu do grubości 

warstwy skrawanej. W pracy porównują mikrofrezowanie zwykłej stali nierdzewnej ze stalą 

nierdzewną o bardzo małym rozmiarze ziaren, który wynosił 1,5 μm. W pracy [83] Simoneau, Ng i 

Elbestawi analizują za pomocą metody elementów skończonych skrawanie stali składającej się z 

ferrytu i perlitu. Przewidywanie sił skrawania dla materiału wielofazowego przestawiono w pracy 

[96]. Vogler, DeVor i Kapoor budują model mechanistyczny procesu skrawania dla żeliwa 

sferoidalnego oraz go weryfikują. Vogler, DeVor i Kapoor przestawiają wyniki swoich badań i 

symulacji również w pracach [97] i [98]. 

 Wyniki badań, które opisano w pracy [63] potwierdziły, że jednym z czynników mogących 

mieć wpływ na powstawanie drgań w mikrofrezowaniu jest mikrostruktura materiału obrabianego. 

 W stali i innych materiałach krystalicznych na wytrzymałość materiału oraz jego twardość 

wpływ ma między innymi umacnianie mikrostrukturalne materiału polegające na zmniejszeniu 

średniego rozmiaru ziaren. Wpływ rozdrobnienia ziarna materiału na granicę plastyczności Re jest 

wyrażany zależnością Halla-Petcha [13], [87]: 

 2

1


 dkR pwe   (2.21) 

gdzie: 

w  - naprężenie, przy którym materiał z bardzo dużym ziarnem zaczyna odkształcać się 

plastycznie, 

pk  - współczynnik zależny od oporności granic ziaren przy ruchu dyslokacji, 

d - średnia średnica ziarna. 

 

 Powyższe zjawisko oraz jego wstępnie poznany wpływ na proces mikrofrezowania, 

wymusiły konieczność analizy mikrostruktur stali, wykorzystywanej podczas eksperymentów 

mikrofrezowania. Podczas badania dynamiki procesu mikrofrezowania konieczne jest poznanie 
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mikrostruktury materiału w celu określania rozmiarów ziaren i osiągnięcia powtarzalnych 

wyników. 
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3. TEZA, CEL I ZAKRES PRACY 

 Na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych oraz prac opisanych w literaturze 

przyjęto główny cel pracy, którym jest: 

Budowa modelu mikrofrezowania ze szczególnym uwzględnieniem jego dynamiki, przemieszczeń 

dynamicznych narzędzia oraz sił skrawania, który umożliwi przewidywanie występowania drgań 

podczas obróbki.  

Związana z celem pracy teza została przyjęta następująco: 

W budowie modelu dynamicznego procesu mikrofrezowania, uwzględniającego dynamikę układu 

OUPN, umożliwiającego określenie warunków stabilności mikrofrezowania konieczne jest 

uwzględnienie zjawisk nie występujących w skali makro. 

 W celu realizacji głównego celu pracy oraz udowodnienia postawionej tezy konieczna była 

realizacja następujących zadań szczegółowych: 

- dokonanie przeglądu zjawisk występujących w mikroobróbce skrawaniem; 

- wyznaczenie funkcji przejścia wierzchołka narzędzia zamocowanego we wrzecionie 

mikrofrezarki przez wykonanie testów impulsowych oraz syntezę modalną; 

- budowa modelu sił skrawania w mikroobróbce skrawaniem wraz z badaniami doświadczalnymi 

umożliwiającymi identyfikację współczynników oporu właściwego skrawania; 

- opracowanie modelu dynamicznego procesu mikrofrezowania uwzględniającego zjawiska, które 

mogą zostać pominięte w skali makro (minimalna grubość warstwy skrawanej, nieliniowy model 

sił skrawania); 

- porównanie wyników otrzymanych z modelu z wynikami badań doświadczalnych. 

 Praca składa się z dziewięciu rozdziałów, w których zostały przedstawione kolejne etapy 

prac nad badaniami doświadczalnymi procesu mikrofrezowania oraz budowa i weryfikacja 

doświadczalna modelu dynamicznego mikrofrezowania. 

 W rozdziale pierwszym dokonano krótkiego wprowadzenia w tematykę podejmowaną w 

pracy i przedstawiono istotność budowy modelu dynamicznego dla procesu mikrofrezowania. 

 W rozdziale drugim zaprezentowano istniejące modele dynamiczne procesu frezowania i 

mikrofrezowania. Na podstawie zaprezentowanego przeglądu literatury przedstawiono zjawiska 

uwzględniane w modelach dynamicznych mikrofrezowania oraz potrzebę budowy modelu 

dynamicznego procesu. Przedstawiono przegląd wybranych modeli sił skrawania stosowanych w 

obróbce skrawaniem i mikroobróbce. 

 W rozdziale trzecim przedstawiono tezę, cel i zakres rozprawy doktorskiej. 

 W rozdziale czwartym przedstawiono szczegółowo zjawiska występujące w mikroobróbce 

skrawaniem oraz trudności, które mogą pojawić się podczas badania tego procesu. Omówiono 
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zjawisko minimalnej grubości warstwy skrawanej, wpływ funkcji przejścia siłomierza na błędy 

pomiaru sił skrawania. 

 W rozdziale piątym opisano stanowisko badawcze, wyniki pomiarów oraz wyniki syntezy 

modalnej, która umożliwiła wyznaczenie funkcji przejścia wierzchołka narzędzia zamocowanego 

we wrzecionie mikrofrezarki. Wyznaczona funkcja przejścia została wykorzystana w modelu 

dynamicznym mikrofrezowania. 

 W rozdziale szóstym omówiono przebieg badań sił skrawania, zaprezentowano wyniki 

pomiarów sił skrawania oraz ich analizę, na podstawie której dokonano wyboru modelu sił 

skrawania wykorzystanego podczas budowy modelu dynamicznego. 

 W rozdziale siódmym przedstawiono podstawowy model dynamiczny procesu obróbki 

skrawaniem, a następnie dokonano jego rozbudowy do modelu uwzględniającego zjawiska 

występujące w mikroobróbce. 

 W rozdziale ósmym przedstawiono stanowisko badawcze służące do weryfikacji 

doświadczalnej modelu dynamicznego procesu mikrofrezowania. Zaprezentowano przebieg 

eksperymentu mikrofrezowania oraz porównano wyniki otrzymane z modelu dynamicznego z 

wynikami badań doświadczanych.  

 W rozdziale dziewiątym zamieszczono podsumowanie rozprawy w formie uwag końcowych 

i wniosków. Przedstawiono również perspektywy oraz kierunki prowadzenia dalszych prac 

badawczych. 
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4. MIKROOBRÓBKA SKRAWANIEM W ODNIESIENIU DO 

OBRÓBKI W SKALI MAKRO 

 Umownie przyjętą granicą, kiedy frezowanie można rozpatrywać jako mikrofrezowanie jest 

średnica narzędzia równa lub mniejsza niż 1 mm. Średnica narzędzia nie jest jednak decydująca i to 

nie ona powoduje, że obróbkę należy zakwalifikować do mikroobróbki. Głównymi czynnikami 

wyróżniającymi mikroobróbkę są: 

- grubość warstwy skrawanej porównywalna z promieniem zaokrąglenia ostrza, 

- znaczny udział ugniatania i obróbki plastycznej w procesie, 

- wysokie prędkości obrotowe narzędzia. 

 Ponadto w mikroobróbce może być potrzeba uwzględnienia zjawisk oraz trudności 

pomiarowych, które mogą zostać pominięte w skali makro. Rejestracja sił skrawania może być 

utrudniona ze względu na ich małą amplitudę oraz wysoką prędkość obrotową narzędzia. Ponadto 

przed pomiarami należy zweryfikować wielkość oraz występowanie bicia osiowego narzędzia, 

które ze względu na bardzo małe wartości posuwu na ostrze może być z nim porównywalne. 

 Przytoczone powyżej zjawiska i ich wpływ na mikroobróbkę oraz trudności pomiarowe i 

sposoby radzenia sobie z nimi zostaną omówione w dalszej części pracy. 

 Aby określić przybliżoną wartość minimalnej grubości warstwy skrawanej należy wykonać 

pomiary promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia. Ze względu na małe wymiary narzędzia oraz jego 

ostrza wykonanie takich pomiarów nie jest możliwe za pomocą mikroskopu optycznego. Fotografie 

ostrza narzędzia wykonano korzystając ze skaningowego mikroskopu elektronowego. Widok ostrza 

narzędzia Kyocera 2FESM010-025-04  o średnicy 1 mm w powiększeniu 2000x przedstawiono na 

rys. 4.1.  

 

Rys. 4.1. Widok ostrza narzędzia Kyocera 2FESM010-025-04 w powiększeniu 2000x. 
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Na rys. 4.2 przedstawiono narzędzie z zaznaczonym promieniem zaokrąglenia ostrza. Jak 

wspomniano wcześniej, założenie, że ostrze ma kształt wycinka okręgu jest dopuszczalnym 

uproszeniem, stosowanym przez większość badaczy. Wartość promienia zaokrąglenia ostrza 

wynosiła ok. 1,1 m.  

 

 

Rys. 4.2. Narzędzie Kyocera 2FESM010-025-04 z zaznaczonym promieniem zaokrąglenia, którego wartość 
wynosi ok. 1,1 m. 

 

4.1. Pomiar sił skrawania w mikroobróbce 

 Najpowszechniej stosowanymi siłomierzami do pomiaru sił skrawania w obróbce 

skrawaniem są siłomierze piezoelektryczne. Zasada działania siłomierza wymusza powstawanie 

odkształceń kryształu piezoelektryka, a co za tym idzie ograniczoną sztywność siłomierza. 

Występowanie ograniczonej sztywności w połączeniu z masą płyty, do której montowany jest 

przedmiot obrabiany oraz masą przedmiotu obrabianego powoduje, że siłomierz należy 

rozpatrywać jako układ dynamiczny. 

 Częstotliwość drgań własnych siłomierza jest podawana przez producenta i dla 

najmniejszych komercyjnie produkowanych siłomierzy najczęściej wynosi kilka kiloherców. 

Dodanie masy przedmiotu obrabianego, powoduje obniżenie tej częstotliwości. W przypadku 

prowadzenia obróbki w skali makro, gdzie występują stosunkowo niskie prędkości obrotowe 

narzędzia i niskie częstotliwości wcinania się ostrzy w materiał obrabiany, częstotliwość 

wynikająca z wymuszenia jest na tyle niska, że drgania własne siłomierza nie powodują zakłócenia 

pomiaru sił skrawania. Wysoka prędkość obrotowa narzędzia i wysoka częstotliwość wymuszenia, 

występująca w mikrofrezowaniu może powodować wzbudzenie siłomierza na częstotliwości drgań 

własnych. To zjawisko może powodować występowanie błędów pomiaru sił skrawania. 
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 Częstotliwość wcinania się ostrzy frezu w materiał obrabiany zależy od prędkości obrotowej 

narzędzia oraz liczby jego ostrzy i określona jest zależnością: 

       Hz
60

z
n

f                 (4.1) 

gdzie: 

 n - prędkość obrotowa narzędzia [obr./min.], 

 z - liczba ostrzy frezu. 

 Zakładając, że frez ma dwa ostrza oraz prędkość obrotowa narzędzia wynosi 

100 000 obr./min. to częstotliwość wymuszenia wyliczona z zależności (4.1) będzie wynosić 

3,333 kHz. W przebiegu sił skrawania pochodzącym z procesu frezowania występują harmoniczne 

częstotliwości wymuszenia, które pomimo niższej częstotliwości wcinania się ostrzy w materiał 

obrabiany, mogą spowodować wzbudzenie siłomierza na jego częstotliwości drgań własnych. 

Spowoduje to zakłócenie pomiaru sił skrawania. Jedną z metod poradzenia sobie z tymi 

zakłóceniami jest zastosowanie filtra Kalmana do kompensacji dynamiki siłomierza [21], [74]. 

Innym sposobem jest budowa własnego siłomierza, którego częstotliwość drgań własnych będzie 

dużo wyższa niż komercyjnie produkowanych siłomierzy [11], [45]. Podczas prowadzonych prac 

badawczych wykorzystano komercyjnie produkowany siłomierz Kistler 9256C1, którego dynamikę 

należało poznać, najlepiej jako funkcję przejścia względem znanego wymuszenia zewnętrznego.  

 Podatność dynamiczną siłomierza Kistler 9256C1, który wykorzystano do pomiarów sił 

skrawania, wraz z zamontowanym przedmiotem obrabianym zweryfikowano za pomocą testu 

impulsowego. Test impulsowy wykonano za pomocą mikromłotka modalnego PCB 086E80 

(rys. 4.3). 

 

Rys. 4.3. Mikromłotek modalny wykorzystany do testów impulsowych siłomierza. 
 

 Widok mikrofrezarki podczas wykonywania testu impulsowego siłomierza przedstawiono 

na rys. 4.4. Siłomierz wzbudzano w kierunkach X, Y i Z. Dla każdego kierunku siłomierz został 

uderzony młotkiem impulsowym 16 razy. Do pomiaru odpowiedzi impulsowej wykorzystano 

system pomiarowy LMS SCADAS III. Wyznaczenie funkcji przejścia odbywało się w programie 

LMS Test.Lab. 
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Rys. 4.4. Widok przeprowadzenia testu impulsowego siłomierza. 
 

 Funkcję przejścia młotek impulsowy-siłomierz w kierunku X przedstawiono na rys. 4.5. 

Widoczne jest występowanie częstotliwości rezonansowej wynoszącej ok. 5,8 kHz. Częstotliwość 

ta jest wyższa niż częstotliwość drgań własnych podawana przez producenta, która wynosi 5,1 kHz. 

Koherencję dla testu impulsowego w kierunku X przedstawiono na rys. 4.6. Dla całego zakresu 

częstotliwości jest ona bliska 1, co świadczy o tym, że widoczny rezonans to częstotliwość drgań 

własnych siłomierza. 

 

 

Rys. 4.5. Funkcja przejścia siłomierza z zamontowanym przedmiotem obrabianym w kierunku osi X 
siłomierza. 
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Rys. 4.6. Koherencja dla testu impulsowego siłomierza w kierunku X. 
 

 Funkcję przejścia siłomierza w kierunku Y przedstawiono na rys. 4.7. Widoczna jest 

częstotliwość rezonansowa wynosząca ok. 5,7 kHz. Podobnie jak w przypadku kierunku X, 

częstotliwość ta jest większa niż częstotliwość podawana przez producenta siłomierza, która wynosi 

5,5 kHz. Koherencja dla kierunku Y (rys. 4.8) jest bliska 1 w zakresie częstotliwości od 0 do 6 kHz. 

 

 

Rys. 4.7. Funkcja przejścia siłomierza z zamontowanym przedmiotem obrabianym w kierunku osi Y 
siłomierza. 
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Rys. 4.8. Koherencja dla testu impulsowego siłomierza w kierunku Y. 
 

 Funkcję przejścia siłomierza w kierunku Z przedstawiono na rys. 4.9. Pierwsze widoczna 

częstotliwość rezonansowa wynosi ok. 4,5 kHz, druga ok. 5,8 kHz. Koherencja dla kierunku Z (rys. 

4.10) jest bliska 1 dla całego zakresu częstotliwości, za wyjątkiem drugiej częstotliwości 

rezonansowej, czyli 5,8 kHz. Częstotliwość ta wynosi tyle samo, ile częstotliwość drgań własnych 

siłomierza w kierunku osi X. Pierwsza częstotliwość rezonansowa, czyli 4,5 kHz jest niższa od 

częstotliwości drgań własnych podawanej przez producenta, która wynosi 5,6 kHz. 

 

 

Rys. 4.9. Funkcja przejścia siłomierza z zamontowanym przedmiotem obrabianym w kierunku osi Z 
siłomierza. 
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Rys. 4.10. Koherencja dla testu impulsowego siłomierza w kierunku Z. 
 

 Kolejną cechą charakterystyczną występującą podczas pomiaru sił skrawania w 

mikrofrezowaniu jest bardzo niska amplituda sił skrawania, wynikająca z małych grubości warstwy 

skrawanej oraz małych głębokości skrawania. Niskie amplitudy sił skrawania, a co za tym idzie 

niskie wartości sygnałów elektrycznych przekazywanych do aparatury pomiarowej mogą 

powodować spadek stosunku sygnał-szum i wzrost zakłóceń w rejestrowanych przebiegach sił 

skrawania. Podczas pomiarów dołożono wszelkich starań aby zapobiec przenikaniu zakłóceń do 

toru pomiarowego. Wartości sygnałów sił skrawania były dużo większe od szumów 

zarejestrowanych przed rozpoczęciem obróbki. 
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5. DYNAMIKA NARZĘDZIA ZAMOCOWANEGO WE 

WRZECIONIE MIKROFREZARKI 

5.1. Stanowisko pomiarowe oraz przebieg pomiarów 

 Pomiary odpowiedzi impulsowej narzędzia zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki  

wykonano w kierunkach posuwowym i prostopadłym do posuwowego (X i Y). Widok mikrofrezarki 

z układem współrzędnych przedstawiono na rys. 5.1. 

 

Rys. 5.1. Schematyczny widok mikrofrezarki wraz z kierunkami osi zdefiniowanymi w układzie sterowania. 
 

