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Wykaz ważniejszych oznaczeń, skrótów i definicji 

Wykaz ważniejszych oznaczeń 

A - przekrój warstwy skrawanej [mm2], 

ap - głębokość skrawania [mm], 

b - szerokość warstwy skrawanej [mm], 

F - całkowita siła skrawania [N], 

Fc - siła skrawania [N], 

Ft - siła posuwowa [N], 

Fp - siła odporowa [N], 

f - posuw narzędzia skrawającego [μm/obr], 

𝛾𝑜 - kat natarcia [o] 

h - grubość warstwy skrawanej [mm], 

hm - minimalna grubość warstwy skrawanej [mm], 

I - natężenie prądu elektrycznego [A], 

i - gęstość prądu [A/mm2] 

ĸ - kąt przystawienia głównej krawędzi skrawającej [ o], 

kc - opór właściwy skrawania, [N/mm2] 

kc1.1 - opór właściwy skrawania dla b = 1 mm i h = 1 mm, [N/mm2] 

pH - wykładnik stężenia jonów wodorowych (hydroniowych), 

Re - granica plastyczności, 

rn - promień zaokrąglenia krawędzi skrawającej [mm], 

S - grubość szczeliny międzyelektrodowej [mm], 

S0 - początkowa grubość szczeliny międzyelektrodowej [mm], 

Sf - grubość szczeliny międzyelektrodowej ustalonej [mm], 

T - okres [s], 

t - czas [s], 

U - napięcie międzyelektrodowe [V], 

u - właściwa energia skrawania [J/mm3], 

V - objętość [mm3], 

vc - prędkość skrawania [m/min], 

ΔV - ubytek objętościowy [mm3], 
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Vw - objętościowa wydajność obróbki [mm3/min], 

Ϭ - naprężenia [Pa]. 

Wykaz ważniejszych skrótów 

OUPN - obrabiarka - uchwyt - przedmiot - narzędzie, 

MEMS - mikrosystem (ang. Micro Electro-Mechanical Systems) , 

ECM - obróbka elektrochemiczna (ang. Electrochemical Machining), 

ER - elektroda robocza, 

PO - przedmiot obrabiany, 

UR - technologiczna objętość jednostkowa (ang. Unit Removal). 

Wykaz podstawowych definicji 

Mikroelement - część posiadająca przynajmniej jeden wymiar charakterystycznych  

z przedziału od 100 nm do 1000 µm wchodząca w skład mikromaszyny [1]. 

Nanoelement – cześć (struktura) posiadająca przynajmniej jeden  

wymiar < 100 nm [1]. 

Mikroobróbka - wytwarzanie części maszyn posiadający przynajmniej jeden  

wymiar ˂ 1000 µm [2]. 

Mikromaszyna - urządzenie zbudowane z mikro- i nanoelementów, którego celem 

jest wykonanie określonego zadania [3]. 

Mikroskrawanie – proces kształtowania elementów przez usuwanie naddatku 

obróbkowego przy użyciu narzędzia o zdefiniowanej geometrii, gdzie grubość 

usuwanego naddatku często jest mniejsza od promienia zaokrąglenia narzędzia 

skrawającego [4]. 

Szczelina międzyelektrodowa – obszar ograniczony powierzchniami czynnymi 

elektrody roboczej i przedmiotu obrabianego, w którym zachodzą zjawiska 

elektrochemiczne. 

Technologiczna objętość jednostkowa (ang. unit removal, UR) - najmniejsza 

objętość materiału usuwanego w pojedynczej akcji obróbkowej [5]. 

Wspomaganie elektrochemiczne – polega na wytworzeniu na przedmiocie 

obrabianym, w wyniku reakcji elektrochemicznych, cienkiej nieprzewodzącej prądu 

elektrycznego warstwy, najczęściej tlenkowej o zmienionych w stosunku do materiału 

rodzimego właściwościach mechanicznych i dlatego stosunkowo łatwiejsza do 

usunięcia mikroskrawaniem.  
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1. ANALIZA TEMATU 

1.1 WPROWADZENIE 

Precyzyjne i ultraprecyzyjne technologie zajmują jedno z najważniejszych 

miejsc w zainteresowaniach produkcyjnych czołowych firm zagranicznych i stanowią 

jeden z głównych kierunków prac badawczo - rozwojowych w programach 

naukowych międzynarodowych, rządowych, agencji i firm oraz Unii Europejskiej. 

Nakłady na prace badawcze w tej dziedzinie ciągle wzrastają, a wiodące miejsca 

zajmują USA i Japonia. W efekcie w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój 

konstrukcji mikrosystemów oraz związany z tym rozwój technologii wytwarzania 

mikroelementów. W inżynierii mechanicznej miniaturyzacja wiąże się z produkcją 

coraz to mniejszych elementów (obiektów), z użyciem odpowiednio 

zmodyfikowanych systemów produkcyjnych. W praktyce przemysłowej technologii 

wytwarzania podstawą klasyfikacji są wymiary obiektów, dlatego przyjmuje się, że 

makroelementy to elementy o wymiarach powyżej 1 mm natomiast mikroelementy 

mają przynajmniej jeden wymiar charakterystyczny poniżej 1000 µm,  

a nanoelementy poniżej 100 nm [2]. Jeżeli w wyniku jakiegoś procesu 

technologicznego wytwarzany jest mikro- lub nanoelement, to proces ten uważany 

jest domyślnie za mikro- lub nanotechnologię, niezależnie od tego, czy występują  

w nim efekty kwantowe. 

Przez pojęcie mikrosystemu rozumie się obiekt mikro-elektro-mechaniczny 

integrujący w sobie obiekty elektroniczne, elektryczne i mechaniczne przetwarzające 

wielkości mechaniczne, termiczne, chemiczne na sygnały elektryczne i odwrotnie.  

W terminologii europejskiej urządzenia te kojarzone są z akronimem MST (Micro 

Systems Technologies), natomiast w nomenklaturze amerykańskiej określane są 

jako MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Po wprowadzeniu do układu 

mikrosystemu elementów optycznych otrzymuje się MOEMS (Micro-Opto-Electro-

Mechanical System). W Japonii funkcjonuje pojęcie mikromaszyny (micromachine), 

przez które rozumie się urządzenie zbudowane w oparciu o osiągnięcia mikro-  

i nanotechnologii, którego celem jest wykonanie określonego zadania. Mikromaszyna 

zbudowana jest z mikro i nanoelementów, a jej wymiary charakterystyczne zawierają 

się w granicach 10-7 ÷ 10-3 m [6]. 
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Główne dziedziny zastosowań mikromaszyn to przemysł zbrojeniowy, lotniczy, 

kosmiczny, samochodowy, biomedycyna, telekomunikacja, automatyzacja, aparatura 

analityczno-badawcza, systemy optyczne i urządzenia ochrony środowiska [7],  

a obszar ich zastosowań ciągle się poszerza. Urządzenia te charakteryzują się 

wysokim stopniem integracji konstrukcyjnej oraz funkcjonalnej i składają się z pewnej 

ilości odpowiednio mniejszych mikroelementów elektronicznych i mechanicznych. 

Przyjmując za kryterium geometrię mikroelementu, części mikromaszyn można 

podzielić na trzy następujące grupy [8]: 

 struktury dwuwymiarowe (2D, powierzchniowe), np. siatki dyfrakcyjne, 

 struktury 2
1

2
𝐷, które są opisane kształtem przekroju poprzecznego oraz 

parametrem opisującym jego odwzorowanie w przestrzeni (np. kanały  

o stałym przekroju w urządzeniach  mikrohydraulicznych), 

 dowolne trójwymiarowe struktury geometryczne (np. formy do 

mikroformowania). 

Z geometrii mikroelementu wynika ewentualna metoda ich wytwarzania oraz 

obsługa i wsparcie produkcji (tj. montaż oraz pomiar geometrii). Produkcja 

komponentów mechanicznych mikromaszyn wymaga zastosowania metod 

umożliwiających kształtowanie  skomplikowanych trójwymiarowych struktur 

geometrycznych. Utrudnieniem są również wymagania związane z wysokimi 

właściwościami mechanicznymi materiałów, z których wykonane są komponenty 

mechaniczne mikromaszyn. W produkcji mikroelementów dominują odpowiednio 

zmodyfikowane systemy produkcyjne używane do wytwarzania makroelementów. 

Podział pomiędzy dwoma zastosowaniami tego samego sposobu obróbki określony 

jest wymiarami obrabianych obiektów. Jeżeli w wyniku jakiegoś procesu 

technologicznego wytwarzany jest mikroelement, to proces ten uważany jest 

domyślnie za mikrotechnologię. Stosowane są tutaj takie metody jak: 

mikroformowanie, mikrotoczenie, mikrofrezowanie, mikrowiercenie, mikroszlifowanie, 

mikroobróbka laserowa, mikroobróbka elektroerozyjna, mikroobróbka 

elektrochemiczna oraz metody hybrydowych i przyrostowe (np. mikroselektywne 

spiekanie laserowe czy mikrostereolitografia) [5, 8, 9]. W produkcji wielkoseryjnej 

największy udział mają mikroodlewanie i mikroformowanie, natomiast pozostałe 

metody wykorzystuje się na etapie przygotowania produkcji (np. wytwarzanie 

oprzyrządowania i narzędzi do mikroskrawania, mikroodlewania i mikroformowania) 



9 
 

oraz na etapie projektowania i testowania nowych mikrosystemów (wykonawstwo 

prototypów przy możliwie małych nakładach finansowych). 

Mikroskrawanie (rozumiane jako wykonywanie mikroelementów obróbką 

skrawaniem z geometrycznie zdefiniowanymi ostrzami) oraz metody 

niekonwencjonalne, tj. mikroobróbka elektrochemiczna (Electrochemical 

Micromachining, ECMM) czy mikroobróbka elektroerozyjna (Electrical Discharge 

Micromachining, EDMM) charakteryzują się wysoką efektywnością techniczno-

ekonomiczną przy wytwarzaniu dowolnych struktur trójwymiarowych wykonywanych 

z materiałów trudnoskrawalnych przewodzących prąd elektryczny [4, 10, 11, 12, 13, 

14, 15]. 

Mikroobróbka skrawaniem należy do najbardziej dynamicznie rozwijającej się 

metod wytwarzania mikroelementów. Wytwarzanie skrawaniem coraz to mniejszych 

elementów opiera się na odpowiedniej modyfikacji systemów produkcyjnych. 

Polegają one na zwiększeniu rozdzielczości obróbki oraz zwiększeniu dokładności 

obrabiarek i oprzyrządowania technologicznego. Rozdzielczość obróbki ma ścisły 

związek z technologiczną objętością jednostkową, czyli ilością materiału usuwanego 

w pojedynczej akcji obróbkowej (ang. Unit Removal), która w przypadku metod 

mikroskrawania jest ściśle związana z grubością usuwanego naddatku [16]. 

Technologiczna objętość jednostkowa określa możliwą do uzyskania dokładność 

obrabianego elementu, dlatego też grubość usuwanego naddatku przy obróbce 

precyzyjnej jest odpowiednio mniejsza. 

Głównymi metodami mikroskrawania są: mikrotoczenie, mikrofrezowanie, 

mikrowiercenie i mikroszlifowanie. Mikrotoczenie należy do najbardziej 

rozpowszechnionych i najszerzej zbadanych sposobów mikroobróbki. 

Mikrotoczeniem wytwarza się zwykle elementy o średnicach większych niż 100 µm, 

chociaż możliwe jest także wykonywanie np. mikrowałków miedzianych o średnicy  

40 µm. Jako materiał narzędziowy stosuje się ultradrobnoziarniste materiały 

kompozytowe, monokrystaliczny diament, a czasem kryształy diamentu naturalnego 

z promieniami zaokrąglenia krawędzi skrawającej  rzędu kilkudziesięciu nanometrów 

i wykonane z dokładnością rzędu ±1µm. Wytwarzanie mikrowałków czy mikroczopów 

za pomocą mikrotoczenia jest procesem bardzo trudnym ze względu na możliwość 

deformacji obrabianego przedmiotu i narzędzia. 

Z analizy literatury  wynika, że jednym z podstawowych problemów 

mikroskrawania jest nieproporcjonalna zmiana sił skrawania wraz ze zmniejszeniem 



10 
 

grubości usuwanego materiału (tzw. efekt skali [17]), co ze względu na duże 

prawdopodobieństwo odkształcenia lub zniszczenia narzędzia oraz przedmiotu 

obrabianego, znacznie utrudnia prowadzenie obróbki elementów o wymiarach 

charakterystycznych mniejszych niż 100 µm. Dlatego też, mikroskrawanie stosowane 

jest przede wszystkim do obróbki materiałów nieżelaznych, takich jak: stopy 

aluminium, mosiądz, miedź, krzem oraz tworzywa sztuczne z wykorzystaniem 

narzędzi z ostrzami skrawającymi z monokrystalicznego diamentu [18]. 

W odniesieniu do wytwarzania mikroform czy mikromatryc, skrawanie 

narzędziami z geometrycznie zdefiniowanymi ostrzami posiada duże możliwości 

aplikacyjne. Precyzja wytwarzanych masowo mikroelementów w procesie 

mikroodlewania i mikroformowania plastycznego związana jest z dokładnością  

i trwałością użytych mikronarzędzi. W związku z tym wymagania, co do stosowanych 

na narzędzia materiałów są wysokie. Z drugiej strony, ze względu na powinowactwo 

chemiczne diamentu do żelaza, zastosowanie narzędzi diamentowych do tych celów 

jest znacznie ograniczone. Obecnie, w celu rozwiązania tych problemów stosuje się 

m.in.: intensywne chłodzenie strefy obróbki jak również zastosowanie dodatkowego 

źródła energii np. w postaci drgań ultradźwiękowych [19, 20], jednak nie rozwiązuje 

to w pełni problemów związanych ze wspomnianym już wcześniej efektem skali. 

W niniejszej pracy w celu zminimalizowania efektu skali zaproponowano 

zastosowanie wspomagania elektrochemicznego do poprawy warunków skrawania 

[21]. Proces ten należy do grupy obróbek hybrydowych, w których różne formy 

energii zostają jednocześnie wprzęgnięte w strefę oddziaływania na obrabiany 

materiał. W przypadku analizowanej metody naddatek usuwany jest w wyniku 

mikroskrawania, natomiast równoczesna pasywacja elektrochemiczna korzystnie 

zmieniają warunki usuwania naddatku poprawiając wskaźniki technologiczne 

procesu. Wynika to z faktu, że wytworzona na przedmiocie obrabianym warstwa 

pasywna ułatwia odkształcenia plastyczne oraz ma odmienną od materiału 

rodzimego wytrzymałość i twardość, co ułatwia jej usuwanie. 
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1.2 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU 

Wymagania stawiane wytwarzanym elementom odnośnie wymiarów od kilku 

do kilkunastu mikrometrów, jak również wysoka jakość i dokładność przy 

skomplikowanych strukturach trójwymiarowych stymulują do rozwoju nowych metod 

ich wytwarzania. Energiczny rozwój sektora inżynierii materiałowej sprawia, że 

dostępne materiały posiadają lepsze właściwości mechaniczne, fizyczne czy 

strukturalne w porównani z obrabianymi dotychczas materiałami. Chcąc efektywnie 

wytwarzać mikroelementy musimy wprowadzać i zastosować nowe techniki 

wytwarzania W chwili obecnej dominującym procesem w wytwarzaniu układów 

MEMS są metody wykorzystywane do produkcji układów scalonych takie jak [5, 8, 9, 

22] litografia czy trawienie bazujące na materiałach krzemowych lub jego 

pochodnych zastosowane do prostej geometrii. Opłacalność tych metod następuje 

dopiero przy produkcji wielkoseryjnej, co wyklucza je z możliwości stosowania  

w produkcji małoseryjnej lub pojedynczych elementów. Dlatego zaistniała potrzeba 

rozwoju nowych mikrotechnologii pozwalających na produkcję jednostkową lub 

małoseryjną. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie dobrze znanych 

tradycyjnych procesów wytwarzania takich jak: toczenie, frezowanie, wiercenie czy 

szlifowanie w skali mikro w szerokim zakresie nowoczesnych materiałów [4, 23, 24]. 

Zastosowanie tych technik do produkcji mikroelementów możliwe jest dzięki 

rozwojowi inżynierii materiałowej, elektroniki, mechatroniki czy informatyki. 

Dostępność na rynku precyzyjnych układów pozycjonowania i przemieszczania 

pozwala w sposób analogiczny jak w konwencjonalnych technikach obróbki na 

produkcję elementów w skali mikro. Szczególne miejsce w mikrotechnologii zajmuje 

mikroskrawanie oraz metody niekonwencjonalne tj. mikroobróbka elektrochemiczna 

oraz mikroobróbka elektroerozyjna. Bieżące prace koncentrują się przede wszystkim 

nad rozwojem metod w kierunku kształtowania dowolnych struktur trójwymiarowych 

[10, 11, 25]. W przypadku metod niekonwencjonalnych, podstawową barierą rozwoju 

jest niezadowalająca dokładność lub niska wydajność procesu. Z kolei, jednym  

z podstawowych problemów mikroskrawania jest wzrost właściwej energii skrawania 

wraz ze zmniejszeniem grubości usuwanego naddatku (tzw. efekt skali ), co znacznie 

utrudnia prowadzenie obróbki elementów o wymiarach poniżej  50 µ𝑚. Zmniejszenie 

tych sił jest warunkiem zwiększenia efektywności procesów oraz jakości  
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i dokładności wytwarzanych struktur. Dlatego też podjęto prace związane  

z wprowadzeniem do procesu mikroskrawania dodatkowego źródła energii tzn. 

oddziaływań elektrochemicznych. 

Skrawanie narzędziami z geometrycznie określonymi ostrzami, jako 

konwencjonalny i najbardziej rozpowszechniony sposób ubytkowego kształtowania 

materiałów metalowych i niemetalowych, oferuje szczególnie w odniesieniu do 

wytwarzania mikroform i mikromatryc duże możliwości aplikacyjne. Do połowy lat  

90-tych ubiegłego wieku mikroskrawanie koncentrowało się przede wszystkim na 

kształtowaniu metali nieżelaznych (aluminium, miedzi, mosiądzu itp.) za pomocą 

narzędzi z monokrystalicznego diamentu. Poprzez stale rozszerzający się zakres 

zastosowań mikrowyrobów powstało wyraźne zapotrzebowanie na większą 

różnorodność materiałów kształtowanych mikroskrawaniem. Ze względu na 

zwiększone zainteresowanie ze strony przemysłu główna uwaga technologów 

została skierowana w ostatnim czasie na mikroskrawanie stali i ceramiki. Jak już 

wcześniej wspomniano jednym z podstawowych problemów mikroskrawania jest 

wzrost właściwej energii skrawania wraz ze zmniejszeniem grubości usuwanego 

naddatku, co znacznie utrudnia prowadzenie obróbki elementów o wymiarach 

poniżej 50 µ𝑚. Dlatego też prowadzone są intensywne prace doskonalące budowę 

narzędzi stosowanych w procesach mikroskrawania w odniesieniu do ich konstrukcji, 

wykorzystywanych materiałów jak również możliwości zastosowania powłok 

zwiększających efektywność ich pracy. Jedną z możliwości zmniejszenia sił podczas 

procesu toczenia mikroelementów wykonanych z materiałów przewodzących prąd 

elektryczny jest zastosowanie wspomagania elektrochemicznego. Badania 

przeprowadzone w Japonii w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku wskazywały na 

szereg korzyści wynikających z wprowadzenia oddziaływań elektrochemicznych  

w procesach mikroskrawania. Dlatego tez postanowiono pogłębić wiedzę związaną  

z intensyfikacja elektrochemiczna procesu mikroskrawania. Od czasu opublikowania  

w [26, 27] wyników znacznie została poszerzona wiedza o zjawiskach zachodzących 

w procesie mikroskrawania oraz nastąpił rozwój środków technicznych stosowanych 

w mikrtowytwarzaniu. Cały czas również – pomimo dynamicznego w ostatnich 

dwudziestu latach rozwoju mikrosystemów i technologii wytwarzania  

mikroelementów – istnieje zapotrzebowanie na poszukiwanie innowacyjnych 

rozwiązań w tym zakresie. 

.  
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1.3 KONCEPCJA I PODSTAWY FIZYCZNE MIKROSKRAWANIA 

INENSYFIKOWANEGO ELEKTROCHEMICZNIE 

Na podstawie diagramu Pourbaix (rys. 1.1), przedstawiającego najbardziej 

prawdopodobny kierunek przebiegu reakcji elektrochemicznej miedzy metalem  

a elektrolitem, można stwierdzić, że możliwy jest taki dobór warunków reakcji 

elektrochemicznej – poprzez dobór pH elektrolitu i potencjału anody - aby na 

powierzchni anody (przedmiotu obrabianego) utworzyła się cienka warstwa trudno 

rozpuszczalnych i nieprzewodzących prądu elektrycznego tlenków żelaza 

(najczęściej Fe2O3) - tzw. warstwa pasywna. Jak wskazują prace przedstawione  

w [28] wytworzona na przedmiocie obrabianym warstwa pasywna ułatwia 

odkształcenia plastyczne oraz ma inne od materiału rodzimego wytrzymałość  

i twardości.  

 
Rys. 1.1. Diagram Pourbaix dla żelaza [29]. 
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Rys. 1.2. Wpływ gęstości prądu roztwarzania anodowego na mikrotwardość 

powierzchni obrabianej dla następujących materiałów: 1 - żelazo Armco, 2 - stal 
3H13 [28]. 

W aspekcie przedstawionego problem niezwykle istotne są wyniki badań 

szlifowania wspomaganego elektrochemicznie (ECG), w którym wzajemna 

kombinacja procesu roztwarzania elektrochemicznego oraz mikroskrawania ziarnami 

ściernymi pozwala na dokładne i wysokowydajne kształtowanie materiałów 

trudnoobrabialnych, uzyskując przy tym dobrą jakość warstwy wierzchniej. Dzięki 

roztwarzaniu elektrochemicznemu w procesie mikroskrawania występują znacznie 

mniejsze siły, co zwiększa żywotność ściernicy i zmniejsza jej zużycie [30, 31, 32, 

33]. 

Koncepcja zastosowania wspomagania elektrochemicznego do zmniejszenia 

sił skrawania (rys. 1.3) po raz pierwszy została przedstawiona w [26, 27]. Pomiędzy 

przedmiot obrabiany i katodę dostarczany jest elektrolit. Gdy odpowiednio zostaną 

dobrane wartości pH elektrolitu i napięcia międzyelektrodowego na powierzchni 

metalu tworzy się warstwa pasywna i dalsze utlenianie i roztwarzanie materiału jest 

zatrzymane. Wytworzona warstwa pasywna o grubości od kilkudziesięciu do kilkuset 

nanometrów jest usuwana przez ostrze skrawające. W wyniku zastosowania 

wspomagania elektrochemicznego nastąpiło zmniejszenie sił skrawania, co 

przyczyniło się do  zabezpieczenia miniaturowego narzędzia oraz przedmiot 

obrabianego przed odkształceniem czy uszkodzeniem. 
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Rys. 1.3.  Schemat wspomaganej elektrochemicznie obróbki skrawaniem:  
1 – przedmiot obrabiany (anoda), 2 - warstwa spasywowana, 3 - produkty 

skrawania, 4 - źródło energii, 5 - narzędzie skrawające, 6 - obszar roztwarzania,  
7 - warstwa powtórnie spasywowana, 8 – katoda [27]. 

 

 
Rys. 1.4. Kolejność zabiegów podczas badań frezowania wspomaganego 

elektrochemicznie [27]. 
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Najpierw do szczeliny międzyelektrodowej dostarczono elektrolit i włączano napięcie 

międzyelektrodowe o wartości 1 V w celu wytworzenia na powierzchni obrabianej 

warstwy pasywnej rys. 1.4(a). Następnie napięcie było wyłączane, a narzędzie  

o średnicy 100 μm skrawało warstwę spasywowaną rys. 1.4(b). Gdy siła skrawania 

osiągała wartość 0,02 N rys. 1.4(c), proces skrawania był przerywany rys. 1.4(d), do 

obszaru obróbki podawany był elektrolit i ponownie włączane było napięcie 

międzyelektrodowe. Powyższy cykl był powtarzany 15 razy. W wyniku zastosowania 

wspomagania elektrochemicznego uzyskano spadek sił skrawania w trakcie procesu 

jak również uzyskano sześciokrotnie większą wydajność w porównaniu z tradycyjnym 

procesem. Wyniki, dla przypadku obróbki z i bez wspomagania elektrochemicznego 

zostały przedstawione na rys. 1.5. 

 
Rys. 1.5. Zależność grubości usuniętego naddatku a od ilości przejść n dla 

przypadku obróbki z oraz bez wspomagania elektrochemicznego [27]. 

Przedstawione w [26] badania wskazują że: 

 aby w wyniku wspomagania elektrochemicznego uzyskać zmniejszenie sił 

skrawania grubość warstwy skrawanej w pojedynczym przejściu narzędzia 

powinna być skorelowana z grubością warstwy pasywnej (rys. 1.6). Tylko dla 

takich wartości obserwujemy zmniejszenie sił skrawania (ok. 40%). Dla 

większej grubości usuwanego naddatku w pojedynczym przejściu nie 

występują różnice pomiędzy procesem bez i z zastosowaniem wspomagania 

elektrochemicznego, 

 w przypadku mikrofrezowania (rys. 1.7) siły skrawania są odwrotnie 

proporcjonalne do średnicy narzędzia, co w przypadku procesu bez 
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wspomagania elektrochemicznego ogranicza zastosowanie frezów  

o średnicach 𝑑 <  20 𝜇𝑚, natomiast zastosowanie wspomagania 

elektrochemicznego poszerza możliwości mikrofrezowania i pozwala na 

zastosowanie narzędzi o średnicach nawet 𝑑~ 5 𝜇𝑚. 

 
Rys. 1.6. Porównanie zależności pomiędzy grubością usuwanego naddatku  

i siły skrawania dla obróbki bez i z zastosowaniem wspomagania 
elektrochemicznego (opracowano na podstawie [26]), przedmiot obrabiany: stal, 

narzędzie wykonane z węglika wolframu. 

 

 
Rys. 1.7. Porównanie zależności pomiędzy średnicą narzędzia a właściwym oporem 
skrawania dla obróbki bez i z zastosowaniem wspomagania elektrochemicznego dla 

mikrofrezowania [26]. 
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Z przedstawionych zależności wynika, że podstawą skutecznego 

wspomagania elektrochemicznego procesu mikroskrawania jest odpowiedni dobór 

grubości warstwy skrawanej, która powinna być równa grubości warstwy 

spasywowanej (tlenkowej) uzyskanej w wyniku oddziaływania elektrochemicznego. 