 Schemat układu pomiarowego wykorzystanego do pomiaru odpowiedzi impulsowej 

narzędzia zamontowanego we wrzecionie mikrofrezarki przedstawiono na rys. 5.2. We wrzecionie 

mikrofrezarki zamontowano narzędzie Kyocera 2FESM010-025-04, użyte w dalszych badaniach. 

Pomiar odpowiedzi narzędzia wykonano przy użyciu wibrometru laserowego Polytec PSV-400, w 

punktach (1-7) oraz dodatkowo na uchwycie narzędzia (A-C). Do wzbudzenia narzędzia 

wykorzystano mikromłotek modalny PCB 086E80 (rys. 5.4). Ze względu na bardzo małą średnicę 

wierzchołka narzędzia niemożliwe było bezpośrednie uderzenie go młotkiem modalnym. Z tego 

względu do wzbudzenia wybrano najbliższy możliwy punkt, czyli punkt 5 (rys. 5.2 i 5.3). Do 

rejestracji odpowiedzi oraz wymuszenia wykorzystano system LMS SCADAS III. Oprogramowanie 
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LMS Test Lab wykorzystano do analizy zarejestrowanych danych, zbudowano w nim model 

modalny oraz wyznaczono funkcję przejścia wierzchołka narzędzia. 

 

 

Rys. 5.2. Schemat stanowiska pomiarowego wykorzystanego do wykonania testu impulsowego narzędzia 
zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki. 

 

 Widok narzędzia zamocowanego we wrzecionie oraz naniesionymi punktami, w których 

dokonywano pomiaru odpowiedzi impulsowej przedstawiono na rys. 5.3. 

 

 

Rys. 5.3. Uchwyt narzędzia wraz z zamocowanym narzędziem oraz punktami, w których dokonywano 
pomiaru. 

 

 Widok młotka modalnego podczas uderzania narzędzia przedstawiono na rys. 5.4. Dla 

każdego z punktów pomiary odpowiedzi narzędzia wykonywano 12 uderzeń młotkiem w punkcie 5 

(rys. 5.2 i 5.3). 
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Rys. 5.4. Mikromłotek modalny oraz wrzeciono obrabiarki z narzędziem podczas testu impulsowego. 
 

 Na rys. 5.5 a) przedstawiono schemat wykonania pomiaru odpowiedzi impulsowej narzędzia 

w kierunku pionowym (Y). Ze względu na brak możliwości zamocowania wibrometru laserowego 

od góry, zastosowano lustro do odbicia promienia lasera. W przypadku pomiaru odpowiedzi 

impulsowej w kierunku poziomym (X), promień lasera skierowano bezpośrednio na narzędzie 

(rys. 5.5 b). 

 

a)  b)  

Rys. 5.5. Schemat pomiaru odpowiedzi impulsowej narzędzia: a) dla kierunku Y (pionowego) z 
wykorzystaniem lustra, b) dla kierunku X (poziomego) bezpośrednio. 
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 Na rys. 5.6. przedstawiono widok wibrometru laserowego Polytec PSV-400 oraz 

mikrofrezarki podczas pomiarów odpowiedzi impulsowej narzędzia (rys. 5.6. a). Do pomiaru 

odpowiedzi impulsowej w kierunku pionowym (Y) wykorzystano lustro (rys. 5.6. b). 

 

a)    b)  
Rys. 5.6. Widok: a) wibrometru laserowego oraz mikrofrezarki, b) lustra wykorzystanego do pomiarów 

odpowiedzi impulsowej w kierunku osi Y. 
 

5.2. Wyniki testów impulsowych 

 Funkcje przejścia G15, G55, G75 odpowiadające wymuszeniu w punkcie 5 i pomiarowi 

przemieszczenia w punktach 1, 5 i 7 w kierunku X przedstawiono na rys. 5.7. W niskim zakresie 

częstotliwości widoczne są dwa rezonanse (2078 Hz oraz 2737 Hz), a w wysokim zakresie jeden 

(10971 Hz). 
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Rys. 5.7. Funkcje przejścia w kierunku X dla punktów 1, 5 i 7. 

 

 Koherencję dla funkcji przejścia G15, G55, G75, dla kierunku X przedstawiono na rys. 5.8. 

Jedynie dla funkcji przejścia G75 (wierzchołek narzędzia) i częstotliwości ok. 4200 Hz nie ma ona 

wartości zbliżonej do 1. Dla tej częstotliwości nie występują jednak żadne rezonanse, więc funkcję 

przejścia z rys. 5.7 można uznać za wiarygodną. 

 
Rys. 5.8. Koherencja w kierunku X dla punktów 1, 5 i 7. 

 

 Funkcje przejścia w kierunku G15, G55, G75 w kierunku Y przedstawiono na rys. 5.9. W 

całym zakresie widoczne są dwie częstotliwości rezonansowe (ok. 2 600 Hz i ok. 11 000 Hz).  
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Rys. 5.9. Funkcje przejścia w kierunku Y dla punktów 1, 5 i 7. 

 

  Podobnie jak dla kierunku X w kierunku Y wartość koherencji dla funkcji przejścia G75 

(wierzchołek narzędzia) spada dla częstotliwości ok. 4 200 Hz (rys. 5.10).  

 

Rys. 5.10. Koherencja w kierunku Y dla punktów 1, 5 i 7. 
 

 Funkcje przejścia dla punktów GC5 i G15 przedstawiono na rys. 5.11. Wyraźnie widoczny 

jest dużo mniejszy rezonans dla częstotliwości ok. 2,5 kHz dla funkcji przejścia GC5, która 

odpowiada pomiarowi odpowiedzi w punkcie C (na wrzecionie mikrofrezarki). Punkty A i B, które 

były położone bliżej punktu 1 nie zostały uwzględnione przy prezentacji funkcji przejścia oraz 

dalszej analizie, ze względu na to, że znajdowały się na nakrętce mocującej narzędzie. Tłumienie 

połączenia gwintowanego było zbyt duże aby uzyskać wiarygodną odpowiedź. 
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Rys. 5.11. Funkcja przejścia dla punktów C i 1 w kierunku osi X. 
 

 Rys. 5.12 przedstawia koherencję dla funkcji GC5 i G15. Dla funkcji przejścia G15 wartość 

koherencji jest zbliżona do 1 w całym zakresie częstotliwości. Dla funkcji przejścia GC5 następują 

wyraźnie spadki korelacji dla niektórych częstotliwości. Może to być spowodowane 

występowaniem połączenia pomiędzy narzędziem a wrzecionem, w postaci uchwytu 

narzędziowego oraz tulejki pośredniczącej.  

 

Rys. 5.12. Koherencja dla punktów C i 1 w kierunku osi X. 
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5.3. Wyniki syntezy modalnej - funkcja przejścia wierzchołka narzędzia 

 Znając funkcje przejścia dla punktów 1-7 względem wymuszenia w punkcie 5 (rys. 5.2) 

można zbudować model modalny układu dynamicznego, jakim jest narzędzie zamocowane we 

wrzecionie mikrofrezarki. Model modalny ogólnie ma postać: 

           FGX                  (4.2) 

gdzie: 

  X  - wektor widm przemieszczeń w punktach, 

  G  - macierz częstotliwościowych funkcji przejścia (podatności dynamicznych), 

  F  - wektor widm wymuszeń w punktach. 

 

 Zależność (4.2) można zapisać szczegółowo w postaci: 
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             (4.3) 

gdzie: 

 Xi - widmo przemieszczenia w punkcie i, 

 Gij - funkcja przejścia dla wymuszenia w punkcie j i odpowiedzi w punkcie i, 

 Fi - widmo wymuszenia w punkcie i. 

 

 Syntezę modalną przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania LMS Test Lab i 

algorytmu PolyMAX. Diagram stabilizacyjny syntezy modalnej w kierunku osi X przedstawiono na 

rys. 5.13. Na rys. 5.14 przedstawiono diagram stabilizacyjny w kierunku osi Y. 
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Rys. 5.13. Diagram stabilizacyjny syntezy modalnej w kierunku osi X. 
 

 

Rys. 5.14. Diagram stabilizacyjny syntezy modalnej w kierunku osi Y. 
 

 Znaleziono cztery postacie drgań w kierunkach X i Y. Parametry modalne dla tych postaci 

drgań przedstawiono w tab. 5.1. Trzecia postać drgań dla kierunku X została pominięta w dalszym 

prezentowaniu wyników testów impulsowych narzędzia, ze względu na bardzo małe amplitudy 

rezonansu, niewidoczne na diagramie stabilizacyjnym. Dla kierunku Y widoczne są tylko dwa 

wyraźne rezonanse (druga oraz czwarta postać drgań) z tego względu jedynie te postacie 

zaprezentowano i omówiono. 
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Tab. 5.1. Parametry modalne dla postaci drgań. 
X Y 

częstotliwość 
tłumienie 
modalne 

częstotliwość
tłumienie 
modalne 

2078 4.12% 2352 6.21% 
2737 3.24% 2693 6.24% 
4807 2.47% 4776 2.19% 

10971 1.32% 11086 1.66% 
 

 Skrajne położenia narzędzia dla pierwszej postaci drgań w kierunku osi X zostały 

przedstawiona na rys. 5.15. Dla tej postaci częstotliwość drgań własnych wynosi 2 100 Hz. 

Widoczne jest poruszanie się uchwytu narzędzia razem z narzędziem. Postać drgań może wynikać z 

dynamiki całego wrzeciona. 

 

     

Rys. 5.15. Pierwsza postać drgań w kierunku osi X, 2 100 Hz, tłumienie modalne 3,13%. 
 

 Druga postać drgań w kierunku osi X jest przedstawiona na rys. 5.16. Częstotliwość drgań 

własnych wynosiła 2600 Hz. Uchwyt narzędzia jest wyraźnie nieruchomy w stosunku do narzędzia, 

które porusza się w jego mocowaniu. Postać drgań może wynikać z ograniczonej sztywności 

mocowania narzędzia w uchwycie. 

 

    
Rys. 5.16. Druga postać drgań w kierunku osi X, 2 640 Hz, tłumienie modalne 2%. 

 

 Czwarta postać drgań narzędzia w kierunku osi X została przedstawiona na rys. 5.17. 

Częstotliwość drgań własnych wyniosła 10 971 Hz. Amplituda drgań uchwytu wrzeciona jest 

mniejsza niż w przypadku pierwszej postaci drgań. Ponadto narzędzie jest nieruchome w punkcie 

położonym najbliżej jego mocowania. Czwartą postać drgań można wiązać najprawdopodobniej z 

dynamiką narzędzia zamontowanego we wrzecionie mikrofrezarki. 
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Rys. 5.17. Czwarta postać drgań w kierunku osi X, 11 100 Hz, tłumienie modalne 1,82%. 
  

 

 Drugą postać drgań w kierunku Y przedstawiono na rys. 5.18. Uchwyt narzędzia jest 

nieruchomy, natomiast narzędzie w miejscu mocowania go w uchwycie porusza się, co może 

świadczyć o tym, że ta postać jest związana z ograniczoną sztywnością mocowania narzędzia. 

 

  

Rys. 5.18. Pierwsza postać drgań w kierunku osi Y, 2 640 Hz, tłumienie modalne 2,27%. 
 

 Czwartą postać drgań w kierunku Y przestawiono na rys. 5.19. Podobnie jak w przypadku 

kierunku X, w miejscu mocowania narzędzie jest nieruchome. Mocowanie również jest nieruchome. 

Tą postać drgań można wiązać z dynamiką narzędzia zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki. 

 

 

     

Rys. 5.19. Druga postać drgań w kierunku osi Y, 10 660Hz, tłumienie modalne 1,69%. 
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 Dla zbudowanego modelu modalnego wyznaczono funkcje przejścia w poszczególnych 

punktach narzędzia. Największe znaczenie z punktu widzenia stabilności procesu obróbki ma 

funkcja przejścia wierzchołka narzędzia. Funkcje przejścia narzędzia w kierunku osi X oraz Y 

przedstawiono na rys. 5.20. Dla obu kierunków widoczne są wyraźnie dwie częstotliwości 

rezonansowe. Wyznaczone funkcje przejścia zostały wykorzystane w modelu dynamicznym 

procesu mikrofrezowania, co zostanie omówione w dalszej części pracy. 

 

 

Rys. 5.20. Funkcje przejścia wierzchołka wrzeciona uzyskane w wyniku syntezy modalnej dla kierunków 
X i Y. 
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6. CHARAKTERYSTYKA SIŁ SKRAWANIA 

W MIKROOBRÓBCE 

6.1. Wpływ mikrostruktury materiału obrabianego na jego właściwości 
 W celu zróżnicowania wielkości ziaren oraz twardości stali C45 skrawano w trzech stanach 

obróbki cieplnej wg tabeli 6.1. Dokonano również pomiaru twardości stali po obróbce cieplnej. 

 

Tab. 6.1. Parametry obróbki cieplnej stali C45 oraz jej twardość. 
Lp. Stan technologiczny Dodatkowa obróbka cieplna HB HV 

1 Stan dostawy brak 182 190 

2 Po normalizowaniu Austenityzacja: 850°C/2,5 godziny.  
Chłodzenie: powietrze 

198 204 

3 Po wyżarzaniu przegrzewającym  Austenityzacja: 950°C/1,5 godziny.  
Chłodzenie: z piecem (650°C w czasie 
3 godzin) 

151 131 

 

 W omawianej pracy nie zajmowano się obróbką skrawaniem materiałów po obróbce 

cieplnej zwiększającej ich twardość. Rozpatrzono jedynie wpływ twardości (wielkości ziaren 

perlitu) na występowanie drgań podczas mikrofrezowania. W tym celu dokonano obróbki cieplnej 

stali C45. Następnie badania doświadczalne mikrofrezowania przeprowadzono dla stali: 

- normalizowanej, 

- wyżarzanej przegrzewająco, 

- w stanie dostawy (po walcowaniu przez producenta, bez dodatkowej obróbki cieplnej).  

 Normalizowanie wykonano dla temperatury austenityzacji wynoszącej 850°C. Czas 

wygrzewania wynosił 2,5 godziny. Następnie stal została schłodzona na powietrzu. 

 Wyżarzanie przegrzewające wykonano dla temperatury austenityzacji wynoszącej 950°C. 

Czas wygrzewania wynosił 1,5 godziny. Stal była chłodzona razem z piecem do temperatury 650°C 

w czasie 3 godzin. Następnie została schłodzona wraz z piecem do temperatury otoczenia. 

 Dla stali węglowej C45, w zależności od zastosowanego rodzaju obróbki cieplnej, 

powierzchnia przekroju ziaren może się wahać od kilkudziesięciu mikrometrów kwadratowych do 

ponad tysiąca mikrometrów kwadratowych. Ponadto obróbka plastyczna stali (walcowanie) 

powoduje, że pole powierzchni przekroju ziaren może być różne w kierunkach równoległym i 

prostopadłym do kierunku walcowania. 

 W celu zbadania wpływu mikrostruktury stali na powstawanie drgań konieczne było 

wyznaczenie rozmiarów ziaren. Dla każdej z próbek wykonano zgłady metalograficzne, a następnie 

pomiary 75 ziaren na mikroskopie optycznym. Pomiary wykonano zarówno dla kierunku 

prostopadłego do kierunku walcowania jak i dla kierunku równoległego. Przyjęto uproszczenie, że 
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każde ziarno w przekroju jest elipsą. Przykład pomiaru stali normalizowanej w kierunku 

równoległym do kierunku walcowania przedstawiono na rys. 6.1. 

 

 

Rys. 6.1. Przykład pomiaru wielkości ziaren dla stali C45 po normalizowaniu w kierunku równoległym do 
kierunku walcowania. 

 

 Widoki mikrostruktur stali dla różnych rodzajów obróbki cieplnej oraz kierunku 

prostopadłego i równoległego do kierunku walcowania przedstawiono w tab. 6.2. Widoczne są 

wyraźne różnice w rozmiarze ziaren perlitu w zależności od rodzaju obróbki cieplnej. Występują 

również nieznaczne różnice pomiędzy kierunkiem prostopadłym a równoległym do kierunku 

walcowania. Szczególnie widoczna jest kierunkowość ziaren dla stali w stanie dostawy. 
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Tab. 6.2. Widoki mikrostruktur stali C45 dla różnych rodzajów obróbki cieplnej oraz dla różnych  kierunków 
względem kierunku walcowania. 

 
C45, stan dostawy, równolegle do kierunku 
walcowania 
 

 
C45 stan dostawy, prostopadle do kierunku 
walcowania 
 

 
C45 normalizowana, równolegle do kierunku 
walcowania 
 

 
C45, normalizowana, prostopadle do 
kierunku walcowania 
 

 
C45 wyżarzana przegrzewająco, równolegle 
do kierunku walcowania 
 

 
C45, wyżarzana przegrzewająco, prostopadle 
do kierunku walcowania 
 

 

 Z otrzymanych wyników pomiarów 75 ziaren wyliczono średnią powierzchnię ziarna i 

przyporządkowano ja do skali wzorców ASTM. Wyniki pomiarów rozmiarów ziaren przedstawiono 
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w tab. 6.3. Największą powierzchnię mają ziarna w stali znajdującej się w stanie dostawy. Zgodnie 

z oczekiwaniami najmniejsze ziarno występuje w stali normalizowanej.  