Proces prowadzony w ten sposób pozwala na maksymalizacje korzyści związanych  

z zastosowaniem wspomagania elektrochemicznego skrawania. Z reguły, grubość 

warstwy spasywowanej jest < 1 𝜇𝑚, co ogranicza zastosowanie zaproponowanej 

metody do mikroskrawania (rozumianego jako mechaniczne kształtowanie 

elementów o wymiarach charakterystycznych < 1 𝑚𝑚 geometrycznie 

zdefiniowanym narzędziem). Prowadzenie podobnych badań dla procesu 

klasycznego skrawania geometrycznie zdefiniowanym narzędziem jest nieefektywne, 

ponieważ korzyści związane z wspomaganiem elektrochemicznym będą 

niezauważalne. 

 Z powyższej analizy wynika, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest 

zastosowanie wspomagania elektrochemicznego w procesie mikrotoczenia. 

Uzasadnia to fakt, że w tym przypadku – w przeciwieństwie do omówionych powyżej 

przykładów mikrofrezowania – wprowadzenie wspomagania elektrochemicznego nie 

wymusza prowadzenia procesu w sposób dyskretny. Schemat takiego rozwiązania 

przedstawiono na rys. 1.8. Po jednej stronie przedmiotu obrabianego umieszczona 

jest katoda powodująca pasywację, natomiast po przeciwnej stronie jest narzędzie, 

które usuwana  wytworzoną warstwę pasywną. 

 
Rys. 1.8. Schemat mikrotoczenia wspomaganego elektrochemicznie: S – szczelina 

międzyelektrodowa; f, fk - posuw narzędzia skrawającego oraz katody (f = fk),  
w – prędkość obrotowa [21]. 
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Rys. 1.9. Podział procesów mikrotoczenia ze względu na wartość sił występujących 

podczas obróbki (toczenie elektrochemiczne,  𝐹 = 𝑚𝑖𝑛, toczenie konwencjonalne 

𝐹 = 𝑚𝑎𝑥). 

Zaproponowane rozwiązanie pozwala połączyć zalety mikrotoczenia 

mechanicznego (tj. duża dokładność) i mikrotoczenia elektrochemicznego  

(tj. praktycznie brak oddziaływań mechanicznych w strefie obróbki, brak zużycia 

narzędzia) minimalizując równocześnie wady obu procesów (w mikrotoczeniu 

konwencjonalnym jest to wzrost właściwej energii skrawania, a w mikrotoczeniu 

elektrochemicznym stosunkowo niska dokładność). Proces hybrydowy, jakim jest 

wspomagane elektrochemicznie mikrotoczenie charakteryzuje się: 

 mniejszymi siłami skrawania w stosunku do mikrotoczenia 

mechanicznego, 

 wyższą dokładnością w porównaniu z mikrotoczeniem 

elektrochemicznym. 

Podstawowym ograniczeniem tej metody jest stosunkowo mała wydajność procesu, 

zależna od grubości warstwy skrawanej, która w tym przypadku powinna być 

skorelowana z grubością warstwy pasywnej.  
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1.4 CEL I ZAKRES PRACY 

Na podstawie danych literaturowych i badań własnych określono cel 

pracy, którym jest poznanie oraz opracowanie podstaw technologii 

wspomaganego elektrochemicznie procesu mikrotoczenia. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wprowadzenie oddziaływań 

elektrochemicznych (rys. 1.3) w warstwie powierzchniowej przedmiotu obrabianego 

może zmienić właściwości materiału obrabianego, co w efekcie spowoduje obniżenie 

sił skrawania, deformacji narzędzia oraz przedmiotu obrabianego prowadząc do 

istotnego podwyższenia wskaźników technologicznych obróbki (tj. zwiększenie 

dokładności, zwiększenie wydajności i zmniejszenie zużycia narzędzia). Przewiduje 

się, że wyniki uzyskane dla mikrotoczenia można będzie (w pewnym zakresie) 

uogólnić na wykonywanie struktur trójwymiarowych m.in. operacjami mikrowiercenia, 

mikrofrezowania czy mikroszlifowania. 

Zakres pracy 

W ramach pracy przeprowadzono obszerną analiza sprzężonych oddziaływań 

mechanicznych i elektrochemicznych w procesie hybrydowym. Opisana została 

problematyka związana z efektem skali w procesach mikroskrawania  

oraz możliwości zmniejszenia jego wpływu poprzez zastosowanie wspomagania 

elektrochemicznego.  Wspomaganie elektrochemiczne może być z powodzeniem 

zastosowane niemal w każdej odmianie kinematycznej mikroskrawania dla szerokiej 

gamy materiałów przewodzących prąd elektryczny.  

Zakres prac obejmował: 

 analizę zjawisk zachodzących w obszarze obróbki, 

 opracowanie założeń do modelowania matematycznego, symulacji 

komputerowej badanego procesu oraz do budowy stanowiska badawczego, 

opracowanie uproszczonego model matematycznego procesu  mikrotoczenia, 

 opracowane i wykonane stanowiska badawczo-dydaktycznego do badań 

procesu mikrotoczenia wspomaganego elektrochemicznie, 

 opracowanie i wykonanie układów pomiarowych (tj. pomiar sił skrawania, 

pomiar napięcia i natężenia prądu), 
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 opracowanie programu i realizacja badań doświadczalnych w celu określenia 

wpływu podstawowych parametrów procesu na wybrane wskaźniki 

technologiczne, 

 analizę wyników badań doświadczalnych, 

 opracowanie podstaw technologii elektrochemicznie wspomaganego procesu 

mikrotoczenia, 

 określenie możliwości i zakresu wykorzystania uzyskanych wyników  

w praktyce naukowej i przemysłowej. 

1.5 CHARAKTERYSTYKA MIKROSKRAWANIA 

W obróbce mikroskrawaniem elementów o wymiarach charakterystycznych  

< 1000 μm  do usuwania materiału używamy geometrycznie zdefiniowanego ostrza 

skrawającego. Również problemy występujące podczas mikroobróbki skrawaniem są 

analogiczne tj. zużycie narzędzia, błędy pozycjonowania czy drgania układu OUPN. 

Jednym z kluczowych wymagań związanych z miniaturyzacją obrabianych 

elementów jest zmniejszenie technologicznej objętości jednostkowej [5].  

W przypadku mikroskrawania jest to ściśle związane z grubością warstwy skrawanej, 

która w przypadku obróbki mikroelementów musi być odpowiednio mniejsza. 

Technologiczna objętość jednostkowa określa możliwą do uzyskania dokładność 

obrabianego elementu i dlatego też należy stosować odpowiednio małe głębokości 

skrawania. 

Proces mikroskrawania można scharakteryzować następującymi cechami: 

 grubość warstwy skrawanej, która często jest przyjmowana jako jedno  

z kryterium podziału pomiędzy konwencjonalnym (makro) skrawaniem  

a mikroskrawaniem. Nieustanny rozwój techniki powoduje, że granica ta ciągle 

się przesuwa. Przykładowo, w 1997 r. w [34] przyjęto, że graniczna wartość 

grubości warstwy skrawanej, poniżej której możemy mówić  

o mikroskrawaniu wynosi około 200 μm, natomiast obecnie przyjmuje się ją na 

poziomie 10 μm, 

 wymiary i dokładność wykonywanych elementów - mikroskrawanie 

stosowane jest do wytwarzania mikroelementów czy miniaturowych struktur na 

typowych powierzchniach części maszyn i narzędzi. Przyjmuje się, że ich 
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wymiary są w granicach 100𝑛𝑚 –  1000 µ𝑚. Dokładność mikroskrawania jest 

rzędu kilku mikrometrów, co względem wymiarów obrabianych elementów jest  

w granicach 10−3 – 10−5, chropowatość powierzchni 𝑅𝑎 <  100 𝑛𝑚. 

Zastosowanie narzędzi diamentowych umożliwia znaczną poprawę w/w 

wskaźników technologicznych, 

 ponieważ w mikroskrawaniu grubość usuwanego naddatku jest tego 

samego rzędu co promień krawędzi skrawającej czy wymiar ziaren 

krystalicznych materiału obrabianego w mechanice skrawania dominującą rolę 

odgrywają zjawiska nieistotne w konwencjonalnym skrawaniu. W literaturze 

angielskojęzycznej zjawiska te określane są pojęciem efektu skali (ang. size 

effect) i zostaną szerzej omówione w dalszej części rozprawy. Podczas 

obróbki makroelementów grubość warstwy skrawanej jest znacznie większa 

od promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej dlatego też grubości 

usuwanego naddatku często przekraczają minimalną grubość skrawania, 

 obszar zastosowania to obróbka szerokiej gamy materiałów tj. metale, 

polimery, ceramika techniczna i kompozyty. 

1.5.1 EFEKTY WYNIKAJĄCE ZE SKALOWANIA PROCESÓW SKRAWANIA 

Zmniejszenie grubości warstwy skrawanej i miniaturyzacja obrabianych 

elementów prowadzi do szeregu zjawisk, które mają pomijalne znaczenie lub nie 

występują w procesie konwencjonalnego skrawania. Określane są one zbiorczo jako 

„efekty skali” i mogą być rozpatrywane w następujących kategoriach: 

 wpływ promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej (𝒓 𝒏) : w procesie 

mikrotoczenia grubość warstwy skrawanej ℎ jest tego samego rzędu, co 

promień zaokrąglenia krawędzi skrawającej, co powoduje, że efektywny kąt 

natarcia może być znacznie mniejszy od 0. Zjawisko to wpływa na mechanikę 

skrawania i proces tworzenia się wióra. W zależności od relacji pomiędzy 

ℎ 𝑖 𝑟𝑛 możemy mieć do czynienia ze skrawaniem, bruzdowaniem (ang. 

ploughing) lub ślizganiem się narzędzia po powierzchni (schematycznie 

przedstawiono to na rys. 1.10 i rys. 1.11),  
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 wpływ struktury materiału obrabianego wynikający z tego, że  

w mikroskrawaniu wymiary ziaren krystalicznych są tego samego rzędu co 

promień zaokrąglenia krawędzi skrawającej i grubość warstwy skrawanej. 

Wymiary ziaren typowych materiałów inżynierskich są w zakresie 100 nm – 

100 µm, a grubość warstwy skrawanej w mikroskrawaniu jest rzędu kilku 

mikrometrów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiór może się tworzyć  

w obszarze pojedynczego ziarna krystalicznego, wiec materiał nie może być 

traktowany jako izotropowy i homogeniczny (rys. 1.10). Z drugiej strony, ze 

względu na występujące granice ziaren krystalicznych proces skrawania nie 

przypomina skrawania materiałów monokrystalicznych. Mikrostruktura 

materiału obrabianego wpływa na proces tworzenia się wióra  

i konstytuowanie powierzchni oraz powoduje zmienność sił skrawania, 

 wpływ właściwości mechanicznych obrabianego materiału: gdy cechy 

geometryczne obrabianych elementów są zbliżone do wymiarów ziaren 

krystalicznych materiału obrabianego lub gdy stosunek powierzchni do 

objętości obrabianego elementu rośnie (rys. 1.12), znacznie zmniejsza się 

ruchliwość dyslokacji. W efekcie następuje umocnienie materiału. 

 
Rys. 1.10. Schemat przedstawiający wpływ promienia zaokrąglenia krawędzi 

skrawającej i struktury materiału obrabianego na przebieg procesu skrawania [35]. 
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Rys. 1.11. Schemat przedstawiający wpływ grubości warstwy skrawanej na przebieg 

procesu mikroskrawania [36]. 

 

 
Rys. 1.12. Schemat przedstawiający wpływ właściwości mechanicznych materiału 

obrabianego dla procesu konwencjonalnego i mikroskrawania [35]. 

W wyniku opisanych powyżej zjawisk wraz ze zmniejszaniem grubości 

warstwy skrawanej ℎ następuje nieproporcjonalny spadek wartości siły skrawania 

(rys. 1.13). Poniżej pewnej krytycznej wartości ℎ następuje wzrost wartości siły 

skrawania w porównaniu z jej wartością teoretyczną. Ma to bardzo wyraźny wpływ na 

wzrost właściwej energii skrawania 𝑢, która jest definiowana jako ilość energii 

potrzebnej do usunięcia jednostkowej objętości materiału. W przypadku skrawania 

ortogonalnego związek pomiędzy 𝑢, a siłą skrawania 𝐹𝑐 jest następujący [37]: 

𝑢 =
𝐹𝑐

𝑏ℎ
 (1.1) 

 gdzie: b jest szerokością warstwy skrawanej. Zgodnie z tą zależnością, 

nieproporcjonalny w pewnym zakresie ℎ spadek siły powoduje, że wartość  

𝑢 znacznie rośnie. Doświadczenia pookazują, że wzrost 𝑢 rozpoczyna się  

w obszarze, gdzie ℎ ≈  𝑟 𝑛(rys. 1.14). 
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Rys. 1.13. Wpływ skalowania procesu skrawania na zależność siły 𝐹𝑐 i właściwej 

energii skrawania od grubości warstwy skrawanej [35]. 

 

 
Rys. 1.14. Wpływ promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej na właściwą energie 

skrawania 𝑢 [35]. 