 

Tab. 6.3. Wyniki pomiarów ziaren 

Materiał 
Średnia powierzchnia 

ziarna [um2] 
Średnia powierzchnia 

ziarna [mm2] 
Rozmiar ziarna 

wg ASTM 
C45 stan dostawy, kierunek 
równoległy do walcowania 

434,6 0,0004346 8 

C45 stan dostawy, kierunek 
prostopadły do walcowania 

413,3 0,0004133 8 

C45 normalizowana, 
kierunek równoległy do 
walcowania 

135,1 0,0001351 10 

C45 normalizowana, 
kierunek prostopadły do 
walcowania 

142,2 0,0001422 10 

C45 wyżarzana 
przegrzewająco, kierunek 
równoległy do walcowania 

278,4 0,0002784 9 

C45 wyżarzana 
przegrzewająco, kierunek 
prostopadły do walcowania 

306,7 0,0003067 9 

 

 Celem pomiaru wielkości ziarna było porównanie wielkości ziaren w poszczególnych 

próbkach, a nie dokładne wyznaczenie ich wielkości, dlatego przedstawiony sposób pomiaru 

zapewnia w opisywanym przypadku wystarczającą dokładność. Co więcej średnie pola powierzchni 

poszczególnych ziaren dla każdego rodzaju obróbki cieplnej różnią się istotnie. 

 Wykonano również pomiary mikrotwardości perlitu oraz ferrytu. Pomiary wykonano za 

pomocą mikrotwardościomierza Buechler, metodą Vickersa. Dla każdej z próbek wykonano po pięć 

pomiarów twardości dla ferrytu oraz perlitu. Uśrednione wartości dla 5 pomiarów przedstawiono w 

tab. 6.4.  

 

Tab. 6.4. Wyniki pomiarów mikrotwardości ferrytu i perlitu. 

Materiał 
HV 0,01 

perlit 
HV 0,01 

ferryt 
C45 stan dostawy, kierunek 
równoległy do walcowania 

54,6 36,1 

C45 stan dostawy, kierunek 
prostopadły do walcowania 

65,1 43,1 

C45 normalizowana, kierunek 
równoległy do walcowania 

59,9 41,5 

C45 normalizowana, kierunek 
prostopadły do walcowania 

59,2 39,0 

C45 wyżarzana przegrzewająco, 
kierunek równoległy do walcowania 

49,4 31,8 

C45 wyżarzana przegrzewająco, 
kierunek prostopadły do walcowania 

51,7 27,8 
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 Największą twardość ma stal w stanie dostawy, w kierunku prostopadłym do kierunku 

walcowania. Jest ona o ok. 10 HV mniejsza niż twardość w kierunku równoległym do kierunku 

walcowania dla tego samego stanu. 

 W przypadku stali po obróbce cieplnej nie występują duże różnice w twardość w zależności 

od kierunku, w którym wykonano pomiar. Zgodnie z oczekiwaniami stal wyżarzana 

przegrzewająco, która ma większe ziarna, ma mniejszą twardość od stali normalizowanej, która ma 

najmniejsze ziarna. 

 Stal w stanie dostawy, ze względu na obróbkę cieplno-plastyczną (walcowanie) ma w 

jednym z kierunków większą twardość od stali normalizowanej, pomimo większych ziaren. 

 

6.2. Badania doświadczalne sił skrawania 

 Różnorodność istniejących w literaturze, opisanych wcześniej modeli sił skrawania 

wymusiła przeprowadzanie badań doświadczalnych, pozwalających wykonać analizę sił skrawania 

oraz wybrać model odpowiedni do opisu tych sił. Wybrany model sił skrawania został następnie 

zastosowany do opisu sił skrawania podczas budowy modelu dynamicznego procesu 

mikrofrezowania. 

 Badania doświadczalne mające na celu identyfikację sił skrawania przeprowadzono na 

eksperymentalnej mikrofrezarce zbudowanej w Centrum Mechatroniki Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Frezowano próbki stali C45 po dwóch rodzajach 

obróbki cieplnej: normalizowaniu oraz wyżarzaniu przegrzewającym oraz w stanie dostawy od 

producenta (po walcowaniu). Frezowanie wykonano dwuostrzowymi frezami Kyocera 2FESM010-

025-04 o średnicy 1 mm pełnym obwodem frezu, frezując rowek o długości 4 mm. Parametry 

obróbki, takie jak prędkość obrotowa narzędzia (n) posuw na ostrze (fz) oraz głębokość skrawania 

(ap) przedstawiono w tab. 6.5. 

 

Tab. 6.5. Parametry mikrofrezowania. 
n [obr./min.] vc [m/min.] ap [μm] fz [μm] 

15 000 47,12 30 1 
15 000 47,12 30 2 
15 000 47,12 30 4 
15 000 47,12 30 7 
15 000 47,12 30 10 
15 000 47,12 50 1 
15 000 47,12 50 2 
15 000 47,12 50 4 
15 000 47,12 50 7 
15 000 47,12 50 10 
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 Pomiar sił skrawania wykonano siłomierzem Kistler 9256C1. Siłomierz został połączony ze 

wzmacniaczem ładunku Kistler 5070. Rejestracji sił skrawania dokonano urządzeniem PXI 

produkcji National Instruments wraz z zamontowaną jednostką sterującą PXIe-8133, modułem 

dysków twardych 8260 oraz kartą pomiarową PXIe-4499. Podczas pomiarów wykorzystano 

maksymalną dopuszczalną przez zastosowany sprzęt częstotliwości próbkowania, która wynosiła 

204,8 kHz. Do analizy sił skrawania wybrano przebiegi o długości 0,1 s pochodzące ze środka 

przejazdu narzędzia przez materiał obrabiany. 

 

6.3. Analiza sił skrawania działających na ostrze narzędzia 

 Siły skrawania działające na ostrze narzędzia przedstawiono na rys. 6.2. Siłomierz, na 

którym zamontowano przedmiot obrabiany dokonuje pomiaru sił skrawania w kierunkach Fxs oraz 

Fys. Położenie narzędzia w określonej chwili czasowej określa kąt φ. 

 

Rys. 6.2. Kierunki sił skrawania działających na ostrze narzędzia (Fc, Ft) oraz kierunki sił skrawania 
siłomierza (Fxs, Fys). 

 

 Do sporządzenia modelu sił skrawania w mikrofrezowaniu konieczne jest określenie 

przebiegu głównej (Fc) oraz odporowej (Ft) siły skrawania. Dla układu z rys. 6.2 można zapisać 

zależności między siłami rejestrowanymi przez siłomierz, a główną i odporową siłą skrawania: 

      0cossin0  ctxsix FFFF              (6.1) 

      0sincos0  ctysiy FFFF             (6.2) 
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 Znając położenie kątowe narzędzia φ można wyznaczyć główną siłę skrawania oraz 

odporową siłę skrawania działającą na ostrze narzędzia korzystając z zależności (6.1) i (6.2): 

     cossin xsysc FFF                (6.3) 

     cossin ysxst FFF                (6.4) 

 Największą trudnością podczas korzystania z zależności (6.3) i (6.4) może być wyznaczenie 

kątowego położenia narzędzia φ. Podczas obróbki całą średnicą frezu, siły skrawania działające na 

ostrze narzędzia, przyjmują minimalną wartość w chwili, kiedy pole powierzchni warstwy 

skrawanej jest najmniejsze. Dla frezowania frezem o dwóch ostrzach ma to miejsce, kiedy 

położenie kątowe narzędzia φ wynosi 0°. Do wyznaczania kątowego położenia narzędzia najłatwiej 

skorzystać z minimum wypadkowej siły skrawania. Wartość siły wypadkowej siły skrawania 

można obliczyć korzystając z zależności:  

     22
yxw FFF                (6.5) 

 Przykład wyznaczania kątowego położenia narzędzia na podstawie minimów wypadkowej 

siły skrawania przedstawiono na rys. 6.3. 

 

 

Rys. 6.3. Przykład wyznaczenia kątowego położenia narzędzia. 
 

 Znając kątowe położenie narzędzia wyznaczono główną i odporową siłę skrawania 

działającą na ostrze narzędzia. Przykładowe przebiegi odporowej i głównej siły skrawania oraz sił 

zarejestrowanych w kierunkach X i Y, dla frezowania stali wyżarzanej przegrzewająco z posuwem 

na ostrze wynoszącym 10 μm i głębokością skrawania wynoszącą 50 μm przedstawiono na rys. 6.4. 
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 Główna siła skrawania narasta bardzo szybko na początku zagłębiania się ostrza w materiał 

obrabiany, po czym jej wartość zaczyna rosnąć mniej gwałtownie. Sugeruje to występowanie 

nieliniowości w wartości współczynnika oporu właściwego skrawania. Na przebiegu widoczny jest 

spadek odporowej siły skrawania po przekroczeniu maksymalnej grubości warstwy skrawanej a 

następnie wzrost siły odporowej skrawania, podczas gdy grubość warstwy skrawanej maleje. To 

zjawisko występuje dla każdej analizowanej obróbki cieplnej stali (normalizowana, wyżarzana 

przegrzewająco, stan dostawy). 

 

 

Rys. 6.4. Przebiegi głównej i odporowej siły skrawania wraz z przebiegami sił zarejestrowanych w 
kierunkach X i Y dla stali wyżarzanej przegrzewająco, głębokości skrawania wynoszącej 50 μm, posuwu na 

ostrze wynoszącego 10 μm i prędkości obrotowej wynoszącej 15 000 obr./min. 
 

 Aby lepiej zobrazować zmiany głównej i odporowej siły skrawania w zależności od 

położenia kątowego narzędzia zdecydowano się zaprezentować wartość siły jako zmianę w kolorze 

na wykresie przedstawiającym położenia kątowe narzędzia dla głównej (rys. 6.5) i odporowej 

(rys. 6.6) siły skrawania. Położenie kątowe narzędzia na rys. 6.5 i 6.6 należy interpretować tak 

samo jak na rys. 6.2, czyli narzędzie od góry wcina się w materiał obrabiany (ruch obrotowy 

zgodnie ze wskazówkami zegara), a ruch posuwowy odbywa się w prawo. Oba wykresy wykonano 

dla stali w stanie dostawy, głębokości skrawania wynoszącej 50 μm oraz posuwu na ostrze 

wynoszącego 7 μm. Główna siła skrawania (Fc) przyjmuje maksimum w rejonie największej 

grubości warstwy skrawanej. Odporowa siła skrawania (Ft) najpierw narasta podczas wcinania się 

ostrza narzędzia w materiał obrabiany, aby następnie zmaleć i później osiągnąć maksimum zanim 

ostrze osiągnie maksymalną grubość warstwy skrawanej.  
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Rys. 6.5. Przebieg zmiany głównej siły skrawania w zależności od kątowego położenia narzędzia. 
 

 

Rys. 6.6. Przebieg zmiany odporowej siły skrawania w zależności od kątowego położenia narzędzia. 
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 Korzystając z zarejestrowanych przebiegów sił skrawania dla szerokiego zakresu 

parametrów obróbki, można przedstawić zależność pomiędzy współczynnikami oporu właściwego 

skrawania a polem powierzchni grubości warstwy skrawanej. Grubość warstwy skrawanej podczas 

frezowania zmienia się od zera do maksymalnej wartości, wynikającej z posuwu na ostrze 

narzędzia. Z tego względu, do przedstawienia na wykresie, wybrano maksimum głównej lub 

odporowej siły skrawania, uśrednione z każdego wcięcia się ostrza w materiał obrabiany. Przykład 

wyznaczania maksimów głównej siły skrawania przedstawiono na rys. 6.7. 

 

Rys. 6.7. Ilustracja wyznaczania maksimów głównej siły skrawania. 
 

 Znając maksymalne wartości głównej (Fc) i odporowej (Ft) siły skrawania można 

przedstawić je w zależności od grubości warstwy skrawanej (h). Wcześniejsza analiza literatury 

oraz badania wykazały, że ta zależność jest nieliniowa. Z tego względu zdecydowano się przyjąć 

model sił skrawania uwzględniający potęgową zależność współczynnika oporu właściwego 

skrawania od chwilowej grubości warstwy skrawanej. Wartość współczynnika oporu właściwego 

skrawania głównej siły skrawania jest określona zależnością: 

         cthkhk cc
 1      (6.22) 

gdzie: 

 cck ,1  - współczynniki oporu właściwego skrawania głównej siły skrawania, 

  th  - chwilowa wartość grubości warstwy skrawanej. 
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Główna siła skrawania obliczana jest z zależności: 

          thahkhF pcc      (6.23) 

 Dla odporowej siły skrawania zależności (6.22) i (6.23) mają analogiczną postać, zmianie 

ulegają jedynie wartości współczynników oporu właściwego skrawania: 

         tthkhk tt
 1      (6.24) 

          thahktF ptt       (6.25) 

 

 Przyjmując nieliniowe zależności (6.22) i (6.24) i bazując na wynikach eksperymentu 

skrawania sporządzono wykresy wartości współczynników oporu właściwego skrawania dla 

głównej siły skrawania oraz odporowej siły skrawania. Następnie korzystając z metody 

najmniejszych kwadratów dopasowano współczynniki oporu właściwego skrawania (kc i kt oraz αc i 

αt) do wyników eksperymentu. 

 Przebieg zmiany współczynników oporu właściwego skrawania głównej siły skrawania dla 

stali C45 wyżarzanej przegrzewająco przedstawiono na rys. 6.8. Rys. 6.9 przedstawia zmianę 

współczynnika oporu właściwego dla odporowej siły skrawania, również dla stali C45 wyżarzanej 

przegrzewająco. Bliska jedności wartość współczynnika determinacji R2 świadczy o bardzo dobrym 

dopasowaniu modelu. 
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Rys. 6.8. Przebieg współczynnika oporu właściwego skrawania dla głównej siły skrawania dla stali 
wyżarzanej przegrzewająco. 
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Rys. 6.9. Przebieg współczynnika oporu właściwego skrawania dla odporowej siły skrawania dla stali 
wyżarzanej przegrzewająco. 

 

 Wartości współczynnika oporu właściwego skrawania dla głównej oraz odporowej siły 

skrawania dla stali C45 w stanie dostawy przedstawiono na rys. 6.10 i rys. 6.11. Podobnie jak dla 

stali wyżarzanej przegrzewająco wartość współczynnika determinacji R2 świadczy o bardzo dobrym 

dopasowaniu modelu do danych doświadczalnych. 
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Rys. 6.10. Przebieg współczynnika oporu właściwego skrawania dla głównej siły skrawania dla stali w stanie 
dostawy. 
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Rys. 6.11. Przebieg współczynnika oporu właściwego skrawania dla odporowej siły skrawania dla stali w 
stanie dostawy. 

 

 Na rys. 6.12 i 6.13 przedstawiono przebieg zmian współczynnika oporu właściwego 

skrawania dla głównej oraz odporowej siły skrawania normalizowanej stali C45. Tutaj również 

wartość współczynnika determinacji R2 świadczy o bardzo dobrym dopasowaniu modelu do danych 

doświadczalnych. 
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Rys. 6.12. Przebieg współczynnika oporu właściwego skrawania dla głównej siły skrawania dla stali 
normalizowanej. 
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Rys. 6.13. Przebieg współczynnika oporu właściwego skrawania dla odporowej siły skrawania dla stali 
normalizowanej. 

 

 Nieliniowe zależności, z których można wyliczyć wartości współczynników oporu 

właściwego skrawania dla określonego rodzaju obróbki cieplnej i chwilowej grubości warstwy 

skrawanej przestawiono w tab. 6.6. 

 

Tab. 6.6. Wartości współczynników oporu właściwego skrawania dla stali C45 po różnych rodzajach 
obróbki cieplnej. 

Stan Współczynnik oporu właściwego 
głównej siły skrawania 

Współczynnik oporu właściwego 
odporowej siły skrawania 

wyżarzana 
przegrzewająco 

62,00294,0  hkc  681,00103,0  hkt  

dostawy 519,00215,0  hkc  758,00085,0  hkt  

normalizowana 609,00216,0  hkc  7,00062,0  hkt  

 

 W niniejszej rozprawie wpływ kąta linii śrubowej frezu na siły skrawania został pominięty, 

ze względu na małe wartości głębokości skrawania oraz posuwu na ostrze narzędzia. Ponadto 

podczas analizy sił skrawania oraz budowy modelu sił pominięto siłę osiową skrawania, której 

wpływ na powstawanie drgań i stabilność procesu jest najmniejszy. 

 

6.4. Wprowadzenie zmienności współczynników oporu właściwego skrawania 

w zależności od pola przekroju warstwy skrawanej 

 Analiza sił skrawania przeprowadzona w podrozdziale 6.3 potwierdziła, że wartości 

współczynników oporu właściwego skrawania zmieniają się wraz ze zmianą pola powierzchni 

warstwy skrawanej. Zmiana współczynników oporu właściwego skrawania powoduje, że siła 

skrawania nie zmienia się liniowo wraz ze wzrostem grubości warstwy skrawanej. Zjawisko to 



Marcin Matuszak - Dynamika procesu mikrofrezowania - badania doświadczalne i modelowanie 

 66

powinno być widoczne podczas porównywania w modelu sił skrawania uwzględniającego zmianę 

oporu właściwego skrawania oraz modelu nieuwzględniającego tej zmiany.  

 Poniżej przedstawiono porównanie najprostszego, mechanistycznego modelu sił skrawania 

(zależności 6.1 i 6.2) oraz modelu zakładającego zmienność współczynników oporu właściwego 

skrawania (zależności 6.23 i 6.25). Na rys. 6.14 i 6.15, które przestawiają siły skrawania w 

kierunkach X i Y widać, że nieznacznie lepszą zgodność z rzeczywistym przebiegiem sił skrawania 

zapewnia model uwzględniający zmienną wartość współczynnika oporu właściwego skrawania. Dla 

prezentowanych przebiegów wartość współczynnika oporu właściwego skrawania modelu 

klasycznego została celowo dobrana tak, aby różnica pomiędzy przebiegiem rzeczywistym a 

modelem była jak najmniejsza. Z tego względu, pomiędzy modelami widoczne są jednie różnice w 

kształcie przebiegu głównej siły skrawania, a amplitudy są jednakowe. 

 

Rys. 6.14. Przebiegi siły skrawania w kierunku X, dla rzeczywistej siły skrawania, siły pochodzącej z 
klasycznego (liniowego) modelu oraz modelu nieliniowego dla stali w stanie dostawy, głębokości skrawania 

wynoszącej 50 µm, posuwu na ostrze 7 µm i prędkości obrotowej 15 000 obr./min. 
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Rys. 6.15. Przebiegi siły skrawania w kierunku Y, dla rzeczywistej siły skrawania, siły pochodzącej z 
klasycznego (liniowego) modelu oraz siły z modelu nieliniowego dla stali w stanie dostawy, głębokości 

skrawania wynoszącej 50 µm, posuwu na ostrze 7 µm i prędkości obrotowej 15 000 obr./min 
 

 Jeśli siły z kierunków X i Y rozłoży się na główną siłę skrawania i odporową siłę skrawania 

korzystając z zależności (6.20 i 6.21) otrzyma się większe różnice w przebiegach sił skrawania 

pomiędzy modelem ze stałymi współczynnikami oporu właściwego skrawania a modelem 

zakładającym nieliniową zmienność współczynników oporu właściwego skrawania (rys. 6.16 i 

rys. 6.17). Model nienilowy lepiej oddaje przebiegi sił skrawania. 

 

Rys. 6.16. Przebiegi głównej siły skrawania, dla rzeczywistej siły skrawania, siły pochodzącej z klasycznego 
(liniowego) modelu oraz siły z modelu nieliniowego dla stali w stanie dostawy, głębokości skrawania 

wynoszącej 50 µm, posuwu na ostrze 7 µm i prędkości obrotowej 15 000 obr./min. 
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Rys. 6.17. Przebiegi odporowej siły skrawania, dla rzeczywistej siły skrawania, siły pochodzącej z 
klasycznego (liniowego) modelu oraz siły z modelu nieliniowego dla stali w stanie dostawy, głębokości 

skrawania wynoszącej 50 µm, posuwu na ostrze 7 µm i prędkości obrotowej 15 000 obr./min. 
 

 Model uwzględniający nieliniową zmianę współczynników oporu właściwego skrawania w 

zależności od grubości warstwy skrawanej jest również dużo mniej wrażliwy na zmianę posuwu na 

ostrze. Na rys. 6.18 przedstawiono przebiegi siły skrawania dla kierunku X pochodzące z 

eksperymentu, klasycznego (liniowego) modelu sił skrawania oraz modelu nieliniowego. Przebiegi 

przedstawiają siły skrawania dla posuwu na ostrze wynoszącego 1 μm. Dla modelu liniowego 

współczynniki oporu właściwego skrawania dobrano jako uśrednioną wartość dla różnych wartości 

posuwu na ostrze narzędzia. Widoczna jest znaczna różnica w odwzorowaniu przebiegu 

rzeczywistej siły skrawania przez model zakładający liniowość współczynników oporu właściwego 

skrawania. Dla małych wartości posuwu na ostrze siły skrawania są w rzeczywistości większe, niż 

wynika to z modelu ze stałymi współczynnikami oporu właściwego. 
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Rys. 6.18. Przebieg rzeczywistej siły skrawania, siły pochodzącej z modelu nieliniowego oraz siły skrawania 

z modelu klasycznego (liniowego) w kierunku X dla stali wyżarzanej przegrzewająco, posuwu na ostrze 
wynoszącego 1 μm, głębokości skrawania 30 µm i prędkości obrotowej wynoszącej 15 000 obr./min. 

 

 Dla większej wartości posuwu na ostrze (10 μm) różnice nie są tak duże jak dla małej 

wartości posuwu na ostrze, jednak nadal można je zaobserwować. Porównanie przebiegów 

pochodzących z eksperymentu, modelu uwzględniającego nieliniową zmianę współczynnika oporu 

właściwego oraz klasycznego (liniowego) modelu sił skrawania, dla posuwu na ostrze wynoszącego 

10 μm przedstawiono na rys. 6.19. 

 
Rys. 6.19. Przebieg rzeczywistej siły skrawania, siły pochodzącej z modelu nieliniowego oraz  siły 

skrawania z modelu klasycznego w kierunku X dla stali wyżarzanej przegrzewająco, posuwu na ostrze 
wynoszącego 10 μm, głębokości skrawania 30 µm i prędkości obrotowej wynoszącej 15 000 obr./min. 
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7. OPRACOWANIE MODELU DYNAMICZNEGO 

MIKROFREZOWANIA 

7.1. Podstawowy model dynamiczny 

 Dynamika procesu frezowania może mieć szczególnie istotny wpływ na jakość obrobionych 

powierzchni. Ponadto drgania w procesie obróbki skrawaniem mogą negatywnie wpływać na 

trwałość narzędzi. W obróbce w skali makro, wielu badaczy zajmowało się dynamiką procesu 

mikrofrezowania. Poniżej zaprezentowano sposób budowy modelu dynamicznego procesu 

mikrofrezowania, który uwzględnia zjawiska występujące w skali mikro. 

 W prostym przypadku narzędzie można zamodelować jako dwa układy o jednym stopniu 

swobody (w kierunkach X i Y), dobierając ich parametry tak, aby ich funkcje przejścia odpowiadały 

eksperymentalnym funkcjom przejścia narzędzia zamontowanego we wrzecionie obrabiarki (rys. 

7.1). 

 

 

Rys. 7.1. Ostrze frezu jako układ dynamiczny. 
 

 Jeszcze bardziej upraszając schemat z rys. 7.1 można otrzymać układ przedstawiony na 

rys. 7.2, który jest układem o jednym stopniu swobody. Tego rodzaju uproszczenie pomaga 

zrozumieć dynamikę procesu obróbki oraz działanie zjawiska regeneracji śladu.  
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Rys. 7.2. Reprezentacja ostrza frezu jako układu dynamicznego o jednym stopniu swobody: ht - teoretyczna 
grubość warstwy skrawanej wynikająca z ruchu obrotowo-postępowego narzędzia, Δh - przemieszczenie 

dynamiczne narzędzia wynikające z siły skrawania Ft, hr - rzeczywista grubość warstwy skrawanej [mm], klt 
- sztywność sprężyny, clt - współczynnik tłumienia. 

 

 Siły pochodzące od sztywności ( hklt  ), tłumienia ( hclt
 ) oraz bezładności ( hm  ) 

muszą pozostawać w równowadze z odporową siłą skrawania Ft. Równanie sił dla układu z rys. 7.2. 

ma następującą postać: 

     tltlt Fhmhchk       (7.1) 

 Zakładając niezmienność współczynnika oporu właściwego skrawania wartość siły 

odporowej skrawania można wyrazić zależnością: 

      tct KAF       (7.2) 

gdzie: 

ap - głębokość skrawania [mm] 

Ktc - siła właściwa skrawania [N/mm2] 

A - pole powierzchni warstwy skrawanej [mm2] 

 

Podstawiając grubość warstwy skrawanej oraz głębokość skrawania za pole powierzchni warstwy 

skrawanej otrzymuje się: 

      tcrpt KhaF      (7.3) 

 Rzeczywista grubość warstwy skrawanej nie jest znana w określonej chwil czasu, można ją 

natomiast wyliczyć z teoretycznej grubości warstwy skrawanej oraz z przemieszczeń dynamicznych 

narzędzia. Po podstawieniu otrzymuje się: 

       tctpt KhhaF       (7.4) 

 Podstawiając do równania sił (7.1) zależność (7.4) otrzymuje się: 

      tctpltlt Khhahmhchk      (7.5) 
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 Po przekształceniach i uwzględnieniu zmienności grubości warstwy skrawanej w czasie 

otrzymuje się równanie: 

           thKathmthcthKak ttcplttcplt      (7.6) 

 Aby zasymulować układ w systemie Simulink należy przejść na formę całkową równania 

stosując podstawienie: 

         tyth        (7.7) 

Po podstawieniu i przekształceniach otrzymuje się: 

                dttycdtdttyKakthKa
m

ty lttcpltttcp

1
  (7.8) 

 

 Równanie (7.8) można zaprezentować w formie graficznej (rys. 7.3) prezentując działanie 

modelu dynamicznego w sposób bardziej czytelny. 

 

 
Rys. 7.3. Schemat modelu układu dynamicznego reprezentującego narzędzie jako układ o jednym stopniu 

swobody. 
 

 Schemat działania z rys. 7.3, prezentujący graficznie równanie (7.8) zamodelowano w 

systemie MATLAB-Simulink jako układ dynamiczny przedstawiony na rys 7.4. 
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Rys. 7.4. Model dynamiczny zbudowany w systemie MATLAB-Simulink reprezentujący narzędzie jako układ 

o jednym stopniu swobody. 
 

 Model dynamiczny z rys. 7.4 nie uwzględnia regeneracji śladu oraz zakłada liniowość 

współczynników oporu właściwego skrawania. W celu uzyskania efektu regeneracji śladu 

symulacja powinna być wywoływana dla każdego przejścia ostrza narzędzia, aby poprzednie 

przejście ostrza narzędzia zmodyfikowało grubość warstwy skrawanej o dynamiczną składową.  

 Powyższy model dynamiczny uwzględnia najprostszy, mechanistyczny model sił skrawania 

oraz bardzo uproszoną dynamikę narzędzia, która zakłada, że jest to układ o jednym stopniu 

swobody. Testy impulsowe narzędzia zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki pokazały, że 

funkcja przejścia narzędzia występuje więcej niż jedna częstotliwość rezonansowa i zmodelowanie 

go jako układu o jednym stopniu swobody jest nadmiernym uproszeniem. Do poprawnego 

zamodelowania dynamiki procesu konieczne jest uwzględnienie pełnej dynamiki narzędzia 

zamontowanego we wrzecionie mikrofrezarki. W tym celu w modelu z rys 7.4. można elementy 

będące parametrami układu o jednym stopniu swobody zastąpić obiektem transfer function, których 

parametry zostaną dopasowane do eksperymentalnej funkcji przejścia narzędzia zamontowanego 

we wrzecionie mikrofrezarki. Otrzyma się wtedy układ przedstawiony na rys. 7.5.  
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Rys. 7.5. Schemat działania modelu dynamicznego uwzględniającego dynamikę narzędzia jako funkcję 
przejścia. 

 

 Układ przedstawiony na rys. 7.5 zamodelowano w systemie MATLAB-Simulink (rys. 7.6).  

 

 
Rys. 7.6. Model dynamiczny zbudowany w systemie MATLAB-Simulink uwzględniający dynamikę narzędzia 

jako funkcję przejścia. 
 

 Do powyższego modelu (rys. 7.5 i 7.6) można dodać dowolną funkcyjną zmianę 

współczynnika oporu właściwego skrawania w zależności od grubości warstwy skrawanej. Pozwoli 

to uwzględnić wzrost odporowej siły (Ft) skrawania dla grubości warstwy skrawanej 

porównywalnej z promieniem zaokrąglenia ostrza narzędzia, co omówiono w rozdziale 6.4. 

Ponadto model można przedstawić w innej, bardziej czytelnej formie, wiedząc że funkcja przejścia 

opisuje zależność dynamiczną między siłą a przemieszczeniem narzędzia w kierunku odporowej 

siły skrawania Ft. W modelu z rys. 7.7. uwzględniono również wpływ efektu regeneracji śladu, 

który jest szczególnie istotny dla powstawania drgań w obróbce skrawaniem. Przemieszczenia 

dynamiczne z poprzedniego przejścia ostrza narzędzia powodują zwiększenie grubości warstwy 

skrawanej w następnym przejściu ostrza i są dodawane do grubości warstwy skrawanej. 
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Rys. 7.7. Schemat działania modelu dynamicznego procesu mikrofrezowania uwzględniający regenerację 
śladu, nieliniową zmianę współczynników oporu właściwego skrawania oraz dynamikę narzędzia jako 

funkcję przejścia. 
 

 Na rys. 7.8 przestawiono model z rys. 7.7 zaimplementowany w oprogramowaniu MATLAB-

Simulink.  

 
Rys. 7.8. Układ dynamiczny zbudowany w systemie MATLAB-Simulink uwzględniający dynamikę narzędzia 

jako funkcję przejścia, regenerację śladu oraz dowolną (nieliniową) funkcyjną zmianę wartości 
współczynnika oporu właściwego skrawania. 

 

 Opisanie współczynnika oporu właściwego skrawania, jako dowolnej zależności funkcyjnej, 

pozwala uwzględnić wzrost współczynnika oporu właściwego skrawania wraz z malejącą grubością 

warstwy skrawanej. Wpływ materiału, z którego wykonano przedmiot obrabiany jest zawarty we 

współczynnikach oporu właściwego skrawania, które są różne dla różnych obróbek cieplnych stali, 

co opisano w poprzednim rozdziale.  

 Układy z rys. 7.5 i 7.7 i uwzględniają funkcję przejścia narzędzia jedynie w kierunku 

działania siły odporowej Ft. W rzeczywistości funkcje przejścia są różne dla kierunku posuwowego 
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oraz prostopadłego do posuwowego (rys. 7.9), co należy również uwzględnić w modelu 

dynamicznym procesu dokonując odpowiedniego rzutowania przemieszczeń i sił na kierunki X i Y. 

 

Rys. 7.9. Siły skrawania działające na ostrze narzędzia oraz funkcje przejścia w kierunkach X i Y. 
 

 Algorytm działania modelu dynamicznego mikrofrezowania nie uwzględniającego 

występowania zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej przedstawiono na rys 7.10. Model 

uwzględnia nieliniową zmianę współczynników oporu właściwego skrawania wraz ze zmianą 

grubości warstwy skrawanej. Wejściowymi danymi do modelu są: 

- posuw na ostrze narzędzia, 

- głębokość skrawania, 

- prędkość obrotowa narzędzia, 

- współczynniki oporu właściwego skrawania, 

- funkcje przejścia wierzchołka narzędzia w kierunkach X i Y. 
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Rys. 7.10. Algorytm działania modelu dynamicznego nie uwzględniającego występowania zjawiska 
minimalnej grubości warstwy skrawanej. 

 

 Na podstawie parametrów obróbki (posuw na ostrze, głębokość skrawania, prędkość 

obrotowa) wyliczana jest teoretyczna grubość warstwy skrawanej. Algorytm działania modelu 

został następnie zaimplementowany w systemie MATLAB-Simulink (rys. 7.11). 

 
Rys. 7.11. Model dynamiczny nie uwzględniający występowania zjawiska minimalnej grubości warstwy 

skrawanej. 
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7.2. Uwzględnienie występowania zjawiska minimalnej grubości warstwy 

skrawanej 

 Uwzględnienie jedynie wzrostu siły skrawania wraz z malejącą grubością warstwy 

skrawanej może być niewystarczające do zbudowania pełnego modelu dynamicznego 

mikrofrezowania. Konieczne może być również uwzględnienie występowania zjawiska minimalnej 

grubości warstwy skrawanej. Geometryczną ilustrację występowania zjawiska minimalnej grubości 

warstwy skrawanej w kolejnych przejściach ostrza narzędzia przedstawiono na rys. 7.12. Numerami 

od 1 do 3 oznaczono ślady pozostawione przez kolejne przejścia ostrzy narzędzia. Ostrze narzędzia 

podczas kolejnego przejścia rozpoczyna skrawać wcześniej, ponieważ pozostaje warstwa 

niezeskawanego materiału po poprzednim przejściu. 

 

 

Rys. 7.12. Geometryczna ilustracja występowania zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej w 
kolejnych przejściach ostrza narzędzia (1, 2, 3). 

 

 Wpływ występowania zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej na grubość 

warstwy skrawanej przedstawiono na rys. 7.13. Widoczny jest cyklicznie powtarzający się wzrost 

grubości warstwy skrawanej podczas wchodzenia ostrza narzędzia w materiał obrabiany (kolor 

niebieski) oraz jego brak w przypadku niewystępowania zjawiska minimalnej grubości warstwy 

skrawanej (kolor czerwony).  
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Rys. 7.13. Symulacja przebiegu grubości warstwy skrawanej z uwzględnieniem występowania zjawiska 
minimalnej grubości warstwy skrawanej oraz bez jego uwzględnienia. 