Przedstawiony efekt  skali wynikający z małego stosunku grubości warstwy 

skrawanej do promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej jest w mikroskrawaniu 

dominującym czynnikiem wpływającym na proces usuwania materiału, tworzenia się 

wióra, minimalną grubość warstwy skrawanej, właściwą energię skrawania czy 

chropowatość powierzchni.  

1.5.2 MINIMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY SKRAWANEJ 

Minimalna grubość warstwy skrawanej definiowana jest  jako minimalna 

nieodkształcona grubość wióra, którą można usunąć na trwałe z powierzchni 

roboczej dla danego promienia zaokrąglenia narzędzia skrawającego [38]. Grubość 

wióra maleje wraz z głębokością skrawania, natomiast zgodnie z rys. 1.11, 

nadmierne zmniejszenie głębokości skrawania doprowadzi do sytuacji, że materiał 

będzie jedynie odkształcany plastycznie, natomiast nie będzie usuwany. Krytyczna 
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wartość głębokości skrawania ℎ𝑚 przy której zanika proces tworzenia się wióra 

nazywamy minimalną grubością usuwanego naddatku (MUTC). Zależy ona od 

promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej 𝑟𝑛, głębokości skrawania 𝑎𝑝 oraz 

posuwu narzędzia 𝑓 (rys. 1.16). 

 
Rys. 1.15. Schemat przedstawiający pojęcie minimalnej głębokości skrawania 

(MUCT) w procesie skrawania ortogonalnego [35]. 

Głębokość skrawania 𝑎𝑝 jest parametrem ustawianym maszynowo, grubość 

warstwy skrawanej ℎ wynika z prędkości posuwu narzędzia skrawającego i jego 

geometrii, określona jest zależnością: 

ℎ = 𝑓 ∙ sin (𝜅) (1.2) 

gdzie: 𝜅 – kąt przystawienia 

Gdy założona grubość warstwy skrawanej ℎ >  ℎ𝑚 naddatek usuwany jest 

prawidłowo. W sytuacji ℎ ≈  ℎ𝑚 następuje częściowe usuwanie materiału przy 

równoczesnym odkształceniu plastycznym powierzchni (usunięta warstwa materiału 

jest mniejsza niż zakładana grubość skrawania) natomiast gdy ℎ <  ℎ𝑚 proces 

skrawania nie zachodzi, a powierzchnia jest deformowana plastycznie. 

Interpretacja krytycznej głębokości skrawania w przypadku skrawania 

ortogonalnego przedstawiona została na rys. 1.15. 

Zgodnie z [39] w procesie skrawania ortogonalnego minimalna grubość 

warstwy skrawanej określona jest równaniem: 
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ℎ𝑚 = 𝑟𝑛 [1 − 𝑐𝑜𝑠 (
𝜋

4
−

𝛽

2
)] (1.3)  

gdzie, 𝑟𝑛 promień zaokrąglenia krawędzi skrawającej, β– kąt tarcia wióra  

o powierzchnię natarcia. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku procesu toczenia wartość MUCT 

będzie wynikała z głębokości skrawania oraz posuwu. Zostało to schematycznie 

przedstawione na rys. 1.16. 

 

 

Rys. 1.16. Schemat przedstawiający interpretację minimalnej głębokości skrawania 
(MUCT) w procesie toczenia [35]. 

Empiryczna weryfikacja zależności 1.3 doprowadziła autorów [39, 40, 41] do 

wniosku, że minimalna grubość warstwy skrawanej zmienia się  w zakresie 0, 18 −

 0, 24 𝑟𝑛. 

Wartość  ℎ𝑚 uzależniona od sił działających w krytycznym punkcie 

przedstawiono w [39]. Opisana zależność określona jest wzorem: 

ℎ𝑚 = 𝑟𝑛 (1 −
𝐹𝑦+𝜇𝐹𝑥

√(𝐹𝑥
2+𝐹𝑦

2)(1+𝜇2)
) (1.4) 

gdzie: µ - współczynnik tarcia, 𝐹𝑦 , 𝐹𝑥 – składowe siły skrawania. Warto jednak 

podkreślić że ze względu na występujący we wzorze współczynnik tarcia uzyskana 

za pomocą powyższego modelu wartość ℎ𝑚 jest zależna od warunków w jakich 

przeprowadzana jest próba. 
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Stosowanie metod doświadczalnych do określenia minimalnej grubości 

warstwy skrawanej wymaga zastosowania obrabiarek, narzędzi skrawających itp., 

które ulegają zużyciu, są źródłem błędów. Możliwość zastosowania  wspomagania 

komputerowego pozwala w pewnym zakresie ograniczyć konieczność prowadzenia 

badań doświadczalnych jednak dokładność takiego oszacowania zależy od jakości 

modelu, który powinien być wcześniej zweryfikowany empirycznie. Zaletą stosowania 

metod numerycznych jest możliwość  badania zmiennych takich jak siły skrawania, 

temperaturę występującą w trakcie procesu czy naprężenia, których pomiar w trakcie 

rzeczywistego procesu były by trudny do zrealizowania.  

Prezentowane w literaturze modele numeryczne prowadzą również do 

wniosku, że wartość ℎ𝑚  jest rzędu dziesiątych części promienia zaokrąglenia 

krawędzi skrawającej 𝑟𝑛. Przykładowo w [43] przeprowadzono symulacje skrawania 

metodą elementów skończonych, której celem było określenie relacji pomiędzy 

promieniem zaokrąglenia krawędzi skrawającej, a minimalną grubością warstwy 

skrawanej. Symulacje przeprowadzono dla trzech różnych grubości warstwy 

skrawanej, mianowicie: ℎ =  0, 1𝑟𝑛 , ℎ =  0, 2𝑟𝑛 i ℎ =  0, 3𝑟𝑛, przyjmując  

𝑟𝑛  =  2 𝜇𝑚. Uzyskane wyniki pokazały, że dla ℎ =  0, 1𝑟𝑛 i ℎ =  0, 2𝑟𝑛 nie zachodzi 

proces formowania wióra (rys. 1.17). Na podstawie otrzymanych wyników autorzy 

sformułowali wniosek, że dla przyjętych warunków obróbki minimalna grubość 

warstwy skrawanej ℎ𝑚  =  0, 25𝑟𝑛, co potwierdziła również weryfikacja empiryczna. 

Oprócz stosunku ℎ/𝑟𝑛 na wartość minimalnej grubości warstwy skrawanej maja 

również wpływ takie czynniki jak właściwości materiału obrabianego (ℎ𝑚 dla 

materiałów plastycznych jest większe), współczynnik tarcia pomiędzy materiałem 

narzędzia, a materiałem przedmiotu obrabianego oraz sztywność układu UOPN.  

Na podstawie danych literaturowych można stwierdzić, że w zależności od warunków 

skrawania wartość ℎ𝑚 jest w zakresie 0, 05 𝑟𝑛  −  0, 4 𝑟𝑛 [38, 44, 45, 46]. 
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Rys. 1.17. Proces formownia wióra dla: (a) ℎ =  0,1𝑅 (0,2 𝜇𝑚);  
(b) ℎ =  0,2𝑅 (0,4𝜇𝑚); (c) ℎ =  0,3𝑅 (0,6𝜇𝑚) [43]. 

 

1.5.3 WŁAŚCIWA ENERGIA SKRAWANIA 

Efektywność procesu skrawania można ustalić poprzez określenie zużycia 

narzędzia, pomiar sił w trakcie procesu czy objętość usuniętego materiału (MRR). 

Inne wskaźniki takie jak topografia powierzchni, wibracje, temperatura w strefie 

obróbki oraz charakterystyka wióra mogą być wskaźnikami pomocniczymi. Jednakże 

żaden z wyżej wymienionych wskaźników nie może jednoznacznie wyznaczyć 

efektywności procesu skrawania dla danej kombinacji narzędzie - przedmiot 

obrabiany. Dlatego też dla procesów obróbki skrawaniem w szczególności w skali 

mikro stosuje się inne wskaźniki pozwalające wyznaczyć efektywność skrawania. 

Najczęściej jest to pomiar właściwej energia skrawania 𝑢 [37]. Zdefiniowana jest ona 

jako energia wymagana do usunięcia określonej objętości materiału z przedmiotu 

obrabianego i opisana zależnością: 

𝑢 =
𝑢𝑚

𝑉
=

𝐹𝑐∙𝑣𝑐

𝑣𝑐∙𝑏∙ℎ
=

𝐹𝑐

𝑏∙ℎ
  (1.5) 

gdzie: 𝑢𝑚 – energia użyta podczas skrawania [N·mm/s], 𝑉 – objętość usuniętego 

naddatku [mm3], 𝑣𝑐 - prędkość skrawania [mm/s], 𝐹𝑐 – siła skrawania [N],  

𝑏 – szerokość warstwy skrawanej [mm], ℎ – grubość warstwy skrawanej [mm]. 

Przyjmując stałą szerokość warstwy skrawanej 𝑏, na podstawie powyższego 

równania możemy zauważyć, że wraz ze zmniejszeniem grubości usuwanego 

naddatku, siły skrawania powinny zmniejszać się proporcjonalnie. Okazuję się jednak 

że zarówno właściwa energia skrawania, właściwy opór skrawania jak również siły 

skrawania wraz ze zmniejszeniem grubości usuwanego naddatku zmieniają się 
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nieproporcjonalnie. Badania doświadczalne jak również symulacje potwierdziły 

nieliniową zmianę powyższych parametrów wraz ze zmniejszeniem grubości 

usuwanego naddatku (rys. 1.13). Zależność tą zaobserwowano dla różnych odmian 

kinematycznych procesu skrawania takich jak toczenie, frezowania czy szlifowanie 

[47, 48], jak również stosowanych materiałów i parametrów procesu [49]. 

Zmiany właściwej energii skrawania wraz ze zmniejszeniem grubości 

usuwanego naddatku nie są w literaturze wyjaśnione jednoznacznie. Badanie 

prowadzone w tym zakresie wskazują na dwie główne przyczyny: umocnienie 

materiału w wyniku silnych odkształceń plastycznych oraz wpływ promienia 

zaokrąglenia krawędzi skrawającej 𝑟𝑛 w wyniku czego proces skrawania prowadzony 

jest przy dużych ujemnych wartościach kąta natarcia.  

Właściwa energia skrawania może służyć do monitorowania stanu krawędzi 

skrawającej w czasie procesu obróbki, porównując jej bieżącą wartość do wartości 

referencyjnej (najczęściej jest to wartość uzyskana podczas obróbki nowym ostrzem) 

[50]. Wartość jej zależy od właściwości materiału obrabianego (właściwości 

mechanicznych),  narzędzia skrawającego (materiału, geometrii), parametrów 

obróbki (posuw, głębokość skrawania, prędkość skrawania), rodzaju obróbki (ciągła, 

przerywana, na sucho itp.), oraz od grubości warstwy skrawanej i wartości posuwu 

narzędzia [51, 52]. Prawidłowy pomiar energii jest niezbędny w celu zarówno 

monitorowania procesu skrawania jak również optymalizacji parametrów obróbki czy 

doboru narzędzi.  

1.5.4 WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ W PROCESIE 

MIKROSKRAWANIA. 

Warstwa wierzchnia powstała w trakcie procesu mikroskrawania różnią się 

zasadniczo od materiału rodzimego. Właściwości warstwy wierzchniej do których 

zaliczamy: naprężenia własne struktury, twardość czy chropowatość decydują często  

o właściwościach użytkowych wytworzonego mikroelementu. Z metrologicznego 

punktu widzenia powszechnie stosowanym wskaźnikiem opisującym jakość 

otrzymanych powierzchni jest parametr chropowatości. Biorąc pod uwagę 

występowanie w procesie mikroskrawania efektu skali, chropowatość teoretyczna 

różni się od chropowatości rzeczywistej. Rzeczywista wartość parametru 
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chropowatości powierzchni jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem  opisującym 

jakość powierzchni w procesach mikroskrawania [53]. 

Utworzona w procesie obróbki powierzchnia jest zbiorem nierówności 

powstałych w wyniku wzajemnego oddziaływania narzędzia z materiałem 

obrabianym. W procesie skrawania całkowitą chropowatość powierzchni można 

przedstawić jako sumę następujących składowych: chropowatości teoretycznej 

(kinematycznej), chropowatości krawędzi skrawającej oraz czynników zakłócających. 

Chropowatość teoretyczna jest funkcją: wzajemnego ruchu pomiędzy przedmiotem 

obrabianym, a narzędziem (geometrią narzędzia). W procesie toczenia 

chropowatość teoretyczna 𝑅𝑡ℎ może być wyliczona z następującego równania [54]: 

𝑅𝑡ℎ ≅  
𝑓2

8𝑟𝜀
  (1.6) 

Prace badawcze dotyczące chropowatości w procesie skrawania [55, 56, 57, 58, 59] 

wskazały, że na wartość chropowatości mają wpływ również wpływ: głębokość 

skrawania, prędkość skrawania, zużycie narzędzia czy narost na ostrzu narzędzia. 

Maksymalna chropowatość powierzchni - w szczególności dla małych wartości 

posuwów i małych wartości grubości warstwy skrawanej - jest zawsze większa od 

wartości teoretycznej wyliczonej z równania 1.6. Ma to związek z bardzo silnymi 

odkształceniami plastycznymi, które powstają podczas procesu tworzenia się wióra. 

Efekt ten widoczny jest zwłaszcza w procesach mikroobróbki. 

 
Rys 1.18. Schemat przedstawiający wpływ geometrii narzędzia  

i parametru posuwu na chropowatość powierzchni [54]. 

Wśród przyczyn zwiększenia chropowatości powierzchni wymienia się również 

[60]: ograniczenia technologiczne obrabiarek (tj. sztywność, błędy posuwów), rodzaj 
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materiału, zjawiska podczas obróbki (umocnienie materiału, mechanizm tworzenia 

się wióra, płynięcie plastyczne materiału, odkształcenia sprężyste) oraz wady 

narzędzia skrawającego (jakość przygotowania krawędzi skrawającej). Wpływ 

powyższych czynników może być uwzględniony poprzez wprowadzenie do równania 

1.6 dodatkowych członów, mianowicie [60]: 

𝑅𝑧 = 𝑅𝑧𝑡 + ∆𝑅𝑧𝑝 + ∆𝑅𝑧𝑒 + ∆𝑅𝑧𝑓 + ∆𝑅𝑠 (1.7) 

gdzie: ∆𝑅𝑧𝑝 wzrost 𝑅𝑧 w wyniku płynięcia plastycznego materiału,  

∆𝑅𝑧𝑒 – wzrost 𝑅𝑧  związany z powrotem poodkształceniowym, ∆𝑅𝑧𝑓 - wzrost 

chropowatości wynikający ze zjawisk tarcia pomiędzy przedmiotem  

a narzędziem, ∆𝑅𝑠 - wpływ defektów i chropowatości krawędzi skrawającej  

(w szczególności istotny podczas obróbki ultraprecyzyjne). 

Wpływ minimalnej grubości wióra na chropowatość powierzchni został 

uwzględniony w [61]: 

𝑅′𝑡 ≅  
𝑓2

8𝑟𝜀
+

ℎ𝑚𝑖𝑛

2
+ (1 +

𝑟𝜀ℎ𝑚𝑖𝑛

𝑓2
) (1.8) 

gdzie ℎ𝑚𝑖𝑛 - składnik określany jako Spanzipfel wskazujący na nieusuniętą cześć 

materiału związaną z geometrią narzędzia (promieniem zaokrąglenia krawędzi 

skrawającej). 

Wartość ℎ𝑚𝑖𝑛 przyjmuje się≈ 0,1𝑟 , do ≈ 0,293𝑟  [62]. W procesie 

mikroskrawania teoretyczna wartość chropowatości nie jest tak istotna jak 

chropowatość konstytuująca się podczas bardzo silnych odkształceń plastycznych  

w trakcie tworzenia się wióra. Związane jest to ze specyfiką procesu (małe posuwy  

i głębokości skrawania) oraz ze zjawiskami związanymi z efektem skali. Przyjmuje 

się, że na proces konstytuowania się chropowatości powierzchni podczas 

mikroskrawania mają wpływ (rys. 1.19) czynniki deterministyczne (kinematyczne  

i dynamiczne) i stochastyczne (związane głównie z efektem skali). 



33 
 

 
Rys. 1.19. Czynniki wpływające na mikrostrukturę powierzchni obrabianej 

 w procesie mikroskrawania [63]. 

W procesach precyzyjnej obróbki skrawaniem warunki, jakie musza być 

spełnione, aby następowało oddzielanie materiału obrabianego, różnią się 

zasadniczo od procesów w skali makro. Powodem tego są bardzo małe zagłębienia 

ostrza skrawającego i przekroje warstw skrawanych. Przedstawione w literaturze 

modele przewidujące stan warstwy wierzchniej po obróbce w skali mikro oparte są 

na modelach uwzgledniających parametry procesu, geometrie narzędzia jak również 

boczny przepływ materiału (wypływki boczne). Na rys. 1.20 przedstawiono różnicę 

pomiędzy chropowatością rzeczywistą, a teoretyczną otrzymaną podczas toczenia 

stali. Z danych eksperymentalnych przeprowadzone przez M. C. Shaw [54]  

(rys. 1.20) wynika, że maksymalna chropowatość powierzchni  jest zawsze większa 

od wartości teoretycznej podanej przez równanie 1.8. 
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Rys. 1.20. Rozbieżność pomiędzy wartością teoretyczna chropowatości,  

a chropowatością zmierzoną podczas toczenia stali [54]. 

Przyjmuje się, że w mikroobróbce skrawaniem głównym powodem różnicy 

pomiędzy teoretyczną i zmierzoną chropowatością jest powstawanie wypływek 

bocznych, które powstają po obu stronach śladu skrawania. 

1.5.5 RODZAJE MIKROSKRAWANIA 

W przedstawionym rozdziale opisano najważniejsze metody obróbki 

mikroskrawaniem. Główną uwagę zwrócono na mikrotoczenie, które jest tematem 

niniejszej pracy. 

Mikrotoczenie 

Mikrotoczenie należy do relatywnie najbardziej rozpowszechnionych 

sposobów mikroobróbki. Wykonuje się nim m.in. elementy osiowosymetryczne 

stożkowe o dużej smukłości (mikrowałki, mikropiny) czy formy z metali nieżelaznych 

np. do kształtowania soczewek Fresnella, stosowanych np. w rzutnikach do 

przezroczy. Wymiary obrabianych elementów sięgają nawet 5 𝜇𝑚 w zastosowaniach 

laboratoryjnych, jednak w praktyce przemysłowej produkuje się elementy  

o średnicach większych niż 100 𝜇𝑚. Przykładowe mikroelementy wytwarzane  

w kinematyce toczenia zostały przedstawione na rys. 1.21 
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Rys 1.21. Przykładowe elementy wykonywane w kinematyce toczenia a) widok rury 

miedzianej z wytoczonym rowkiem [64], b) wałki wykonane z dwóch różnych 
gatunków stali [65], c) gwint wykonany na mikrowałku [22], d) mikrowałek 

dwustopniowy [22]. 

Podczas procesu mikrotoczenia ruch główny wykonuje przedmiot obrabiany,  

a ruch posuwowy narzędzie skrawające.  

Do podstawowych czynników wpływających na przebieg procesu 

mikrotoczenia zaliczamy (rys. 1.22): 

 geometria narzędzia skrawającego, 

 parametry skrawania (tj. posuw narzędzia, głębokość skrawania, prędkość 

skrawania), 

 właściwości materiału obrabianego oraz właściwości materiału narzędzia. 
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 Rys. 1.22. Schemat przedstawiający czynniki wpływające na wskaźniki 

technologiczne procesu mikrotoczenia [5]. 

Największym, wynikającym ze skalowania procesu, problemem  

w mikrotoczeniu są relatywnie duże siły skrawania, które powodują odkształcenie 

sprężyste obrabianych elementów wpływając niekorzystnie na dokładność obróbki 

oraz ograniczają możliwości miniaturyzacji obrabianych elementów.  

Mikrotoczenie realizowane jest na konwencjonalnych precyzyjnych tokarkach 

lub specjalnie do tego projektowanych urządzeniach do mikrotoczenia. Przyjmując 

jako kryterium stosowane narzędzia, obrabiarki oraz obszar zastosowania, możemy 

wyróżnić [35]: 

 ultraprecyzyjne toczenie narzędziem diamentowym, stosowane m.in. do 

wykonywania bardzo dokładnych (dokładność 1 𝜇𝑚), wysokiej jakości 

(chropowatość <  100 𝑛𝑚) powierzchni osiowosymetrycznych (rys. 1.23) 

realizowane na ultra-precyzyjnych obrabiarkach przystosowanych do obróbki 

makroelementów (rys. 1.24). Ze względu na powinowactwo chemiczne 

diamentu do niektórych materiałów (m.in. stali), narzędziem diamentowym 

obrabia się ograniczoną grupę materiałów tj. stopy miedzi, stopy aluminium, 

srebro, złoto, cynk, magnez, polimery (akryl, poliwęglan), krzem, german  

i szkło, 

 mikrotoczenie, podczas którego wykonuje się smukłe trójwymiarowe 

osiowosymetryczne elementy, których jeden z charakterystycznych wymiarów 

jest <  1000 𝜇𝑚. Operacje tego typu mogą być realizowane na tokarkach 

ultraprecyzyjnych, jednak jest to nieekonomiczne. Dlatego też proces 
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mikrotoczenia realizowany jest na specjalnie w tym celu przystosowanych  

i projektowanych obrabiarkach, które można podzielić na dwie grupy: 

wywodzące się z przemysłu zegarmistrzowskiego mikrotokarki typu 

„szwajcarskiego” oraz charakteryzujące się bardzo małymi wymiarami 

ultraprecyzyjne mikrotokarki (np. tokarka Nanovawe MTS5R o gabarytach  

430 x 470 x 420 mm czy rozwiązanie zaproponowane w [22]). 

 
Rys. 1.23. Przykład zastosowania ultraprecyzyjnego toczenia narzędziami 

diamentowymi: obróbka aluminiowej soczewki (materiały firmy Moore 
Nanotechnology Systems). 

Otrzymywana jakość powierzchni mierzona wskaźnikiem chropowatości jest 

jednym z kluczowych kryteriów produkowanych mikroelementów. Jest ona głównie 
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wynikiem parametrów procesu takich jak:  geometria narzędzia skrawającego 

(promień zaokrąglenia naroża, kąt natarcia), parametrów skrawania  

(głębokość skrawania, posuw narzędzia, prędkość skrawania) czy właściwości 

materiału (wielkość ziaren, wielkość dyslokacji itp.). Istotny wpływ w mikrotoczeniu  

na chropowatość otrzymywanych powierzchni ma zużycie narzędzia skrawającego  

w trakcie procesu [58, 66, 67]. Jednym ze sposobów określenia zużycia narzędzia 

skrawającego jest pomiar właściwej energii skrawania [68]. Zmiana wartości określa 

nam stopień zużycia narzędzia skrawającego. Precyzja wytwarzanych 

mikroelementów powiązana jest z dokładnością i trwałością wytwarzanych narzędzi, 

dlatego też wymagania, co do stosowanych materiałów są zazwyczaj bardzo 

wysokie. Jako materiał narzędziowy używa się w procesach mikrotoczenia 

monokrystalicznego diamentu, a czasem diamentu naturalnego  z promieniami 

zaokrąglenia rzędu kilkudziesięciu nanometrów. Z drugiej strony ze względu na 

powinowactwo chemiczne diamentu do żelaza, zastosowanie narzędzi 

diamentowych do obróbki stali jest znacznie ograniczone. Obecnie, w celu 

rozwiązania tego problemu stosuje się m. in.: intensywne chłodzenie strefy obróbki 

jak również wprowadzenia dodatkowego źródła energii w strefę obróbki np. w postaci 

drgań ultradźwiękowych [4, 17]. 

 
Rys. 1.24. Ultraprecyzyjna tokarka 450UP amerykańskiej firmy Moore 

Nanotechnology Systems. 

Przystosowanie obróbki skrawaniem do wytwarzania elementów nie polega tylko na 

przeskalowaniu procesu. Wymaga to również dokonania modyfikacji konstrukcji 

obrabiarki, które mają na celu zwiększenie precyzji stosowanych rozwiązań 
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konstrukcyjnych. Dotyczą one przede wszystkim minimalizacji odkształceń (również 

termicznych), ograniczenia drgań oraz zastosowania oprzyrządowania 

umożliwiającego precyzyjne wykonywanie miniaturowych elementów. Przykładowo, 

większość komercyjnych wysoce precyzyjnych zacisków mocujących posiadają błędy 

mocowania rzędu 5 −  10 𝜇𝑚, co może doprowadzić nawet do 50% błędu przy 

obróbce mikrowałka o średnicy 20 𝜇𝑚 [69]. Z związku z powyższym urządzenia 

dedykowane do mikroobróbki są znacznie droższe niż ich odpowiedniki stosowane 

do obróbki makroelementów. 

W zależności od wymagań mikrotoczenie może być realizowane na 

ultraprecyzyjnych obrabiarkach przystosowanych do obróbki makroelementów  

(rys. 1.24) lub na specjalne w tym celu przystosowanych i projektowanych 

obrabiarkach, które można podzielić na dwie grupy: 

 wywodzące się z przemysłu zegarmistrzowskiego mikrotokarki typu 

szwajcarskiego,  

 charakteryzujące się bardzo małymi wymiarami ultraprecyzyjne mikrotokarki 

(np. tokarka Nanovawe MTS5R o gabarytach 430 x 470 x 420 mm czy 

rozwiązanie zaproponowane w [22]). 

Przykładowe rozwiązania ultra-precyzyjnych i mikroobrabiarek zostały 

przedstawione w publikacjach [64, 70, 71, 72]. Można zauważyć, że jednym  

z głównych kierunków rozwoju w tym zakresie jest miniaturyzacja systemów 

technologicznych, co uzasadnione jest następującymi przesłankami: 

 zmniejszeniem ilości materiału potrzebnego do produkcji, co umożliwia 

zastosowanie droższych materiałów o lepszych właściwościach 

mechanicznych, 

 zmniejszeniem amplitudy ewentualnych drgań elementów obrabiarki, 

 zmniejszaniem sił bezwładności. 

Mikrofrezowanie 

Mikrofrezowanie należy do dynamicznie rozwijanych w ostatnich latach 

rodzajów mikroskrawania, ponieważ umożliwia wykonywanie różnorodnych 

elementów o skomplikowanych kształtach. W mikrofrezowaniu ruch główny wykonuje 

narzędzie skrawające (frez), a ruchy pomocnicze przedmiot obrabiany. W wyniku 

złożenia tych ruchów otrzymujemy możliwość kształtowania dowolnych struktur 

trójwymiarowych. Mikrofrezowanie jest najbardziej elastyczną i uniwersalną metodą 
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wśród technik mikroskrawania. Możliwości technologiczne mikrofrezowania 

przedstawione zostały na rys. 1.25. 