 

 W modelu dynamicznym również można uwzględnić występowanie zjawiska minimalnej 

grubości warstwy skrawnej. W takim przypadku zakłada się, że poniżej pewnej wartości warstwy 

skrawanej nie następuje formowanie się wióra i skrawanie. Niezeskrawany w pierwszym przejściu 

narzędzia materiał pozostaje i zostaje zeskrawany w kolejnym przejściu narzędzia, o ile jego 

grubość przekroczy minimalną grubość warstwy skrawanej. Ponadto, po rozpoczęciu skrawania 

można założyć, że skrawanie nie zostaje przerwane, nawet jeśli nastąpi spadek grubości warstwy 

skrawanej poniżej wartości minimalnej grubości warstwy skrawanej. W prezentowanym modelu 

dynamicznym przyjęto arbitralnie, że skrawanie zostanie przerwane po spadku grubości warstwy 

skrawanej poniżej 1/10 minimalnej grubości warstwy skrawanej.  

 Uproszczony algorytm działania modelu dynamicznego przedstawiono na rys. 7.14. Danymi 

wejściowymi modelu są: 

- posuw na ostrze narzędzia, 

- głębokość skrawania, 

- prędkość obrotowa narzędzia, 

- współczynniki oporu właściwego skrawania, 

- wartość minimalnej grubości warstwy skrawanej, 

- funkcje przejścia wierzchołka narzędzia w kierunkach X i Y. 
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Rys. 7.14. Algorytm działania modelu dynamicznego uwzględniającego występowanie zjawiska minimalnej 
grubości warstwy skrawanej. 

 

 Podobnie jak to ma miejsce w przypadku modelu nieuwzględniającego zjawiska minimalnej 

grubości warstwy skrawanej, najpierw na podstawie parametrów obróbki (posuw na ostrze oraz 

prędkość obrotowa) wyliczana jest teoretyczna grubość warstwy skrawanej. Następnie następuje 

sprawdzenie czy została przekroczona wartość minimalnej grubości warstwy skrawanej. Jeśli tak to 

następuje skrawanie materiału obrabianego i wyliczane są siły skrawania. Siły skrawania po 

zrzutowaniu na kierunki X i Y są podawane na funkcje przejścia wierzchołka narzędzia dla 

kierunków X i Y, skąd otrzymuje się przemieszczenia dynamiczne narzędzia. Te przemieszczenia 

dynamiczne dodawane są do grubości warstwy skrawanej usuwanej przez kolejne przejście ostrza 

narzędzia powodując regenerację śladu. 

 Algorytm działania modelu dynamicznego z rys. 7.14. zaimplementowano w systemie 

MATLAB-Simulink, a został on przedstawiony na rys. 7.15. 
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 Schemat wewnętrzny bloku Subsystem h min będącego częścią składową modelu z rys. 7.15 

przedstawiono na rys. 7.16. Blok ten służy do sprawdzania, czy została przekroczona minimalna 

grubość warstwy skrawanej. Jeśli tak, system nadrzędny jest informowany, że rozpoczęło się 

skrawanie (poprzez podanie aktualnej grubości warstwy skrawnej na wyjście 1 i podanie zera na 

wyjście 2). Jeśli po rozpoczęciu skrawania grubość warstwy skrawanej spadnie poniżej 1/10 

minimalnej grubości warstwy skrawanej (hmin) skrawanie zostaje przerwane. 

 

Rys. 7.16. Widok wnętrza bloku subsystem h min 
 

7.3. Wpływ zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej na stabilność 

procesu 

 Występowanie zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej może wpływać na 

przewidywalną stabilność procesu mikrofrezowania. Ze względu na kumulowanie się 

niezeskrawanego materiału na początku zagłębiania się ostrza narzędzia (rys. 7.13), efekt 

regeneracji śladu będzie mieć mniejszy wpływ na niestabilność procesu. Przeprowadzono 

symulacje dla przypadku, kiedy minimalna grubość warstwy skrawanej wynosi 0,3 μm oraz 0 μm, 

czyli narzędzie jest idealnie ostre. 

 Do porównania amplitudy drgań wybrano maksymalną amplitudę z szybkiej transformaty 

Fouriera (ang. Fast Fourier Transform - FFT) siły odporowej skrawania Ft w zakresie 

częstotliwości ±500 Hz spodziewanej częstotliwości wystąpienia drgań (11 kHz), wynikającej z 

funkcji przejścia wierzchołka narzędzia. Wykres przedstawiający maksymalną amplitudę FFT 

odporowej siły skrawania w zakresie od 10,5 kHz do 11,5 kHz dla stali wyżarzanej przegrzewająco 

przedstawiono na rys. 7.17. Dla przypadku, kiedy narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0 μm) 

widoczne są wyraźnie większe amplitudy drgań. 
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Rys. 7.17. Wykres wartości maksimów amplitudy FFT, w zależności od posuwu na ostrze i prędkości 
obrotowej narzędzia, zakresie od 10,5 kHz do 11,5 kHz odporowej siły skrawania dla stali wyżarzanej 

przegrzewająco i głębokości skrawania wynoszącej 50 μm. 
 

 Wykres na rys. 7.17 nie pozwala w łatwy sposób stwierdzić, czy wystąpią drgania podczas 

obróbki oraz nie umożliwia łatwego porównania przypadku, kiedy w modelu występuje niezerowa 

minimalna grubość warstwy skrawanej, z przypadkiem kiedy ta grubość wynosi zero. Jako 

kryterium niestabilnej obróbki postanowiono odnieść maksymalną amplitudę FFT siły odporowej 

skrawania Ft z zakresu spodziewanej częstotliwości wystąpienia drgań (9-13 kHz) do maksymalnej 

amplitudy FFT wymuszenia, wynikającej z częstotliwości wcinania się ostrzy narzędzia w materiał 

obrabiany (rys. 7.18). Jeśli amplituda wymuszenia jest co najmniej dwukrotnie mniejsza od 

amplitudy wynikającej ze spodziewanej częstotliwości drgań, to przyjęto, że obróbka jest 

niestabilna. 
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Rys. 7.18. Ilustracja kryterium określającego obróbkę niestabilną. 
 

 Wykres bazujący na wcześniej opisanych kryteriach, pokazujący dla jakich parametrów 

obróbki wystąpi obróbka stabilna i niestabilna, w przypadku idealnie ostrego ostrza narzędzia 

(hmin=0 μm) przedstawiono na rys. 7.19. Wyraźnie widać, że obróbka jest bardziej niestabilna dla 

małych wartości posuwu na ostrze narzędzia, co wynika z większych wartości sił skrawania dla 

małych grubości warstwy skrawanej. 

 
Rys. 7.19. Wykres stabilności dla idealnie ostrego narzędzia (hmin=0 µm), w zależności od prędkości 
obrotowej narzędzia oraz posuwu na ostrze dla stali w stanie dostawy i głębokości skrawania 50 μm. 
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 Na rys. 7.20 przedstawiono wykres pokazujący dla jakich parametrów obróbki wystąpi 

obróbka niestabilna dla narzędzia o niezerowym promieniu zaokrąglenia ostrza (hmin=0,3 μm). 

Wyraźnie widać, że zakres stabilnych parametrów obróbki jest większy niż w przypadku narzędzia 

idealnie ostrego (rys. 7.19). 

 

 

Rys. 7.20.Wykres stabilności dla narzędzia o niezerowym promieniu zaokrąglenia ostrza (hmin=0,3 µm), w 
zależności od różnej prędkości obrotowej narzędzia oraz posuwu dla stali w stanie dostawy i głębokości 

skrawania wynoszącej 50 μm. 
 

 Wykresy stabilności z rys. 7.19 i 7.20 można zamieścić na jedynym rysunku w celu ich 

porównania. Na rys. 7.21. przedstawiono wykresy stabilności dla idealnie ostrego narzędzia 

(hmin=0 μm) oraz obróbki narzędziem o niezerowym promieniu zaokrąglenia ostrza (hmin=0,3 μm). 

Dla narzędzia idealnie ostrego widocznych jest dużo więcej obszarów obróbki niestabilnej.  
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Rys. 7.21. Porównanie stabilności dla narzędzia idealnie ostrego (hmin=0 μm) oraz dla narzędzia o 

niezerowym promieniu zaokrąglenia ostrza (hmin=0,3 μm). 
 

7.4. Generowanie obrobionej powierzchni na podstawie przemieszczeń 

dynamicznych narzędzia 

 Znając przemieszczenia dynamiczne narzędzia w kierunkach X i Y oraz geometrię ostrza 

narzędzia, można zasymulować wcinanie się ostrza w materiał obrabiany i uzyskać topografię 

powierzchni po przejeździe narzędzia przez materiał obrabiany. Geometrię wierzchołka narzędzia 

w płaszczyźnie podstawowej, wykorzystaną podczas symulacji przedstawiono na rys. 7.22. 

 

 

Rys. 7.22. Geometria wierzchołka narzędzia wykorzystana podczas symulacji. 
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 Topografia powierzchni jest generowana na podstawie parametrów obróbki, z których 

wynika ruch obrotowy oraz postępowy narzędzia. Na przemieszczenia wynikające z kinematyki 

obróbki nakładane są przemieszczenia dynamiczne pochodzące z modelu dynamicznego.  

 Algorytm generowania topografii powierzchni na podstawie przemieszczeń dynamicznych 

narzędzia przedstawiono na rys. 7.23. Najpierw na postawie parametrów obróbki (posuw, prędkość 

obrotowa, głębokość skrawania) oraz geometrii wierzchołka narzędzia (rys. 7.22) generowana jest 

chmura punktów odzwierciedlająca punkty geometrii narzędzia dla jego kolejnych położeń 

kątowych. Następnie dla każdego położenia kątowego narzędzia, chmura punktów jest 

modyfikowana przemieszczeniami dynamicznymi odpowiadającymi określonemu położeniu 

kątowemu narzędzia. Na podstawie wygenerowanej chmury punktów bazowa siatka topografii jest 

modyfikowana w kierunku Z (osiowym narzędzia), w zależności od tego, czy narzędzie jest w 

materiale obrabianym. 

 

Rys. 7.23. Algorytm generowania topografii powierzchni na podstawie przemieszczeń dynamicznych 
narzędzia. 

 

 Bazowa siatka jest generowana z krokiem co 0,2 µm w kierunkach X i Y. Jak wspomniano 

wcześniej, siatka ta jest modyfikowana przez chmurę punktów powstałą na postawie geometrii 

narzędzia oraz jego przemieszczeń dynamicznych. Przykład bazowej siatki z nałożoną chmurą 

punktów geometrii narzędzia przedstawiono na rys. 7.24. (widok z góry).  
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Rys. 7.24. Bazowa siatka powierzchni wraz z nałożoną chmurą punktów pochodzącą od geometrii narzędzia. 
 

 W celu uproszczenia obliczeń i skrócenia czasu generowania powierzchni zastosowano 

uproszczenie, polegające na znajdowaniu punktu w siatce, najbliższego punktowi powstałemu w 

wyniku generowania chmury punktów narzędzia. Jeśli punkt bazowej siatki znajduje się "wyżej" w 

kierunku Z, niż punkt pochodzący z chmury punktów następuje modyfikacja położenia punktu 

siatki w kierunku Z, na odpowiadającą położeniu punktu z chmury punktów. Taki sposób 

generowania topografii nie wymaga wykrywania przecięć bazowej siatki przez narzędzie i mało 

czasochłonny obliczeniowo. W przypadku stosowania prezentowanej metody konieczne jest 

zadbanie o odpowiednio wysoką częstotliwość próbkowania dla generowanej chmury punktów 

geometrii narzędzia oraz o większe zagęszczenie rozmieszczenia punktów geometrii narzędzia, niż 

zagęszczenie punktów bazowej siatki. 

 Sposób działania metody przedstawiono na rys. 7.25, który przedstawia bazową siatkę 

powierzchni w widoku z góry oraz punkty geometrii narzędzia dla jednego z położeń kątowych. 

Innym kolorem (zielonym) zaznaczono punkty siatki, których położenie w kierunku osi Z jest 

zmieniane na podstawie najbliższego punktu geometrii narzędzia. 
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Rys. 7.25. Bazowa siatka powierzchni wraz z nałożonymi punktami geometrii narzędzia dla jednego z 
położeń kątowych. 

 

 Przykładową topografię powierzchni wygenerowaną dla stali w stanie dostawy, prędkości 

obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze wynoszącego 1 µm i głębokości skrawania 

wynoszącej 50 µm przedstawiono na rys. 7.26. Topografie powierzchni dla różnych parametrów 

obróbki pochodzące z symulacji i pomiarów przedstawiono w załączniku 2 (tab. Z.1-Z.6) do 

rozprawy. 

 

Rys. 7.26. Przykładowa topografia powierzchni powstała z symulacji uwzględniającej przemieszczenia 
dynamiczne frezu. 
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8. BADANIA DOŚWIADCZALNE ORAZ WERYFIKACJA 

EKSPERYMENTALNA MODELU DYNAMICZNEGO 

PROCESU MIKROFREZOWANIA  

8.1. Stanowisko pomiarowe 

 Badania doświadczalne przeprowadzono na prototypowej mikrofrezarce SNTM-CM-ZUT-1 

zbudowanej w Centrum Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie. Mikrofrezarka oraz system pomiaru drgań oraz sił skrawania powstały w ramach 

projektu rozwojowego R03 0050 06: „Budowa prototypowego systemu do badań mikroobróbki 

skrawaniem -badania i modelowanie procesu”. System pomiarowy był opisywanych we 

wcześniejszych pracach autora [67], [62] oraz współwykonawców projektu badawczego [14]. 

Widok mikrofrezarki przedstawiono na rys. 8.1. Aby uniknąć wpływu odkształceń termicznych, 

które mogą wystąpić podczas pracy prototypowej mikrofrezarki [73] wszystkie badania 

przeprowadzono po wygrzaniu maszyny przez 1 godzinę. Ponadto aby uniknąć błędów 

wynikających z poprzednich operacji technologicznych i zapewnić równoległość ruchu 

posuwowego do powierzchni próbki oraz stałą głębokość skrawania, próbki zostały przefrezowane 

po zamontowaniu ich na mikrofrezarce. Frezowanie przeprowadzono innym narzędziem (Kyocera o 

średnicy 2 mm) niż narzędzie wykorzystane podczas eksperymentu. 

 

Rys. 8.1. Widok mikrofrezarki. 
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 Mikrofrezarka jest częścią systemu pomiarowego umożliwiającego badanie procesu 

mikrofrezowania, który umożliwia pomiar różnych jego parametrów takich jak siły skrawania, 

przyśpieszenia oraz ciśnienie akustyczne. Schemat blokowy mikrofrezarki wraz z aparaturą 

pomiarową przedstawiono na rys. 8.2 

 

 

Rys. 8.2. Schemat blokowy elementów składowych mikrofrezarki oraz układu pomiarowego. 
 

 Do pomiaru sił skrawania wykorzystano siłomierz Kistler 9256C1. Siłomierz został 

połączony ze wzmacniaczem ładunku Kistler 5070. Pomiaru przyśpieszeń dokonano za pomocą 

jednoosiowych akcelerometrów PCB Piezotronics 352B10 oraz trójosiowego akcelerometru PCB 

Piezotronics 356A01. Akcelerometry jednoosiowe były zamocowane na przedmiocie obrabianym 

podczas obróbki (rys. 8.3) oraz w okolicy wrzeciona mikrofrezarki (rys. 8.4). Ponadto najbliżej (jak 

tylko to było możliwe) wrzeciona zamontowano akcelerometr trójosiowy. Do rejestracji 

przyśpieszeń oraz sił skrawania wykorzystano uradzenie PXI produkcji National Instruments wraz z 

zamontowaną jednostką sterującą PXIe-8133, modułem dysków twardych 8260 oraz kartą 

pomiarową PXIe-4499. Podczas pomiarów wykorzystano maksymalną, dopuszczalną przez 

zastosowany sprzęt, częstotliwości próbkowania, czyli 204,8 kHz. 
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Rys. 8.3. Widok obrabianej próbki zamocowanej na siłomierzu wraz z akcelerometrami zamocowanymi do 
próbki oraz naniesionymi kierunkami pomiaru sił i kierunkiem przejazdu frezu przez przedmiot obrabiany. 

 

 

Rys. 8.4. Widok wrzeciona mikrofrezarki wraz z zamocowanymi akcelerometrami. 
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8.2. Przebieg eksperymentu 

 Eksperyment mikrofrezowania wykonano dla posuwu na ostrze narzędzia: 1 µm, 2 µm, 

4 µm, 7 µm, 10 µm, trzech różnych prędkości obrotowych narzędzia (15 000 obr./min., 

30 000 obr./min., 45 000 obr./min.,), trzech różnych (15 µm, 30 µm, 50 µm) głębokości, dla stali 

C45 w trzech różnych rodzajach obróbki cieplnej (stan dostawy, normalizowana i wyżarzana 

przegrzewająco). Zakres parametrów obróbki przedstawiono w tab. 8.1.  