 
Rys. 1.25. Przykład zastosowania 5-osiowego mikrofrezowania - figurka  

Mirokubosatsu (Budda Przyszłości) [73]. 

Jako narzędzia w mikrofrezowaniu stosuje się frezy o średnicach w zakresie 

25 𝑑𝑜 1000 𝜇𝑚 (rys. 1.26). Ze względu na małą sztywność frezów i trudności w ich 

wytwarzaniu, do obróbki elementów w skali mikro używa się frezów jedno lub 

dwuostrzowych powlekanych węglikiem wolframu lub narzędzi wykonanych z PCD 

(do obróbki materiałów nieżelaznych). 

  
Rys. 1.26.  Frez wykonany z węglika wolframy a) widok z góry b) powiększenie 

naroża ostrza [74]. 

Obróbka frezami o średnicach rzędu kilkudziesięciu mikrometrów wymaga 

zastosowania bardzo wysokich prędkości obrotowych głowicy frezarskiej o wysokiej 

sztywności. Stosowane są wrzeciona o zakresie prędkości obrotowych od 20000 do 
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200000 𝑜𝑏𝑟/𝑚𝑖𝑛 [75]. Podobnie jak w przypadku mikrotoczenia, proces 

mikrofrezowania może być realizowany na przystosowanych do tego precyzyjnych 

frezarkach CNC. 

Mikrowiercenie 

Wiercenie jest powszechnie znanym i szeroko stosowanym sposobem 

wykonywania otworów walcowych w konwencjonalnym zakresie średnic, natomiast 

mikrowiercenie można traktować jako dostosowanie tej technologii do bardziej 

subtelnych aplikacji, czyli wiercenia otworów mniejszych od 1 𝑚𝑚, ze szczególnym 

uwzględnieniem zakresu wymiarowego od 50 𝑑𝑜 500 𝜇𝑚 [76]. Kinematyka 

mikrowiercenia składa się z ruchu postępowego i posuwowego a narzędziami są 

zminiaturyzowane mikrowiertła, które posiadają znaną i celowo ukształtowaną 

geometrie części skrawającej (przykład na rys. 1.27). Mikrootwory wykonywane są  

w różnych elementach konstrukcyjnych urządzeń mechanicznych, elektronicznych, 

przepływowych i optycznych. Przykładami takich elementów wytwarzanych w skali 

wielkoseryjnej lub masowej mogą być rozpylacze paliwa, dysze przędzalnicze  

i gazowe. Znaczny obszar zastosowań elementów z mikrootworami stanowią 

wyspecjalizowane narzędzia, elementy przyrządów i urządzeń wykorzystywanych  

w produkcji, medycynie oraz aparaturze pomiarowej i badawczej. 

  
Rys. 1.27. Przykład mikrowiertła produkcji firmy Kemmer PCB, średnica  

 < 0, 03 𝑚𝑚 długość części roboczej L = 0,6 mm. 

Podobnie jak w przypadku pozostałych sposobów skrawania, problemy 

wynikające z miniaturyzacji wiercenia dotyczą obrabiarek, uchwytów wierteł oraz 

innych niezbędnych środków technicznych. Natomiast, problemy wynikające z efektu 

skali, zmiany w przebiegu zjawisk obróbkowych powodują konieczność adaptacji 

cyklu wiercenia. Kluczowym zagadnieniem mikrowiercenia jest zapobieganie 

złamaniu delikatnych narzędzi podczas pracy. Zmniejszanie średnicy wiertła 
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powoduje zmniejszenie jego wytrzymałości, co wymaga m.in. zmiany ich konstrukcji 

w stosunku do typowych rozwiązań. Szczegółowe prace w tym zakresie prowadzone 

są na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechatroniki przez zespół Pana Prof. 

Leszka Kudły. 

Mikroszlifowanie 

Obróbka ścierna do której zaliczamy szlifowanie, docieranie czy polerowanie 

podobnie jak inne metody obróbki skrawaniem została z powodzeniem 

zaadoptowana do wytwarzania mikroelementów i mikrostruktur. Z reguły szlifowanie 

w skali makro stosowane jest jako metoda obróbki wykończeniowej natomiast w skali 

mikro proces ten jest szeroko stosowany zarówno do operacji wykończeniowych jak 

również do kształtowania powierzchni przedmiotów [77, 78] wykonanych  

z materiałów kruchych i twardych (np. węgliki spiekane). Usuwanie naddatku  

w procesie mikroszlifowania przebiega analogicznie jak podczas tradycyjnego 

procesu szlifowania czyli materiał usuwany jest z powierzchni obrabianej w postaci 

bardzo drobnych wiór w wyniku oddziaływania ziaren ściernych. 

Możliwości miniaturyzacji przedmiotów wytwarzanych mikroszlifowaniem 

określone są możliwościami wykonania ściernicy o wymiarach < 1 mm, jej smukłości 

(stosunek średnica/długość dla ściernicy trzpieniowej, średnica/grubość dla ściernicy 

tarczowej) oraz właściwościami użytkowymi (m.in. zużycie w trakcie obróbki) [20]. 

Obecnie najbardziej popularnymi narzędziami stosowanymi w mikroszlifowaniu są 

ściernice z ziarnami diamentowym oraz z regularnego azotku boru o wymiarach 

ziaren nawet poniżej mikrometra (rys. 1.28).  

Jedną z najprostszych i szeroko stosowanych odmian kinematycznych jest 

szlifowanie obwodowe drobnoziarnistymi płaskimi tarczami stosowanymi do 

wytwarzania miniaturowych kolumn o różnych kształtach. Przykład wykonanej 

mikrostruktury w kinematyce mikroszlifowania został przedstawiony został  

na rys. 1.29. Przykład praktycznego zastosowania operacji mikroszlifowania  

w wytwarzaniu narzędzi został przedstawiany na rys. 1.30, gdzie przedstawiono 

narzędzie (mikrowiertła) wykonane z węglików spiekanych. Kształt narzędzia  

tj. powierzchnie przyłożenia i natarcia jak również śrubowe rowki wiórowe zostały 

ukształtowane w operacji mikroszlifowania. 
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Rys. 1.28. Ściernica trzpieniowa o średnicy 45 μm i rozmiarze ziaren ściernych  

w zakresie 1 − 3 μm [19]. 

 

 
Rys. 1.29. Przykład zastosowania mikroszlifowania: mikrokolumny wykonane  

w szkle kwarcowym SQ1 [73]. 
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Rys. 1.30. Część skrawająca mikrowiertła krętego z węglików spiekanych  

o średnicy 𝑑 = 10 𝜇𝑚 wykonana mikroszlifowaniem [77]. 

Mikroobróbka szlifowaniem jest szeroko stosowana do kształtowania różnych 

elementów czy narzędzi. Łączy w jednym zabiegu obróbkowym proces kształtowanie 

mikroelementów z wysoką jakością uzyskiwanych struktur (obróbka wykończeniowa). 

Dokładność wymiarowa uzyskiwana podczas procesów jest rzędu dziesiątych części 

mikrometra, a wysoka jakość powierzchni sprawia, że zastosowanie mikroszlifowania 

w wytwarzaniu mikroelementów czy mikronarzędzi ciągle wzrasta.  

1.6 PODSTAWY FIZYCZNE WSPOMAGANIA 

ELEKTROCHEMICZNEGO 

Badany proces wspomaganego elektrochemicznie toczenia mikroelementów 

należy do grupy obróbek hybrydowych. Definicja procesu hybrydowego, w aspekcie 

obróbki ubytkowej mówi, że procesem hybrydowym nazywa się taka metodę obróbki, 

w której różne l formy energii zostają jednocześnie, tzn. w jednym zabiegu 

obróbkowym, wprzęgnięte w strefę oddziaływania na obrabiany materiał. Umiejętny 

dobór oddziaływań mechanicznych, cieplnych i chemicznych na obrabiany materiał, 

w wielu przypadkach tworzy korzystne rozwiązania technologiczne. Wśród 

oddziaływań wprzęganych do innych procesów szczególne miejsce zajmują 

promieniowanie laserowe, drgania ultradźwiękowe oraz erozja elektryczna, 

elektrochemiczna czy chemiczna. Szczególną uwagę autor zwrócił na możliwość 

wspomagania procesu mikroskrawania roztwarzaniem elektrochemicznym. 

Zaproponowaną metodę można zastosować w dwóch wariantach: 
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 Wariant A – w którym parametry wspomagania elektrochemicznego były 

ustawione w takich zakresach, aby na powierzchni obrabianej zachodził 

proces roztwarzania elektrochemicznego. Proces roztwarzania następował 

równocześnie z procesem skrawania. 

 Wariant B - w którym parametry wspomagania elektrochemicznego 

procesu były tak ustawione, aby na powierzchni obrabianej nastąpił proces 

pasywacji (brak roztwarzania). W procesie tym tylko jedno z łączonych 

oddziaływań bezpośrednio usuwa naddatek obróbkowy (skrawanie), 

natomiast pozostałe oddziaływania (w tym przypadku pasywacja 

elektrochemiczna) korzystnie zmieniają warunki usuwania naddatku 

poprawiając wskaźniki technologiczne procesu. 

Przebieg zjawisk elektrochemicznych na powierzchni przedmiotu uwarunkowany jest 

rozkładem gęstości prądu zależnym od kinetyki procesów elektrodowych czyli 

transportu ładunków. W zależności od zastosowanego wariantu otrzymujemy inne 

korzyści wynikające ze wspomagania. W wariancie A poprzez równoczesne 

roztwarzanie przedmiotu obrabianego w trakcie skrawania uzyskujemy zmniejszenie 

grubości usuwanego naddatku, zmniejszenie sił skrawania czy zmniejszenie zużycia 

narzędzia. Negatywnym efektem tego rodzaju obróbki jest niekorzystny wpływ 

roztwarzania elektrochemicznego na dokładność kształtowo-wymiarową czy zużycie 

narzędzia skrawającego poprzez jego roztwarzanie (konieczność stosowania 

narzędzi diamentowych).   W wariancie B w wyniku pasywacji powierzchni następuje 

zmiana właściwości warstwy wierzchniej. Wytworzona warstwa tlenkowa korzystnie 

wpływa na zmniejszenie sił skrawania, zużycie narzędzia czy deformację przedmiotu 

obrabianego. Wadą przedstawionej koncepcji jest niska wydajność procesu 

ograniczona grubością warstwy pasywnej, jak również konieczność stosowania 

narzędzi skrawających o promieniu zaokrąglenia krawędzi skrawającej rzędu kilkuset 

nanometrów.   

1.6.1 ELEKTROCHEMICZNE ASPEKTY PROCESÓW PASYWACJI METALI 

W procesach elektrochemicznych możemy wyróżnić układ składający się  

z elektrod w postaci stałej oraz elektrolitu w postaci roztworu będącego nośnikiem 

ładunków. W układzie tym mamy do czynienia z sytuacją, gdzie na granicy faz ciało 

stałe – elektrolit zachodzi zjawisko adsorpcji. Proces ten prowadzi do lokalnych 
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zmian stężenia powodując różnicę ilości danego składnika roztworu występującego 

na powierzchni elektrody od ilości tegoż samego składnika w głębi roztworu. 

Rozróżniamy dwa rodzaje adsorpcji: dodatnią, kiedy ilość adsorbującego się 

składnika jest większa na powierzchni elektrody niż w roztworze. W przeciwnym 

wypadku mówimy o adsorpcji ujemnej. W większości przypadków w elektrochemii 

występuje adsorpcja dodatnia. W omawianym schemacie ciało stałe – elektrolit 

rozpatrujemy układ dwóch przewodników, gdzie na granicy faz występuje zjawisko 

nierównomiernego rozkładu ładunków elektrycznych [79]. Powoduje to, że elektroda 

robocza będąca w kontakcie z elektrolitem posiada ładunek elektryczny bez względu 

na to czy jest ona podłączona do zewnętrznego źródła zasilania [80].  

Na granicy elektroda – elektrolit dochodzi to powstania tzw. podwójnej 

warstwy elektrycznej reprezentowanej jako dodatkowa pojemność (kondensator 

elektryczny), w którym możliwa jest akumulacja ładunków elektrycznych. Po raz 

pierwszy zjawisko to zaobserwował Helmholtz, który zaproponował model granicy 

faz, gdzie cały nadmiar ładunku przechowywany jest na jego powierzchni [81]. 

 
Rys. 1.31. Model warstwy podwójnej [81]. 



47 
 

Przeprowadzone badania mające na celu dokładne określenie pojemności 

podwójnej warstwy elektrycznej wskazały, że przyjęty model nie opisuje prawidłowo 

rzeczywistej pojemności warstwy. Zaproponowany model jest więc dużym 

uproszczeniem stanu rzeczywistego, wynikającym z samorzutnego rozładowywania 

się warstwy podwójnej jak również zmianą pojemności warstwy wraz ze zmiana 

potencjału. Przyjęcie modelu zaproponowanego przez Helmholtza znacznie 

upraszcza opis matematyczny procesów zachodzących na elektrodzie i może być 

stosowany do oceny ilościowej procesów zachodzących na elektrodzie. Obecnie jako 

model warstwy podwójnej przyjmuję się model schematycznie przedstawiony na  

rys. 1.31. Zgodnie z przedstawionym modelem warstwa Helmholtza nie jest 

jednorodna lecz składa się z dwóch części: warstwy Helmholtza dzielącej się na 

wewnętrzną i zewnętrzną oraz warstwy dyfuzyjnej zwanej również warstwą rozmytą 

[81]. Istnienie elektrycznej warstwy podwójnej wpływa na przebieg procesów 

elektrochemicznych, a jej działanie można porównać do umieszczenia na 

powierzchni elektrody kondensatora.  

Większość procesów elektrochemicznych można w bardzo dużym 

uproszczeniu opisać dwoma zjawiskami  zachodzącymi podczas procesu: zjawisko 

jonizacji atomów metalu zachodzące na granicy ciało stałe – elektrolit  polegające na 

przechodzeniu metalu do postaci jonowej, które można zapisać w postaci reakcji: 

𝑀𝑒 → 𝑀𝑒𝑛+ + 𝑛𝑒 (1.9) 

Zjawisko to będzie zachodziło do chwili zaistnienia stanu równowagi 

elektrochemicznej na granicy faz. 

Drugim zjawiskiem jest redukcja jonów wodorowych na katodzie, która będzie 

zachodziła tylko dla elektrolitów na bazie wody, opisana jest równaniem: 

2𝐻+ + 2𝑒 → 𝐻2 ↑ (1.10) 

W postaci graficznej warunki równowagi dla reakcji elektrochemicznych można 

przedstawić za pomocą wykresów Pourbaix, przedstawiających zależność potencjału 

równowagi E od wartości pH roztworu. Skala 𝑝𝐻 roztworów oparta jest na stężeniu 

jonów wodorowych H+ w roztworach i jest interpretowana jako ujemny logarytm 

stężenia tych jonów, 

𝑝𝐻 = −log [𝐻+] (1.11) 

obejmująca zarówno roztwory bardzo silnie kwasowe po roztwory obojętna (𝑝𝐻 = 7) 

aż do roztworów mocno zasadowych (𝑝𝐻 = 14). 
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1.6.2 PASYWNOŚĆ METALI 

Wykresy Pourbaix, przedstawiają układ ciało stałe - elektrolit w warunkach 

równowagi dla różnych wartościach pH elektrolitu biorąc pod uwagę tylko jony  

H+ i OH-. Wykresy te wskazują, które reakcje mogą teoretycznie wystąpić dla różnych 

wartości potencjału powierzchni jak i 𝑝𝐻 elektrolitu. Pozwalają teoretycznie 

przewidzieć, w których obszarach zachodzą procesy np. pasywacji, korozji czy 

odporności metali na roztwarzanie. 

W przedstawionej przez autora koncepcji (wariant B) wspomagania 

elektrochemicznego procesu toczenia mikroelementów konieczne jest wytworzenie 

na przedmiocie obrabianym warstwy spasywowanej. Pod pojęciem pasywacji 

rozumiemy stan metalu, w którym na powierzchni metalu tworzą się cienkie 

warstewki tlenkowe lub wodorotlenkowe. Do pasywacji metalu możemy doprowadzić 

różnymi sposobami, do których zaliczamy: utlenianie, wprowadzenie domieszek 

stopowych czy pasywacje anodową. Proces powstawania warstw pasywnych na 

powierzchni metalu można wyjaśnić na podstawie dwóch teorii. Pierwsza z nich to 

teoria warstewkowa, która zakłada że pasywność jest rezultatem powstawania na 

powierzchni metalu tlenków w wyniku reakcji metalu z elektrolitem. Powstała warstwa 

ma charakter bariery dyfuzyjnej oddzielającej metal od elektrolitu. Druga teoria 

adsorpcyjna zakłada, że istnieją na powierzchni metalu chemisorpcyjne warstewki 

np. tlenu wypierające cząsteczki wody w związku z czym obniżona zostaje szybkość 

utleniania anodowego, co utrudnia dyfuzję jonów. 

Aby można było wytworzyć na powierzchni metalu warstwę pasywną muszą 

być spełnione następujące warunki: 

 w danym środowisku metal musi ulegać procesowi pasywacji. Dla większości 

metali warunek ten jest spełniony dla elektrolitów utleniających pozbawionych 

składników będących depasywatorami ( przede wszystkim jonów 𝐶𝑙−), 

 potencjał elektrody musi zawierać się w granicach potencjałów pasywacji 

zgodnie z omawianymi poniżej wykresami Pourbaix. 
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Rys. 1.32. Diagram Pourbaix dla żelaza [82]. 

Przedstawiony na rys. 1.32 wykres można podzielić liniami 1 - 4 na obszary 

aktywnego roztwarzania się metalu, pasywacji oraz odporności na korozję. Obszar 

wyznaczony przez linię 1 to górna granica odporności żelaza na roztwarzanie. Przy 

bardzo niskich wartościach potencjałów żelazo staje się odporne na roztwarzanie  

w całym zakresie pH roztworów. Linia 2 przedstawia granicę pomiędzy obszarami 

aktywnego roztwarzania metalu od obszaru pasywacji czyli tworzenia się na 

powierzchni metalu cienkich warstw ochronnych. Następnie przerywaną  

linią 3 przedzielony został obszar gdzie dominują jony 𝐹𝑒2+ od obszaru z przewagą 

jonów 𝐹𝑒3+. Linia numer 4 oddziela obszar roztwarzania z tworzeniem się jonów 

𝐹𝑒3+ od obszaru pasywacji gdzie następuje tworzenie się tlenku 𝐹𝑒2𝑂3. Przerywane  

linie a i b to linie wydzielania wodoru (linia a) i redukcji tlenu (linia b). Wykres można 

przedstawić również w uproszczonej formie, w której wyróżniamy trzy obszary  

rys. 1.33 [81]: 

 obszar trwałości termodynamiczne (odporności na roztwarzanie) oznaczony 

symbolem I, 

 obszar korozji (aktywnego roztwarzania) oznaczony kolorem czarnym, 

 obszar pasywności oznaczony symbolem II. 
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Rys. 1.33. Uproszczony diagram Pourbaix dla żelaza [81]. 

Diagramy Porbaix przedstawiają warunki równowagi termodynamicznej tlenków 

mogących występować w warstwach pasywnych, ale nie pokazują rzeczywistego 

składu tych warstw. Mechanizmy odpowiedzialne za tworzenie się warstw 

pasywnych można podzielić na: 

 proces elektrochemicznego utleniania – w tym przypadku warstwa pasywna 

tworzy się w wyniku bezpośredniej reakcji utleniania powierzchni metalu: 

𝑀𝑒 ⇒ 𝑀𝑒𝑂,  

 proces roztwarzania i wytrącania – najpierw następuje proces roztwarzania 

metalu a następnie z roztworu wytrąca się osad, który tworzy warstwę 

pasywną zawierającą produkty roztwarzania 𝑀𝑒 ⇒ 𝑀𝑒𝑎𝑞
𝑛+, 

 osadzanie anodowe – utlenianie anodowe produktów roztwarzania do  

wyższej wartościowości, co powoduje tworzenie ochronnego tlenku 

 𝑀𝑒 ⇒ 𝑀𝑒(𝐼𝐼) ⟹ 𝑀𝑒(𝐼𝐼𝐼). 

W rzeczywistych układach na powierzchni metalu mogą występować wszystkie wyżej 

wymienione procesy. 
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1.6.3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW OBRÓBKI 

ELEKTROCHEMICZNEJ 

W obróbce elektrochemicznej mechanizm usuwania naddatku obróbkowego 

oparty jest na prawach Faraday’a. Zjawisko to zastosowane zostało przez autora do 

wspomagania procesu toczenia mikroelementów w wariancie A, gdzie proces 

mikroskrawania zachodził równocześnie z procesem roztwarzania 

elektrochemicznego jak również w procesie toczenia elektrochemicznego.   

W procesie roztwarzania elektrochemicznego dodatni biegun źródła napięcia 

podłączony jest do materiału obrabianego, który stanowi anodę, zaś narzędzie, 

którym jest katoda  podłączone jest do ujemnego bieguna źródła napięcia.  

W szczelinie międzyelektrodowej znajduje się elektrolit, umożliwiający zachodzenie 

reakcji elektrochemicznych [83]. Jako elektrolit wykorzystuje się najczęściej wodne 

roztwory soli kuchennej NaCl, oraz roztwory azotanu sodu NaNO3. W wyniku 

przepływu prądu między elektrodami zanurzonymi w elektrolicie następuję transport 

masy, w wyniku czego zachodzi proces obróbki ubytkowej (na anodzie) lub 

przyrostowej (osadzanie materiału na katodzie). 

Przepływ ładunków odbywa się zgodnie z reakcjami elektrochemicznymi: 

- na powierzchni anody zachodzi jonizacja atomów metalu (anody) 

𝑀𝑒 →  𝑀𝑒𝑛+ + 𝑛𝑒 (1.12) 

- na powierzchni katody zachodzi dejonizacja atomów wodoru 

2𝐻2+ + 2𝑒 →  𝐻2  (1.13) 

- elektroliza wody 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒 →  𝐻2 + 2𝑂𝐻− (1.14) 

Dodatkowo w szczelinie międzyelektrodowej zachodzą reakcje związane z dyfuzją 

jonów, które tworzą związki nierozpuszczalnych w wodzie wodorotlenków metalu: 

𝑀𝑒𝑛+ +  𝑛(𝑂𝐻)−  →  𝑀𝑒(𝑂𝐻)𝑛 (1.15) 

Na powierzchni materiału obrabianego możliwa jest również reakcja wydzielanie się 

tlenu: 

2𝐻2𝑂 →  𝑂2 +  4𝐻+ + 4𝑒 (1.16) 

Przedstawiony powyżej opis ma charakter uproszczony, ponieważ reakcje 

zachodzące w trakcie procesu zależą od bardzo wielu czynników takich jak 
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właściwości elektrochemiczne elektrolitu, materiału obrabianego, hydrodynamiką 

przepływu elektrolitu czy różnicy potencjału między elektrodami.  

Transport masy w szczelinie międzyelektrodowej przebiega zgodnie z prawem 

Faraday‘a, które można przedstawić w postaci równania: 

∆𝑚 =
𝐴

𝑧𝐹
𝐼𝑑𝑡 (1.17) 

gdzie: ∆𝑚 - masa roztworzonego materiału w wyniku przepływu prądu o natężeniu 𝐼,  

w czasie ∆𝑡 ,𝐴 – masa atomowa materiału obrabianego, 𝑧 – wartościowość jonów,  

𝐹 – stała Faradaya. Uwzględniając zależność:  

∆𝑚 =  𝜌∆𝑉 (1.18) 

 oraz  

𝑘𝑣 =
𝐴

𝑧𝜌𝐹
 (1.19) 

objętość usuniętego naddatku możemy wyrazić w postaci następującego wyrażenia: 

𝑉 = ∫ 𝜂𝑘𝑣 𝐼𝑑𝑡 (1.20) 

gdzie: współczynnik 𝑘𝑣 jest objętościowym równoważnikiem chemicznym, 𝜂 jest 

wydajnością prądową procesu roztwarzania. Osobne wyznaczenia 𝑘𝑣 i 𝜂 praktycznie 

jest niemożliwe. Z tego względu w zastosowaniach praktycznych używa się wielkości 

zwanej współczynnikiem obrabialności elektrochemicznej 𝑘𝑣𝑡𝑒𝑐ℎ która jest iloczynem 

tych dwóch wielkości:   

𝑘𝑣𝑡𝑒𝑐ℎ =  𝜂𝑘𝑣 (1.21) 

Współczynnik ten może być wyznaczany jest jedynie na drodze eksperymentalnej,  

w którym uwzględnia się objętość roztworzonego materiału przy przepływie 

jednostkowego ładunku elektrycznego. Przepływowi prądu przez szczelinę 

międzyelektrodową w skutek migracji jonów w polu elektrycznym towarzyszy 

wydzielenie się dużej ilości ciepła i produktów reakcji elektrodowych (wydzielone 

gazy i produkty stałe). W szczelinie międzyelektrodowej występują zmienne rozkłady  

temperatury i koncentracji produktów reakcji elektrodowych [84]. 
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1.7 WSPOMAGANIE ELEKTROCHEMICZNE W PROCESACH 

HYBRYDOWYCH 

Wśród metod hybrydowych wspomagających procesy obróbkowe, znaczące 

miejsce zajmują metody oparte na roztwarzaniu elektrochemicznym przedmiotu 

obrabianego. Wprowadzenia w strefę obróbki oddziaływań elektrochemicznych 

pozytywnie wpływa  na zmianę gęstości dyslokacji w warstwie powierzchniowej 

przedmiotu obrabianego, co ułatwia odkształcenia plastyczne, zmniejszając 

wytrzymałość oraz twardość usuwanego materiału [28, 32, 85, 86]. Oddziaływania 

elektrochemiczne mogą również wpływać na zmiany warunków fizycznych w strefie 

obróbki. Przykładowo, gaz będący produktem reakcji roztwarzania, może 

warunkować powstawanie wyładowań elektrycznych w elektrolicie [85]. 