Tab. 8.1. Parametry mikrofrezowania. 
Lp. n [obr./min.] vc [m/min.] ap [μm] fz [μm] 
1 15 000 47,12 15 1 
2 15 000 47,12 15 2 
3 15 000 47,12 15 4 
4 15 000 47,12 15 7 
5 15 000 47,12 15 10 
6 15 000 47,12 30 1 
7 15 000 47,12 30 2 
8 15 000 47,12 30 4 
9 15 000 47,12 30 7 

10 15 000 47,12 30 10 
11 15 000 47,12 50 1 
12 15 000 47,12 50 2 
13 15 000 47,12 50 4 
14 15 000 47,12 50 7 
15 15 000 47,12 50 10 
16 30 000 94,25 15 1 
17 30 000 94,25 15 2 
18 30 000 94,25 15 4 
19 30 000 94,25 15 7 
20 30 000 94,25 15 10 
21 30 000 94,25 30 1 
22 30 000 94,25 30 2 
23 30 000 94,25 30 4 
24 30 000 94,25 30 7 
25 30 000 94,25 30 10 
26 30 000 94,25 50 1 
27 30 000 94,25 50 2 
28 30 000 94,25 50 4 
29 30 000 94,25 50 7 
30 30 000 94,25 50 10 
31 45 000 141,37 15 1 
32 45 000 141,37 15 2 
33 45 000 141,37 15 4 
34 45 000 141,37 15 7 
35 45 000 141,37 15 10 
36 45 000 141,37 30 1 
37 45 000 141,37 30 2 
38 45 000 141,37 30 4 
39 45 000 141,37 30 7 
40 45 000 141,37 30 10 
41 45 000 141,37 50 1 
42 45 000 141,37 50 2 
43 45 000 141,37 50 4 
44 45 000 141,37 50 7 
45 45 000 141,37 50 10 
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 Dla wymienionych w tab. 8.2 parametrów obróbki wykonano frezowanie rowków pełną 

średnicą frezu Kyocera 2FESM010-025-04 dla stali C45 po trzech różnych rodzajach obróbki 

cieplnej (stan dostawy, normalizowana i wyżarzana przegrzewająco). Długość przejazdu narzędzia 

przez materiał obrabiany wynosiła 4 mm. Łącznie, dla wszystkich rodzajów obróbki cieplnej, 

wykonano 135 przejazdów narzędzia przez materiał obrabiany.  

 Wcześniejsze prace badawcze [90], [66] pokazały, że narzędzie podczas mikroobróbki może 

się szybko zużywać W celu zapewnienia małego wpływu zużywania się narzędzia na wyniki 

eksperymentu, narzędzie było zmieniane na nowe po 15 przejazdach. Podczas obróbki rejestrowano 

siły skrawania oraz przyśpieszenia na wrzecionie i na przedmiocie obrabianym.  

 Po obróbce wykonano fotografie obrobionych powierzchni w celu wzrokowej oceny 

wystąpienia drgań. Dodatkowo wykonano pomiary topografii powierzchni za pomocą mikroskopu 

konfokalnego AltiSurf 520. Wykorzystano najbardziej dokładną sondę mikroskopu (CL1), której 

rozdzielczość pomiaru w kierunku pionowym wynosi 0,008 µm, a dokładność 0,035 µm. 

Minimalna wartość chropowatości Ra, którą można zmierzyć za pomocą sondy CL1 to 0,012 µm. 

Pozioma rozdzielczość pomiaru wynosi 0,9 µm. 

 Najpowszechniej stosowanym przez konstruktorów parametrem, wykorzystywanym do 

opisu stanu geometrycznego powierzchni jest średnia arytmetyczna bezwzględnych wartości 

rzędnych wewnątrz odcinka elementarnego (Ra). Wartość chropowatości Ra wyznacza się dla 

pięciu odcinków pomiarowych zgodnie z zależnością: 





n

i
iy

n
Ra

1

1
 (8.1) 

gdzie: 

 n – liczba punktów pomiarowych, 

 iy  – wysokość profilu chropowatości w i-tym punkcie pomiarowym. 

 

 Parametry opisujące strukturę geometryczną powierzchni uzyskaną jako profil mogą zostać 

rozszerzone o parametry opisujące powierzchnię. Średnia arytmetyczna bezwzględnych wartości 

odchyleń rzędnych wewnątrz odcinka elementarnego (Ra) może zostać rozszerzona na średnią 

arytmetyczną bezwzględnych wartości rzędnych powierzchni, która jest określona zależnością: 


 


m

j

n

i
ijz

nm
Sa

1 1

1
 (8.2) 

gdzie: 

 n – liczba wierszy punktów pomiarowych, 

 m – kolumn punktów pomiarowych, 

 ijz  – punkt pomiarowy znajdujący się w i-tym wierszu i j-tej kolumnie. 
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 Parametr Sa jest parametrem uśredniającym pojedyncze duże zmiany w odchyleniach 

rzędnych powierzchni od wartości średniej i nie zawsze w pełni opisuje jakość powierzchni po 

obróbce. W niektórych przypadkach lepsze może być zastosowanie parametru Sz, który opisuje 

różnicę pomiędzy minimalną a maksymalną wysokością występującą na powierzchni. Z tego 

względu w pracy dokonano pomiarów parametrów Sa i Sz. Pomiar parametru Ra pominięto, 

ponieważ oddaje on jedynie parametry profilu chropowatości, a występowanie drgań ma wpływ na 

całą obrobioną powierzchnię. 

 

8.3. Wyniki pomiarów 
 Ze względu na bardzo szeroki zakres parametrów obróbki oraz dużą liczbę pomiarów (po 45 

dla każdego z rodzajów obróbki cieplnej), prezentację wyników ograniczono do przypadków, kiedy 

obróbka znajduje się na granicy stabilności oraz dla przypadków kiedy występują drgania. Badania 

doświadczalne pokazały, że drgania występują dla najmniejszych wartości posuwu na ostrze 

narzędzia (1 µm, 2 µm, 4 µm), dla największej głębokości skrawania (50 µm) oraz dwóch 

najwyższych prędkości obrotowych wrzeciona (30 000 obr./min. oraz 45 000 obr./min.). Dla 

najniższej prędkości obrotowej (15 000 obr./min) nie zaobserwowano drgań najprawdopodobniej ze 

względu na stosunkowo niską prędkość skrawania (47,12 m/min.) oraz związane z nią wysokie 

tłumienie procesu. W dalszej części pracy przedstawiono wyniki pomiarów dla wspomnianego 

wyżej, ograniczonego zakresu parametrów obróbki.  

 Widoki powierzchni oraz wartości parametrów Sa i Sz dla prędkości obrotowej narzędzia 

wynoszącej 30 000 obr./min. (prędkość skrawania 94 m/min.) przedstawiono w tab. 8.2. Fotografie 

wykonano za pomocą mikroskopu Keyence VHX-600ESO. Fotografie wykonano tuż po obróbce, 

bez wcześniejszego oczyszczenia powierzchni, stąd na niektórych powierzchniach widoczne są 

wióry koloru czarnego. 
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Tab. 8.2. Widoki powierzchni oraz parametry chropowatości dla stali C45 po różnych rodzajach obróbki 
cieplnej dla prędkości obrotowej 30 000 obr./min. 

fz 
[µm] 

Stan dostawy Normalizowana Wyżarzana przegrzewająco 
 

1 

Sa=0,065 µm 
Sz=1,3 µm 

Sa=0,045 µm 
Sz=0,66 µm 

Sa=0,073 µm 
Sz=0,66 µm 

2 

Sa=0,071 µm 
Sz=1,30 µm 

Sa=0,050 µm 
Sz=0,56 µm 

Sa=0,061 µm 
Sz=0,56 µm 

4 

Sa=0,11 µm 
Sz=2,20 µm 

Sa=0,082 µm 
Sz=2,18 µm 

Sa=0,086 µm 
Sz=1,85 µm 

 

 Przyspieszenia rejestrowano w pobliżu wrzeciona w trzech kierunkach. Późniejsza analiza 

zarejestrowanych sygnałów przyspieszeń wykazała, że wystąpienie drgań jest najlepiej widoczne na 

wykresach szybkiej transformaty Fouriera w kierunku prostopadłym do kierunku posuwowego. Z 

tego względu w pracy nie zaprezentowano wykresów dla kierunku osiowego oraz posuwowego. 

 Rys. 8.5. przedstawia szybką transformatę Fouriera z sygnału przyspieszeń dla różnych 

wartości posuwu na ostrze narzędzia (1 μm, 2 μm i 4 μm) dla stali w stanie dostawy (po 

walcowaniu, bez dodatkowej obróbki cieplnej) oraz prędkości obrotowej narzędzia wynoszącej 

30 000 obr./min. Wyraźnie widoczna jest wysoka amplituda drgań dla częstotliwości wynoszącej 

ok. 11 kHz i najniższych wartości posuwów na ostrze narzędzia (1 μm i 2 μm). Wystąpienie drgań 

można zaobserwować zarówno na widokach powierzchni przedstawionych w tab. 8.4 oraz na 

wykresie szybkiej transformaty Fouriera (rys. 8.5). Zaobserwowana częstotliwość drgań odpowiada 

częstotliwości rezonansowej narzędzia (rys. 5.18) zamontowanego we wrzecionie mikrofrezarki. 
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Rys. 8.5. Wykres szybkiej transformaty Fouriera sygnału przyspieszeń z czujnika zamocowanego w pobliżu 

wrzeciona, dla kierunku prostopadłego do kierunku posuwowego, prędkości obrotowej 30 000 obr./min. i 
obróbki stali w stanie dostawy. 

 

 Wykres szybkiej transformaty Fouriera dla różnych wartości posuwu na ostrze narzędzia 

(1 μm, 2 μm i 4 μm), stali normalizowanej oraz prędkości obrotowej narzędzia wynoszącej 

30 000 obr./min. przestawiono na rys. 8.6. Podobnie jak dla stali w stanie dostawy, zaobserwowana  

częstotliwość drgań odpowiada częstotliwości rezonansowej narzędzia. W przypadku stali 

normalizowanej drgania występują jedynie dla posuwu na ostrze wynoszącego 2 μm. Ponadto 

amplituda drgań jest mniejsza niż dla stali w stanie dostawy. Identyczne wnioski można wysnuć z 

obserwacji widoków powierzchni po obróbce (tab. 8.2). Ślady drgań są dużo mniejsze dla obróbki 

stali normalizowanej niż dla stali w stanie dostawy.  

 
Rys. 8.6. Wykres szybkiej transformata Fouriera sygnału przyspieszeń z czujnika zamocowanego w pobliżu 
wrzeciona, dla kierunku prostopadłego do kierunku posuwowego, prędkości obrotowej 30 000 obr./min. i 

obróbki stali normalizowanej. 
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 Na rys. 8.7. przedstawiono wykres szybkiej transformaty Fouriera dla różnych wartości 

posuwu na ostrze narzędzia (1 μm, 2 μm i 4 μm), stali wyżarzanej przegrzewająco oraz prędkości 

obrotowej narzędzia wynoszącej 30 000 obr./min. Amplitudy drgań dla częstotliwości 

rezonansowej zbliżonej do częstotliwości drgań własnych narzędzia zamocowanego we wrzecionie 

mikrofrezarki są dużo niższe niż dla stali normalizowanej oraz wyżarzanej przegrzewająco. Ponadto 

obserwacja powierzchni obrobionych (tab. 8.2) pokazuje, że dla całego omawianego zakresu 

posuwów (1 μm, 2 μm i 4 μm) nie zaobserwowano śladów charakterystycznych dla powstawania 

drgań. 

 
Rys. 8.7. Wykres szybkiej transformaty Fouriera sygnału przyspieszeń z czujnika zamocowanego w pobliżu 

wrzeciona, dla kierunku prostopadłego do kierunku posuwowego, prędkości obrotowej 30 000 obr./min. i 
obróbki stali w wyżarzana przegrzewająco. 

 

 Poza wzrokową oceną obrobionych powierzchni oraz analizą sygnałów przyspieszeń, 

dokonano pomiaru topografii powierzchni oraz wyznaczono parametry chropowatości. Pomiarów 

dokonano po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni z wiórów pozostałych po obróbce i innych 

zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów chropowatości wraz z zarejestrowanymi powierzchniami 

przedstawiono w tab. 8.3. Obserwacja jedynie parametrów Sa i Sz nie pozwala na stwierdzenie 

kiedy podczas obróbki występowały drgania. Dla stali normalizowanej i posuwu na ostrze 

wynoszącego 1 μm ślady drgań nie są widoczne na powierzchni (tab. 8.4). Dla takiej samej wartości 

posuwu na ostrze (1 μm) oraz stali w stanie dostawy na fotografii są wyraźnie widoczne ślady 

drgań. Pomimo tego wartość chropowatość Sa jest mniejsza w przypadku kiedy wystąpiły drgania. 

Pozostałe różnice w parametrach chropowatości nie są większe niż 0,03 µm. Producent mikroskopu 

konfokalnego wykorzystanego do pomiarów podaje jego dokładność pomiaru chropowatości Ra 

równą 0,012 µm. Brak jest danych odnośnie dokładności pomiaru chropowatości Sa. Można 

przypuszczać, że jest ona nieco gorsza niż w przypadku pomiaru parametrów profilu.  
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Tab. 8.3. Widoki topografii powierzchni oraz parametry chropowatości dla stali C45 po różnych rodzajach 
obróbki cieplnej dla prędkości obrotowej 30 000 obr./min. 

fz 
[µm] 

Stan dostawy Normalizowana Wyżarzana przegrzewająco 
 

1 

 
Sa=0,065 µm 
Sz=1,3 µm 

 
Sa=0,045 µm 
Sz=0,66 µm 

 
Sa=0,073 µm 
Sz=0,66 µm 

2 

 
Sa=0,071 µm 
Sz=1,30 µm 

 
Sa=0,050 µm 
Sz=0,56 µm 

 
Sa=0,061 µm 
Sz=0,56 µm 

4 

 
Sa=0,11 µm 
Sz=2,20 µm 

 
Sa=0,082 µm 
Sz=2,18 µm 

 
Sa=0,086 µm 
Sz=1,85 µm 

 

 Widoki powierzchni oraz wartości parametrów Sa i Sz obrobionych dla prędkości obrotowej 

narzędzia wynoszącej 45 000 obr./min. (prędkość skrawania 141 m/min.) przedstawiono w tab. 8.4. 

Podobnie jak w przypadku fotografii dla prędkości 30 000 obr./min. fotografie wykonano tuż po 

obróbce, bez wcześniejszego oczyszczenia powierzchni, stąd na niektórych powierzchniach 

widoczne są wióry koloru czarnego. 
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Tab. 8.4. Widoki powierzchni oraz parametry chropowatości dla stali C45 po różnych rodzajach obróbki 
cieplnej dla prędkości obrotowej 45 000 obr./min. 

fz 
[µm] 

Stan dostawy Normalizowana Wyżarzana przegrzewająco 
 

1 

Sa=0,09  µm 
Sz=1,22 µm 

Sa=0,079 µm 
Sz=0,76 µm 

Sa=0,070 µm 
Sz=0,62 µm 

2 

Sa=0,083 µm 
Sz=1,79 µm 

Sa=0,065 µm 
Sz=0,77 µm 

Sa=0,064 µm 
Sz=0,63 µm 

4 

Sa=0,14 µm 
Sz=2,14 µm 

Sa=0,074 µm 
Sz=0,9 µm 

Sa=0,085 µm 
Sz=1,24 µm 

 

 Na rys. 8.8 przedstawiono wykres szybkiej transformaty Fouriera dla różnych wartości 

posuwu na ostrze narzędzia (1 μm, 2 μm i 4 μm), stali w stanie dostawy i prędkości obrotowej 

narzędzia wynoszącej 45 000 obr./min. Wyraźnie widoczne jest wystąpienie drgań dla dwóch 

najmniejszych wartości posuwu (1 μm i 2 μm). Podobnie jak miało to miejsce dla mniejszej 

prędkości obrotowej, drgania występują dla częstotliwości zbliżonej do częstotliwości 

rezonansowej narzędzia zamocowanego we wrzecionie obrabiarki (ok. 11 kHz) Na fotografiach 

powierzchni (tab. 8.4) dla dwóch najmniejszych wartości posuwu na ostrze również widać ślady 

charakterystyczna dla drgań występujących podczas obróbki. 
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Rys. 8.8. Szybka transformata Fouriera sygnału przyspieszeń z czujnika zamocowanego w pobliżu 
wrzeciona, dla kierunku prostopadłego do kierunku posuwowego, prędkości obrotowej 45 000 obr./min. i 

obróbki stali w stanie dostawy. 
 

 Rys. 8.9 przedstawia wykres szybkiej transformaty Fouriera dla różnych wartości posuwu na 

ostrze narzędzia (1 μm, 2 μm i 4 μm), stali normalizowanej i prędkości obrotowej narzędzia 

wynoszącej 45 000 obr./min. Amplitudy drgań dla wszystkich wartości posuwu na ostrze są 

porównywalne i dużo niższe niż w przypadku stali w stanie dostawy. Na fotografiach powierzchni 

(tab. 8.4) ślady drgań są również widoczne dla wszystkich trzech wartości posuwu na ostrze. 

 

 

Rys. 8.9. Szybka transformata Fouriera sygnału przyspieszeń z czujnika zamocowanego w pobliżu 
wrzeciona, dla kierunku prostopadłego do kierunku posuwowego, prędkości obrotowej 45 000 obr./min. i 

obróbki stali normalizowanej. 
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 Wykres szybkiej transformaty Fouriera dla różnych wartości posuwu na ostrze narzędzia 

(1 μm, 2 μm i 4 μm) stali wyżarzanej przegrzewająco oraz prędkości obrotowej narzędzia 

wynoszącej 45 000 obr./min. przestawiono na rys. 8.10. Największa amplituda drgań występuje dla 

posuwu na ostrze wynoszącego 2 μm, najmniejsza dla 1 μm. Wartości amplitud dla posuwu 2 μm i 

4 μm są zbliżone do amplitud występujących dla stali normalizowanej. Ślady drgań widoczne na 

fotografiach powierzchni (tab. 8.4) są mniejsze niż w przypadku stali normalizowanej i stali w 

stanie dostawy.  

 

 

Rys.  8.10. Szybka transformata Fouriera sygnału przyspieszeń z czujnika zamocowanego w pobliżu 
wrzeciona, dla kierunku prostopadłego do kierunku posuwowego, prędkości obrotowej 45 000 obr./min. i 

obróbki stali wyżarzanej normalizująco. 
 

 Dla prędkości obrotowej wynoszącej 45 000 obr./min. dokonano pomiarów topografii 

powierzchni oraz wyznaczono parametry chropowatości. Powierzchnie przed pomiarem 

oczyszczono z pozostałości wiórów i innych zanieczyszczeń. Zarejestrowane powierzchnie oraz 

wyniki pomiaru ich parametrów chropowatości przedstawiono w tab. 8.5. Podobnie jak w 

przypadku mniejszej prędkości obrotowej (30 000 obr./min.) wartości parametrów Sa i Sz nie 

pozwalają na stwierdzenie kiedy w procesie występują drgania. Co więcej wartości parametrów 

chropowatości potrafią być mniejsze dla przypadku kiedy drgania wystąpił podczas obróbki. Dla 

stali normalizowanej wartości parametrów Sa i Sz są mniejsze dla posuwu wynoszącego 1 μm i 

2 μm, niż dla 4 μm, kiedy nie występują drgania. W przypadku stali w stanie dostawy amplituda 

drgań dla posuwu wynoszącego 1 μm jest ponad dwa razy mniejsza niż dla posuwu wynoszącego 

2 μm, a wartości parametrów Sa i Sz są zbliżone.  
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Tab. 8.5. Widoki topografii powierzchni oraz parametry chropowatości dla stali C45 po różnych rodzajach 
obróbki cieplnej dla prędkości obrotowej 45 000 obr./min. 

fz 
[µm] 

Stan dostawy Normalizowana Wyżarzana przegrzewająco 
 

1 

 
Sa=0,09  µm 
Sz=1,22 µm 

 
Sa=0,079 µm 
Sz=0,76 µm 

 
Sa=0,070 µm 
Sz=0,62 µm 

2 

 
Sa=0,083 µm 
Sz=1,79 µm 

 
Sa=0,065 µm 
Sz=0,77 µm 

 
Sa=0,064 µm 
Sz=0,63 µm 

4 

 
Sa=0,14 µm 
Sz=2,14 µm 

 
Sa=0,074 µm 
Sz=0,9 µm 

 
Sa=0,085 µm 
Sz=1,24 µm 

 

 Porównanie stabilności obróbki dla stali C45 w stanie dostawy, dla różnych parametrów 

obróbki (posuw, prędkość obrotowa narzędzia), dla eksperymentu, modelu uwzględniającego 

niezerowy promień zaokrąglenia ostrza (hmin=0,3 µm) oraz modelu zakładającego, że narzędzie jest 

idealnie ostre (hmin=0 µm) przedstawiono na rys. 8.11. Zgodnie z oczekiwaniami, wyniki z modelu 

zakładającego, że narzędzie jest idealnie ostre, wykazują niestabilność obróbki dla szerszego 

zakresu parametrów obróbki niż dla modelu uwzględniającego niezerowy promień zaokrąglenia 

narzędzia. Oba modele nie są całkowicie zgodne z wynikami eksperymentu. 
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eksperyment 

 

symulacja 
hmin =0 

 symulacja 
hmin=0,3 µm 

   
 posuw [µm]  posuw [µm]  posuw [µm]    
n [obr./min.] 1 2 4 7 10  1 2 4 7 10  1 2 4 7 10    

15 000                                    - niestabilne 
30 000                                    - stabilne 
45 000                                    

 
Rys. 8.11. Porównanie stabilności dla różnych wartości posuwu na ostrze stali C45 w stanie dostawy i 

różnych prędkości obrotowych, dla badań doświadczalnych, symulacji uwzględniającej niezerowy promień 
zaokrąglenia ostrza (hmin=0,3 µm) oraz symulacji zakładającej, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0), dla 

głębokości skrawania wynoszącej 50 µm. 
 

 Porównanie stabilności obróbki dla wyżarzanej przegrzewająco stali C45, dla różnych 

parametrów obróbki (posuw, prędkość obrotowa narzędzia), dla eksperymentu, modelu 

uwzględniającego niezerowy promień zaokrąglenia ostrza (hmin=0,3 µm) oraz modelu 

zakładającego, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0 µm) przedstawiono na rys. 8.12. Podobnie 

jak w przypadku stali w stanie dostawy wyniki z modelu zakładającego, że narzędzie jest idealnie 

ostre, wykazują niestabilność obróbki dla szerszego zakresu parametrów obróbki niż dla modelu 

uwzględniającego niezerowy promień zaokrąglenia narzędzia. Dla stali wyżarzanej przegrzewająco 

również żaden z modeli nie jest całkowicie zgodny z wynikami eksperymentu. 

 

 
eksperyment 

 

symulacja 
hmin =0 

 symulacja 
hmin=0,3 µm 

   
 posuw [µm]  posuw [µm]  posuw [µm]    
n [obr./min.] 1 2 4 7 10  1 2 4 7 10  1 2 4 7 10    

15 000                                    - niestabilne 
30 000                                    - stabilne 
45 000                                    

 
Rys. 8.12. Porównanie stabilności dla różnych wartości posuwu na ostrze stali C45 wyżarzanej 

przegrzewająco i różnych prędkości obrotowych, dla badań doświadczalnych, symulacji uwzględniającej 
niezerowy promień zaokrąglenia ostrza (hmin=0,3 µm) oraz symulacji zakładającej, że narzędzie jest idealnie 

ostre (hmin=0), dla głębokości skrawania wynoszącej 50 µm. 
 

 Porównanie stabilności obróbki dla normalizowanej stali C45, dla różnych parametrów 

obróbki (posuw, prędkość obrotowa narzędzia), dla eksperymentu, modelu uwzględniającego 

niezerowy promień zaokrąglenia ostrza (hmin=0,3 µm) oraz modelu zakładającego, że narzędzie jest 

idealnie ostre (hmin=0 µm) przedstawiono na rys. 8.13. W tym przypadku wyniki z modelu 

zakładającego, że narzędzie jest idealnie ostre, są zbliżone do wyników otrzymanych dla modelu 

uwzględniającego niezerowy promień zaokrąglenia narzędzia, ale nadal zakres niestabilność 

wykazywany przez model zakładający idealnie ostre narzędzie jest nieco szerzy. Dla stali 
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normalizowanej wynik eksperymentu jest zgodny z symulacją zakładającą niezerowy promień 

zaokrąglenia ostrza narzędzia. 

 
eksperyment 

 

symulacja 
hmin =0 

 symulacja 
hmin=0,3 µm 

   
 posuw [µm]  posuw [µm]  posuw [µm]    
n [obr./min.] 1 2 4 7 10  1 2 4 7 10  1 2 4 7 10    

15 000                                    - niestabilne 
30 000                                    - stabilne 
45 000                                    

 
Rys. 8.13. Porównanie stabilności dla różnych wartości posuwu na ostrze normalizowanej stali C45 i 

różnych prędkości obrotowych, dla badań doświadczalnych, symulacji uwzględniającej niezerowy promień 
zaokrąglenia ostrza (hmin=0,3 µm) oraz symulacji zakładającej, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0), dla 

głębokości skrawania wynoszącej 50 µm. 
 

8.4. Porównanie doświadczalnych sił skrawania i topografii powierzchni z 
wynikami symulacji 

 Korzystając z modelu dynamicznego przeprowadzono symulacje, w wyniku których 

otrzymano siły skrawania oraz topografie powierzchni. Symulacje przeprowadzono dla takich 

samych parametrów obróbki (prędkość obrotowa, posuw, głębokość skrawania), dla których 

wykonano badania doświadczalne. Ze względu na ograniczoną objętość rozprawy zdecydowano się 

omówić przebiegi sił skrawania dla wybranych parametrów obróbki. Wyniki symulacji sił 

skrawania oraz pomiary sił skrawania podczas obróbki, dla prędkości obrotowej wynoszącej 

30 000 obr./min., różnych rodzajów obróbki cieplnej oraz różnych wartości posuwu na ostrze 

przedstawiono w załączniku 1 do rozprawy (rys. Z.1-Z.22).  

 Na rys. 8.14 przedstawiono wykres sił skrawania w kierunku X dla wyżarzanej 

przegrzewająco stali C45, dla posuwu na ostrze wynoszącego 1 μm i prędkości obrotowej 

wynoszącej 30 000 obr./min. Amplituda sił dla symulacji zakładającej idealnie ostre narzędzie (brak 

zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej (hmin=0 μm) jest największa. Amplituda sił 

skrawania dla symulacji zakładającej niezerowy promień zaokrąglenia ostrza (hmin=0,3 μm) jest 

zbliżona do amplitudy sił skrawania z eksperymentu. 
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Rys. 8.14. Siły skrawania w kierunku X dla wyżarzanej przegrzewająco stali C45, dla posuwu na ostrze 
1 µm, pochodzące z eksperymentu i symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej 

(hmin=0,3 mm) oraz zakładające, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
 

 Na rys. 8.15. przedstawiono szybką transformatę Fouriera sygnałów sił skrawania w 

kierunku X. Dla eksperymentu i symulacji uwzględniającej występowanie zjawiska minimalnej 

grubości warstwy skrawanej (hmin=0,3 μm) amplitudy są zbliżone, ale częstotliwości nieznacznie się 

różnią. Amplitudy dla modelu nie uwzględniającego zjawiska minimalnej grubości warstwy 

skrawanej (hmin=0 μm) są dużo większe oraz drgania występują w okolicach częstotliwości 

rezonansowej narzędzia (ok. 11 kHz), czego nie obserwuje się w przebiegach sił z eksperymentu 

oraz z modelu uwzględniającego występowanie zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej. 
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Rys. 8.15. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku X dla wyżarzanej przegrzewająco 
stali C45, dla posuwu na ostrze 1 µm, z eksperymentu i symulacji uwzględniająca minimalną grubość 

warstwy skrawanej (hmin=0,3 mm) oraz zakładająca, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
 

 Porównanie sił skrawania z modelu i eksperymentu dla kierunku Y przedstawiono na 

rys. 8.16. W przypadku kierunku Y amplituda sił skrawania dla modelu zakładającego idealnie ostre 

narzędzie i niewystępowanie zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej (hmin=0 μm) jest 

bardziej zbliżona do amplitudy sił pochodzącej z eksperymentu. Amplituda dla modelu 

uwzględniającego zjawisko minimalnej grubości warstwy skrawanej (hmin=0,3 μm) jest mniejsza. 
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Rys. 8.16. Siły skrawania dla wyżarzanej przegrzewająco stali C45 w kierunku Y, dla posuwu na ostrze 
1 µm, pochodzące z eksperymentu i symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej 

(hmin=0,3 mm) oraz zakładające, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
 

 Analizując widmo częstotliwości w kierunku Y (rys. 8.17), dla eksperymentu widać 

wyraźnie największą amplitudę drgań dla częstotliwości ok. 5,5 kHz. Jest to częstotliwość zbliżona 

do częstotliwości drgań własnych siłomierza, która wynosiła ok. 5,8 kHz (rys. 4.9). Co więcej 

amplituda drgań dla tej częstotliwości jest dużo większa od amplitud sygnałów z symulacji. Dla 

symulacji nie uwzględniającej wstępowania zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej 

(hmin=0) drgania występują dla częstotliwości zbliżonej do częstotliwości drań własnych 

narzędzia. Amplituda sygnałów sił skrawania pochodzących z eksperymentu jest niska dla tego 

zakresu częstotliwości. Dla pozostałych zakresów częstotliwości (innych niż częstotliwość 

rezonansowa siłomierza lub narzędzia) amplitudy sił skrawania pochodzących z modelu 

uwzględniającego występowanie zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej (him=0,3), są 

zbliżone do amplitud z eksperymentu. 
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Rys. 8.17. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku Y dla wyżarzanej przegrzewająco 
stali C45, dla posuwu na ostrze 1 µm, z eksperymentu i symulacji uwzględniająca minimalną grubość 

warstwy skrawanej (hmin=0,3 mm) oraz zakładająca, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
 

 Widoki topografii powierzchni pochodzące z symulacji oraz z pomiaru na mikroskopie 

konfokalnym przedstawiono na rys. 8.18. Na powierzchni, która pochodzi z symulacji nie 

uwzględniającej występowania zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej (hmin=0) 

widoczne są ślady charakterystyczne dla drgań samowzbudnych, które nie wystąpiły podczas 

eksperymentu. Na widoku topografii powierzchni z eksperymentu ślady charakterystyczne dla 

drgań nie występują. Topografia powierzchni pochodząca z symulacji uwzględniającej 

występowanie zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej jest bardziej zbliżona do topografii 

rzeczywistej powierzchni, niż topografia pochodząca z symulacji nie uwzględniającej 

występowania tego zjawiska. 

 

Symulacja hmin=0 Symulacja hmin=0,3 Eksperyment 

   
Rys. 8.18. Widoki topografii powierzchni dla stali C45, prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na 

ostrze 1 µm, dla stali wyżarzanej przegrzewająco i głębokości skrawania 50 µm 
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9. PODSUMOWANIE 
 

 Rozprawa stanowi podsumowanie wieloletnich badań nad procesem mikrofrezowania, ze 

szczególnym uwzględnieniem jego dynamiki, przeprowadzonych przez autora. W wyniku jej 

realizacji zbudowano model modalny mikrofrezarki oraz model dynamiczny procesu 

mikrofrezowania uwzględniający przemieszczenia dynamiczne narzędzia oraz siły skrawania.  

 Treści zawarte w pracy, a szczególnie w rozdziale siódmym rozprawy wykazują, że główny 

cel rozprawy: Budowa modelu mikrofrezowania ze szczególnym uwzględnieniem jego dynamiki, 

przemieszczeń dynamicznych narzędzia oraz sił skrawania, który umożliwi przewidywanie 

występowania drgań podczas obróbki, został zrealizowany, a teza: W budowie modelu 

dynamicznego procesu mikrofrezowania, uwzględniającego dynamikę układu OUPN, 

umożliwiającego określenie warunków stabilności mikrofrezowania konieczne jest uwzględnienie 

zjawisk nie występujących w skali makro, została udowodniona. 

 Realizacja głównego celu pracy pozwoliła na realizację następujących celów 

szczegółowych: 

- Na podstawie testu impulsowego narzędzia zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki  

zbudowano najpierw model modalny mikrofrezarki wraz z narzędziem, a następnie wyznaczono 

funkcje przejścia wierzchołka narzędzia zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki w kierunku 

posuwowym i prostopadłym do posuwowego (rozdział 5 rozprawy). Z przeglądu literatury wynika, 

że taka metoda nie była wcześniej stosowana do wyznaczania funkcji przejścia wierzchołka 

narzędzia zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki. Wyznaczone funkcje przejścia włączono do 

modelu dynamicznego procesu mikrofrezowania (rozdział 7). 

- Dokonano pomiarów rozmiarów ziaren oraz mikrotwardości stali dla różnych rodzajów obróbki 

cieplnej (normalizowanie, wyżarzanie przegrzewająco) stali C45 (rozdział 4.3) oraz określono 

wpływ obróbki cieplnej materiału obrabianego na wartości sił skrawania (rozdział 6.2). 

- Dokonano pomiaru promienia zaokrąglenia ostrza narzędzia, którego użyto do oszacowania 

minimalnej grubości warstwy skrawanej (rozdział 4.1). Wartość minimalnej grubości warstwy 

skrawanej została włączona do modelu dynamicznego mikrofrezowania (rozdział 7.2). 

- Zbudowano i zidentyfikowano model sił skrawania uwzględniający występowanie nieliniowej 

zmiany współczynników oporu właściwego skrawania, w zależności od grubości warstwy 

skrawanej (rozdział 6.4). Model sił skrawania został włączony do modelu dynamicznego procesu 

mikrofrezowania. 

- Zbudowano model dynamiczny procesu mikroskrawania uwzględniający doświadczalnie 

wyznaczoną funkcję przejścia wierzchołka narzędzia, nieliniowy model sił skrawania oraz zjawisko 

minimalnej grubości warstwy skrawanej. Model posłużył do wygenerowania przebiegów sił 
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skrawania oraz topografii powierzchni na podstawie przemieszczeń dynamicznych narzędzia. 

Otrzymane wyniki symulacji porównano z symulacjami zakładającymi brak zjawiska minimalnej 

grubości warstwy skrawanej w procesie mikroobróbki. 

- Wykonano badania doświadczalne mikrofrezowania dla szerokiego zakresu parametrów obróbki, 

a następnie porównano otrzymane wyniki z wynikami symulacji pochodzącymi z modelu 

uwzględniającego występowanie zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej oraz 

zakładające brak tego zjawiska. 

 Realizacja celów rozprawy pozwoliła na sformowanie poniższych uwag: 

- Zależność pomiędzy siłami skrawania a grubością warstwy skrawanej jest nieliniowa, co ma 

szczególne znaczenie w przypadku procesu mikroobróbki i szerokiego zakresu posuwu na ostrze.  

- Drgania samowzbudne występują jedynie dla małych wartości posuwu na ostrze narzędzia (1 i 

2 μm). 

- Częstotliwość drgań podczas obróbki jest zbliżona do częstotliwości drgań własnych narzędzia 

zamocowanego we wrzecionie pochodzącej z testu impulsowego (ok. 11 kHz). 

- Parametry używane typowo do opisu jakości powierzchni (Sa i Sz) nie wykazują wystąpienia 

drgań w procesie, 

- Na sygnały sił skrawania zarejestrowane podczas obróbki ma wpływ dynamika siłomierza 

(częstotliwość drgań własnych siłomierza jest widoczna w sygnale sił skrawania). 

Wnioski wynikające z przeprowadzonych symulacji: 

- Uwzględnienie minimalnej grubości warstwy skrawanej w modelu dynamicznym powoduje 

wzrost stabilności procesu ze względu na mniejszy udział efektu regeneracji śladu. Narzędzia 

podczas rozpoczynając zagłębianie w materiał obrabiany nie skrawa i efekt regeneracji śladu nie 

występuje  dla grubości warstwy skrawanej mniejszej od minimalnej grubości warstwy skrawanej.  

- Model dynamiczny uwzględniający występowanie zjawiska minimalnej grubości warstwy 

skrawanej lepiej oddaje siły skrawania uzyskane podczas eksperymentu od modelu 

nieuwzględniającego zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawnej.  

- Topografia powierzchni pochodząca z modelu uwzględniającego występowanie zjawiska 

minimalnej grubości warstwy skrawanej jest bardziej zbliżona do topografii rzeczywistej 

powierzchni po obróbce. 

 Pomimo obszernego zakresu pracy wynikającego z zagadnień będących w treści pracy autor 

uważa, iż można kontynuować zapoczątkowane badania w następujących kierunkach: 

Konieczne jest dokładniejsze określenie wartości minimalnej grubości warstwy skrawanej i 

zamodelowanie zjawisk zachodzących na styku przedmiot narzędzie (między innymi odkształcenia 

elastyczno-plastyczne materiału obrabianego). Model zaproponowany w rozprawie w uproszony 

sposób uwzględnia te zjawiska. Ich dokładniejsze poznanie i identyfikacja wymaga dużego nakładu 
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pracy badawczej oraz opracowania nowych metod umożliwiających lepszą obserwację zjawisk 

zachodzących na styku narzędzie-przedmiot obrabiany. 
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ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik 1 

 W załączniku przedstawiono wyniki symulacji dynamicznych z uwzględnieniem zjawiska 

minimalnej grubości warstwy skrawanej oraz dla narzędzia idealnie ostrego, dla różnych rodzajów 

obróbki cieplnej stali C45 (wyżarzana przegrzewająco, normalizowana oraz w stanie dostawy). 

Prędkość obrotowa narzędzia wynosiła 30 000 obr./min, głębokość skrawania wynosiła 50 µm, a 

posuw na ostrze wynosił 1 µm i 2 µm.  Wyniki przedstawiono w postaci sił skrawania w kierunkach 

X i Y oraz porównano z wynikami pomiarów sił skrawania. Przedstawiono również szybką 

transformatę Fouriera (FFT) sił skrawania pochodzących z symulacji i pomiarów. 

 

Rys. Z.1. Siły skrawania w kierunku X dla wyżarzanej przegrzewająco stali C45, dla prędkości obrotowej 
30 000 obr./min., posuwu na ostrze 1 µm, głębokości skrawania 50 µm, pochodzące z eksperymentu i 
symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 

narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
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Rys. Z.2. Siły skrawania dla wyżarzanej przegrzewająco stali C45 w kierunku Y, dla prędkości obrotowej 
30 000 obr./min., posuwu na ostrze 1 µm, głębokości skrawania 50 µm, pochodzące z eksperymentu i 
symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 

narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
 

 

Rys. Z.3. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku X dla wyżarzanej przegrzewająco 
stali C45, dla prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze 1 µm, głębokości skrawania 50 µm, z 

eksperymentu i symulacji uwzględniająca minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz 
zakładająca, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 

 



Marcin Matuszak - Dynamika procesu mikrofrezowania - badania doświadczalne i modelowanie 

 127

 

Rys. Z.4. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku Y dla wyżarzanej przegrzewająco 
stali C45, dla prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze 1 µm, głębokości skrawania 50 µm, z 

eksperymentu i symulacji uwzględniająca minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz 
zakładająca, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 

 

 

Rys. Z.5. Siły skrawania w kierunku X dla stali C45 w stanie dostawy, dla prędkości obrotowej 
30 000 obr./min., posuwu na ostrze 1 µm, głębokości skrawania 50 µm, pochodzące z eksperymentu i 
symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 

narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
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Rys. Z.6. Siły skrawania w kierunku Y dla stali C45 w stanie dostawy, dla prędkości obrotowej 
30 000 obr./min., posuwu na ostrze 1 µm, głębokości skrawania 50 µm, pochodzące z eksperymentu i 
symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 

narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
 

 

Rys. Z.7. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku X dla stali C45 w stanie dostawy, dla 
prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze 1 µm, głębokości skrawania 50 µm, z eksperymentu 

i symulacji uwzględniająca minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładająca, że 
narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
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Rys. Z.8. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku Y dla stali C45 w stanie dostawy, dla 
prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze 1 µm, głębokości skrawania 50 µm, z eksperymentu 

i symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 
narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 

 

 

Rys. Z.9. Siły skrawania w kierunku X dla normalizowanej stali C45, dla prędkości obrotowej 
30 000 obr./min., posuwu na ostrze 1 µm, głębokości skrawania 50 µm, pochodzące z eksperymentu i 
symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 

narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
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Rys. Z.10. Siły skrawania w kierunku Y dla normalizowanej stali C45, dla prędkości obrotowej 
30 000 obr./min., posuwu na ostrze 1 µm, głębokości skrawania 50 µm, pochodzące z eksperymentu i 
symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 

narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
 

 

Rys. Z.11. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku X dla normalizowanej stali C45, dla 
prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze 1 µm, głębokości skrawania 50 µm, z eksperymentu 

i symulacji uwzględniająca minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładająca, że 
narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
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Rys. Z.12. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku Y dla normalizowanej stali C45, dla 
prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze 1 µm, głębokości skrawania 50 µm, z eksperymentu 

i symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 
narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 

 

 

Rys. Z.13. Siły skrawania w kierunku X dla wyżarzanej przegrzewająco stali C45, dla prędkości obrotowej 
30 000 obr./min., posuwu na ostrze 2 µm, głębokości skrawania 50 µm, pochodzące z eksperymentu i 
symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 

narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
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Rys. Z.13. Siły skrawania w kierunku Y dla wyżarzanej przegrzewająco stali C45, dla prędkości obrotowej 
30 000 obr./min., posuwu na ostrze 2 µm, głębokości skrawania 50 µm, pochodzące z eksperymentu i 
symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 

narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
 

 

Rys. Z.13. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku X dla wyżarzanej przegrzewająco 
stali C45, dla prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze 2 µm, głębokości skrawania 50 µm, z 

eksperymentu i symulacji uwzględniająca minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz 
zakładająca, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
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Rys. Z.14. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku Y dla wyżarzanej przegrzewająco 
stali C45, dla prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze 2 µm, głębokości skrawania 50 µm, z 

eksperymentu i symulacji uwzględniająca minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz 
zakładająca, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 

 

 

Rys. Z.15. Siły skrawania w kierunku X dla stali C45 w stanie dostawy, dla prędkości obrotowej 
30 000 obr./min., posuwu na ostrze 2 µm, głębokości skrawania 50 µm, pochodzące z eksperymentu i 
symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 

narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
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Rys. Z.16. Siły skrawania w kierunku Y dla stali C45 w stanie dostawy, dla prędkości obrotowej 
30 000 obr./min., posuwu na ostrze 2 µm, głębokości skrawania 50 µm, pochodzące z eksperymentu i 
symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 

narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
 

 

Rys. Z.17. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku X dla stali C45 w stanie dostawy, 
dla prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze 2 µm, głębokości skrawania 50 µm, z 

eksperymentu i symulacji uwzględniająca minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz 
zakładająca, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
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Rys. Z.18. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku Y dla stali C45 w stanie dostawy, 
dla prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze 2 µm, głębokości skrawania 50 µm, z 

eksperymentu i symulacji uwzględniająca minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz 
zakładająca, że narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 

 

 

Rys. Z.19. Siły skrawania w kierunku X dla normalizowanej stali C45, dla prędkości obrotowej 
30 000 obr./min., dla posuwu na ostrze 2 µm, głębokości skrawania 50 µm, pochodzące z eksperymentu i 

symulacji uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że 
narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 

 

 



Marcin Matuszak - Dynamika procesu mikrofrezowania - badania doświadczalne i modelowanie 

 136

 

Rys. Z.20. Siły skrawania w kierunku Y dla normalizowanej stali C45, dla posuwu na ostrze 2 µm, prędkości 
obrotowej 30 000 obr./min., głębokości skrawania 50 µm,  pochodzące z eksperymentu i symulacji 

uwzględniające minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładające, że narzędzie jest 
idealnie ostre (hmin=0). 

 

 

 

Rys. Z.21. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku X dla normalizowanej stali C45, dla 
prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze 2 µm, głębokości skrawania 50 µm, z eksperymentu 

i symulacji uwzględniająca minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładająca, że 
narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
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Rys. Z.22. Szybka transformata Fouriera (FFT) sił skrawania w kierunku X dla normalizowanej stali C45, dla 
prędkości obrotowej 30 000 obr./min., posuwu na ostrze 2 µm, głębokości skrawania 50 µm, z eksperymentu 

i symulacji uwzględniająca minimalną grubość warstwy skrawanej (hmin=0,3 µm) oraz zakładająca, że 
narzędzie jest idealnie ostre (hmin=0). 
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Załącznik 2 

 W załączniku przedstawiono wyniki symulacji topografii powierzchni oraz pomiarów 

topografii powierzchni przefrezowanych podczas badań doświadczalnych. Symulacje 

przeprowadzono z uwzględnieniem zjawiska minimalnej grubości warstwy skrawanej oraz dla 

narzędzia idealnie ostrego, dla różnych rodzajów obróbki cieplnej stali C45 (wyżarzana 

przegrzewająco, normalizowana oraz w stanie dostawy). Prędkość obrotowa narzędzia wynosiła 

30 000 obr./min oraz 45 000 obr./min głębokość skrawania wynosiła 50 µm, a posuw na ostrze 

wynosił 1 µm,  2 µm i 4 µm. Wyniki przedstawiono dla wycinka powierzchni o wymiarach 

90x90 µm pochodzącego ze środka rowka frezowanego pełną średnicą frezu. 

 

Tab. Z.1. Widoki topografii powierzchni dla stali C45 w stanie dostawy, prędkości obrotowej 
30 000 obr./min. i głębokości skrawania 50 µm 

fz 
[µm] 

Symulacja hmin=0 µm Symulacja hmin=0,3 µm Eksperyment 

1 

2 

4 
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Tab. Z.2. Widoki topografii powierzchni dla wyżarzanej przegrzewająco stali C45, prędkości obrotowej 
30 000 obr./min. i głębokości skrawania 50 µm 

fz 
[µm] 

Symulacja hmin=0 µm Symulacja hmin=0,3 µm Eksperyment 

1 

2 

4 
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Tab. Z.3. Widoki topografii powierzchni dla normalizowanej stali C45, prędkości obrotowej 
30 000 obr./min. i głębokości skrawania 50 µm 

fz 
[µm] 

Symulacja hmin=0 µm Symulacja hmin=0,3 µm Eksperyment 

1 

2 

4 
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Tab. Z.4. Widoki topografii powierzchni dla stali C45 w stanie dostawy, prędkości obrotowej 
45 000 obr./min. i głębokości skrawania 50 µm 

fz 
[µm] 

Symulacja hmin=0 µm Symulacja hmin=0,3 µm Eksperyment 

1 

2 

4 
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Tab. Z.5. Widoki topografii powierzchni dla wyżarzanej przegrzewająco stali C45, prędkości obrotowej 
45 000 obr./min. i głębokości skrawania 50 µm 

fz 
[µm] 

Symulacja hmin=0 µm Symulacja hmin=0,3 µm Eksperyment 

1 

2 

4 
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Tab. Z.6. Widoki topografii powierzchni dla normalizowanej stali C45, prędkości obrotowej 
45 000 obr./min. i głębokości skrawania 50 µm 

fz 
[µm] 

Symulacja hmin=0 µm Symulacja hmin=0,3 µm Eksperyment 

1 

2 

4 
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STRESZCZENIE 

 

Dynamika procesu mikrofrezowania - badania doświadczalne i modelowanie 

autor: mgr inż. Marcin Matuszak 

 

W rozprawie doktorskiej dokonano przeglądu zjawisk występujących w mikroobróbce skrawaniem 

i opisano różnice między mikroobróbką a obróbką w skali makro. Zaprezentowano istniejące 

modele dynamiczne procesu frezowania i mikrofrezowania oraz zjawiska, jakie zostały 

uwzględnione przez ich autorów. Na podstawie przeglądu literatury pokazano potrzebę budowy 

modelu dynamicznego procesu mikrofrezowania. Wyznaczono funkcję przejścia wierzchołka 

narzędzia zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki  wykonując testy impulsowe oraz 

wykorzystując syntezę modalną. Do pomiaru odpowiedzi narzędzia wykorzystano wibrometr 

laserowy. Synteza modalna nie była wcześniej stosowana do wyznaczania funkcji przejścia 

wierzchołka narzędzia (mikrofrezu) zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki. Przeprowadzono 

badania doświadczalne mikrofrezowania, których wyniki posłużyły do budowy modelu sił 

skrawania uwzględniającego wzrost współczynników oporu właściwego skrawania wraz ze 

spadkiem grubości warstwy skrawanej. Opracowano model dynamiczny mikrofrezowania 

uwzględniający zjawiska, które mogą zostać pominięte w skali makro (minimalna grubość warstwy 

skrawanej, nieliniowy model sił skrawania). Model umożliwia wygenerowanie sił skrawania oraz 

przemieszczeń dynamicznych narzędzia. Na podstawie przemieszczeń dynamicznych narzędzia 

oraz geometrii narzędzia zasymulowano topografię frezowanych powierzchni. Wyniki otrzymane z 

modelu doświadczalnego uwzględniającego występowanie zjawiska minimalnej grubości warstwy 

skrawanej zostały porównane z wynikami z modelu zakładającego, że narzędzie jest idealnie ostre 

oraz z wynikami otrzymanymi z eksperymentu mikrofrezowania 

 Podczas realizacji rozprawy doktorskiej zrealizowany został główny cel rozprawy: Budowa 

modelu mikrofrezowania ze szczególnym uwzględnieniem jego dynamiki, przemieszczeń 

dynamicznych narzędzia oraz sił skrawania, który umożliwi przewidywanie występowania drgań 

podczas obróbki, a teza: W budowie modelu dynamicznego procesu mikrofrezowania, 

uwzględniającego dynamikę układu OUPN, umożliwiającego określenie warunków stabilności 

mikrofrezowania konieczne jest uwzględnienie zjawisk nie występujących w skali makro, została 

udowodniona. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

 

Dynamics of the micromilling process - experimental research and modeling 

author: M.Sc.Eng. Marcin Matuszak 

 

 The PhD thesis presents dynamic phenomena occurring in the micromachining and 

differences between the micromachining and machining in a macro scale. Existing dynamic models 

of milling and micromilling processes are presented. Phenomena considered by the various authors 

are described. Literature review shown the need of micromilling process dynamic model 

development. Tool tip frequency response function that was mounted in a micromilling machine 

tool was evaluated by impact test and modal synthesis. For tool response measurement laser 

vibrometer was used. Modal synthesis was never used before for micromilling tool tip frequency 

response function evaluation. Micromilling experiment was conducted to develop cutting forces 

model that includes nonlinear change of cutting forces coefficients with the change of the thickness 

of removed material. Dynamic model of the micromilling process was developed. The model 

includes phenomena such as minimum chip thickness and nonlinear cutting forces model. These 

phenomena can be omitted in macro scale. The model outputs are cutting forces and tool dynamic 

displacements. Based on the tool dynamic displacements and tool edge geometry machined surface 

topography was generated. Results obtained from the dynamic model that includes minimum chip 

thickness phenomenon are compared with the results from dynamic model that doesn't include 

minimum chip thickness phenomenon and with the experiment results. 

 The main goal of the dissertation: Development of a micromilling model with particular 

emphasis on its dynamics, dynamic displacements of the tool and cutting forces that will allow 

prediction of vibrations occurrence during machining was achieved. The thesis argument: In the 

construction of a dynamic model of the micromilling process that takes into account machine tool, 

tool holder, tool and workpiece, that allows to predict micromilling stability conditions, there is a 

need of inclusion of phenomena that not occur in macro scale, was proved. 

 