Jako przykład zastosowania wspomagania elektrochemicznego w procesach 

hybrydowych – zostanie scharakteryzowana obróbka elektrochemiczno - ścierna 

(Abrasiwe Electrochemical Grinding, AECG), która posiada bardzo wiele wspólnych 

cech z badanym procesem wspomaganego elektrochemicznie toczenia 

mikroelementów . Zaliczana jest ona do grupy obróbek elektrochemiczno - 

mechanicznych. Wzajemna kombinacja procesu roztwarzania elektrochemicznego 

oraz mikroskrawania ziarnami ściernymi pozwala na dokładne i wysokowydajne 

kształtowanie materiałów trudnoobrabialnych, uzyskując przy tym wysoką jakość 

warstwy wierzchniej [33, 87, 88]. Skrawanie ziarnami ściernymi działa depasywujaco 

na powierzchnie obrabianą i ułatwia dostęp elektrolitu do nieroztworzonego 

materiału. Natomiast, dzięki roztwarzaniu elektrochemicznemu w procesie 

mikroskrawania występują znacznie mniejsze siły, co zwiększa żywotność ściernicy   

i zmniejsza jej zużycie [31, 33, 89]. Ilościowy udział tych oddziaływań na obrabiany 

materiał zależny jest od parametrów procesu, a głównie docisku ściernicy (obróbka  

z dociskiem elastycznym) lub położenia czoła ściernicy w stosunku do materiału 

obrabianego [90, 91, 92]. 

Obróbka elektrochemiczno-ścierna znalazła również zastosowanie do 

mikrokształtowania, a w szczególności w operacjach obróbki wykończeniowej 

mikrootworów [93]. Technologia ta polega na zastosowaniu jako narzędzia (katody) 

specjalnie wykonanej mikrościernicy trzpieniowej na osnowie metalowej (rys. 1.34). 
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Rys. 1.34. Schemat procesu elektrochemiczno - ściernego wiercenia  

mikrootworów [93]. 

Proces obróbki prowadzony był przy następujących parametrach: ilość obrotów 

ściernicy w zakresie 10000 −  30000 𝑜𝑏𝑟./𝑚𝑖𝑛, elektrolit: 10 % wodny r-r NaNO3, 

napięcie międzyelektrodowe 3, 5 −  7, 5 𝑉, prędkość posuwu wgłębnego ściernicy: 

4 –  6 𝜇𝑚/𝑠. Ideą procesu jest wstępna pasywacja elektrochemiczna obrabianej 

powierzchni (strefa A na rys. 1.34) w celu zmiany właściwości obrabianego materiału 

oraz jej mechaniczne usuniecie (strefa B na rys. 1.34). Izolacja części ściernicy 

uniemożliwia dalsze roztwarzanie materiału (strefa C na rys. 1.34) umożliwiając 

uzyskanie cylindrycznego otworu. Przeprowadzone dla stali nierdzewnej 321 badania 

szlifowania ściernicą trzpieniowa o średnicy 500 𝜇𝑚 wskazują, że proces ten 

pozwala na uzyskanie precyzyjnych cylindrycznych otworów, bez wyraźnych 

zadziorów przy 15-krotnie mniejszym niż w przypadku szlifowania mechanicznego 

zużyciu ściernicy [93]. 
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Rys. 1.35. Przekroje poprzeczne otworów wykonanych wierceniem 

elektrochemiczno – ściernym dla różnych parametrów obróbki (parametry  
posuwu i napięcia podano pod fotografiami); materiał obrabiany:  

stal 321, grubość 300 μm [93]. 

Kluczem do prawidłowej realizacji tego procesu jest optymalna relacja 

pomiędzy oddziaływaniami elektrochemicznymi i mechanicznymi, co uzyskuje się 

poprzez dobór napięcia międzyelektrodowego, prędkości obrotowej oraz posuwu 

wgłębnego narzędzia (rys. 1.35). Ze względu na konieczność wykonania otworu 

wstępnego, jako obszar zastosowania tego procesu należy wskazać obróbkę 

wykończeniową otworów wykonanych innymi metodami (np. usunięcie warstwy białej 

z powierzchni otworów wykonanych obróbką elektroerozyjną). 

1.8 WNIOSKI Z ANALIZY LITERATURY 

Przeprowadzona analiza literatury pozwoliła na sformułowanie następujących 

wniosków: 

 jedną z najbardziej rozpowszechnionych odmian kinematycznych procesu 

mikroskrawania jest mikrotoczenie,  

 dostępne w literaturze pozycję mówiące o wspomaganiu elektrochemicznym 

procesu mikroskrawania (2 pozycje literaturowe [26, 27]) nie pozwalają  

w sposób jednoznaczny określić wpływu procesu wspomagania na wskaźniki 

technologiczne procesu tj. wydajność procesu, grubość usuwanego naddatku 

czy parametry mikrostruktury geometrycznej, 
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 warunkiem prawidłowego przeprowadzenia procesu mikroskrawania 

wspomaganego elektrochemicznie jest określenie grubości i właściwości 

warstwy pasywnej, 

 wraz ze zmniejszaniem grubości skrawania, wartość sił skrawania zmienia się 

nieproporcjonalnie do grubości warstwy skrawanej , co znacznie utrudnia 

obróbkę elementów o wymiarach poniżej 100 µm,  

 wytworzona na przedmiocie warstwa pasywna posiada w porównaniu do 

rodzimego materiału odmienne właściwości mechaniczne, co daje potencjalną 

możliwością zmiany wartości sił w procesie mikrotoczenia, 

 usuwanie naddatku o bardzo małych grubości < 1 µm wymaga zastosowania 

bardzo precyzyjnego układu dosuwu narzędzia np. układu 

piezoelektrycznego, 

 korzyści związane z wytworzeniem na przedmiocie obrabianym warstwy 

pasywnej będą zauważalne tylko wtedy, kiedy grubość usuwanego naddatku 

nie będzie większa od grubości warstwy spasywowanej, 

 minimalna grubość usuwanego naddatku obróbkowego w głównej mierze 

zależy od geometrii narzędzia skrawającego (promień zaokrąglenia krawędzi 

skrawającej) i parametrów obróbki (posuw narzędzia), 

 chropowatość teoretyczna w mikroskrawaniu jest niższa od wartości 

rzeczywistych, 

 wyniki badań własnych procesu mikrotoczenia pozwolą w pewnym zakresie 

na prognozowanie przebiegu innych procesów mikroskrawania 

wspomaganych elektrochemicznie np. mikrofrezowanie czy mikroszlifowanie, 

 zastosowanie materiałów konstrukcyjnych o coraz lepszych właściwościach 

mechanicznych wymusza poszukiwanie nowych, efektywnych i tanich 

sposobów obróbki. Jednym z dynamicznie rozwijanych kierunków jest 

kombinacja odziaływań chemicznych, cieplnych czy mechanicznych na 

obrabiany materiał. Takie połączenie w wielu przypadkach przynosi 

pozytywne skutki. Szczególne miejsce zajmuje obróbka skrawaniem, która 

jest jedną z najbardziej znanych i stosowanych technik wytwarzania, 

 obecny stan wiedzy na temat wspomagania elektrochemicznego procesu 

skrawania jest niewystarczający, a do jego rozszerzenia konieczne jest 

przeprowadzenie dalszych badań.  
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2. MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESÓW 

MIKROSKRAWANIA 

2.1 PODSTAWY TEORETYCZNE 

Podstawowym celem modelowania operacji skrawania jest próba oceny 

danego procesu i następnie na jej podstawie wprowadzanie korekt pozwalających 

osiągnąć lepszą efektywność obróbki, jakość wytwarzanych elementów czy 

obniżenie kosztów wytwarzania. Złożoność procesu obróbki skrawaniem jak również 

zjawisk występujących podczas procesu dekohezji materiału sprawia, że 

modelowanie jest czynnością bardzo skomplikowana, podczas którego należy 

uwzględnić szereg czynników (najważniejsze z nich zostały przedstawione  

na rys. 2.1).  

 
Rys. 2.1. Czynniki wpływające na przebieg procesu skrawania (adaptacja [94]). 
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Rys. 2.2. Rozwój metod modelowania procesu skrawania [94]. 

Na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił dynamiczny rozwój metod 

modelowania matematycznego procesu skrawania, które obecnie wykorzystują 

zaawansowane algorytmy i metody numeryczne w celu jak najlepszego opisu 

rzeczywistego procesu. Modelowanie procesów mikroskrawania, a zwłaszcza 

przewidywanie sił skrawania - jest procesem bardzo trudnym ze względu na 

występujący efekt skali. Istnieją dwa główne podejścia do modelowania 

analitycznego sił powstających w procesie mikroskrawania. Pierwsze przewiduje 

wartość sił skrawania wykorzystując fundamentalne związki pomiędzy przekrojem 

warstwy skrawanej, a geometrią narzędzia skrawającego oraz parametrami czy 

typem operacji (tzw. modele mechanistyczne) [95, 96]. W modelach 

mechanistycznych siła skrawania uzależniona jest od wymiarów geometrycznych 

przekroju warstwy skrawanej, geometrii narzędzia, trajektorii ruchu roboczego 

narzędzia względem przedmiotu obrabianego, parametrów skrawania, 

przemieszczeń względnych przedmiotu i narzędzia oraz innych zjawisk, 

występujących podczas obróbki, np.: utraty kontaktu narzędzia z przedmiotem 

obrabianym wskutek zbyt dużej amplitudy drgań względnych. Drugie podejście 

opiera się na modelu płaszczyzny ścinania, który powszechnie stosowany jest jako 

metoda obliczania sił w operacjach skrawania [97, 98] uwzględniając dodatkowo 

efekt odkształceń plastycznych oraz wpływ promienia zaokrąglenia krawędzi 
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skrawającej [99, 100]. W ostatnich latach, ze względu na postęp w technice 

komputerowej zaawansowane metody numeryczne takie jak metody elementów 

skończonych (MES) czy brzegowych (MEB) przyczyniły się do rozwoju modelowania 

procesów obróbki skrawaniem.  

Celem analitycznych i numerycznych metod modelowania procesu 

mikroskrawania jest określenie odkształceń i naprężeń podczas obróbki. Złożoność 

takiej analizy zostanie omówiona na prostym przykładzie skrawania ortogonalnego. 

W takim przypadku naprężenia ścinające 𝜏 i normalne 𝜎 w płaszczyźnie ścinania 

mogą być przedstawione w funkcji mierzalnych wartości sił skrawania w następujący 

sposób [35]: 

𝜏 =
(𝐹𝑐𝑐𝑜𝑠𝜙−𝐹𝑝𝑠𝑖𝑛𝜙)𝑠𝑖𝑛𝜙

𝑏ℎ
 (2.1) 

𝜎 =
(𝐹𝑐𝑠𝑖𝑛𝜙−𝐹𝑝𝑐𝑜𝑠𝜙)𝑠𝑖𝑛𝜙

𝑏ℎ
          (2.2) 

gdzie: 𝐹𝑐 - siła skrawania, 𝐹𝑝 siła odporowa, 𝑏- szerokość warstwy skrawanej,  

ℎ - grubość warstwy skrawanej, 𝜙 - kąt ścinania.  

Dla przyjętych warunków odkształcenie postaciowe przy ścinaniu wióra  

w płaszczyźnie ścinania opisane jest zależnością [35]: 

𝛾 =
𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑠𝑖𝑛𝜙𝑐𝑜𝑠(𝜙−𝛼)
 (2.3) 

gdzie 𝛼 – kąt natarcia, natomiast prędkość odkształcenia określa zależność: 

�̇� =
𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑠𝑖𝑛𝜙cos (𝜙−𝛼)

𝜐

𝛿𝑠
 (2.4) 

gdzie: 𝜐 - prędkość skrawania, a 𝛿𝑠 - grubość wióra mierzona wzdłuż płaszczy 

ścinania. 

Kąt ścinania może być wyznaczony z hipotezy Merchanta, zakładającej,  

że naprężenia ścinające i normalne w płaszczyźnie ścinania są zależne liniowo,  

a płaszczyzna ścinania jest zlokalizowana w ten sposób, aby zminimalizować siły 

podczas skrawania. Prowadzi to do następującej zależności [35]: 

𝜙 =
𝐶1−𝛽+𝛼

2
 (2.5) 

gdzie 𝐶1 jest stałą zależną od materiału narzędzia i przedmiotu obrabianego, 

a 𝛽 – kątem tarcia. Typowe wartości 𝐶1 są w zakresie 70 − 79 dla pary stal-węglik. 

Mając wyznaczony kąt ścinania można wyznaczyć naprężenia w strefie 

skrawania i powiązać je z odkształceniami w tym obszarze. W aspekcie 
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 mikroskrawania, mamy do czynienia z bardzo dużymi odkształceniami. W literaturze 

nie ma zbyt wielu wyników badań, które weryfikowałyby przyjętą hipotezę powiązania 

naprężeń z odkształceniami. 

Najczęściej stosowana jest zależność [35]: 

𝜎 = 𝐾휀𝑛 (2.6) 

która jest poprawna dla relatywnie małych odkształceń, natomiast dla większych 

odkształceń zależność 𝜎(휀) jest następująca [35]: 

𝜎 = 𝐴 + 𝐵휀 (2.7) 

Modelując proces mikroskrawania należy jednak pamiętać, że materiał nie podlega 

wyłącznie dużym odkształceniom. Dodatkowo mamy od czynienia z dużymi 

prędkościami odkształceń oraz wzrostem temperatury (ze względu na wymiary 

założenie, że całe ciepło odprowadzane jest wraz z wiórami jest niedopuszczalne), 

co prowadzi do kompleksowych powiazań termo-mechanicznych. Istnieje wiec 

problem z analitycznym rozwiązaniem tego zagadnienia i alternatywą jest 

zastosowanie metod numerycznych. W tym celu stosuje się opracowane na potrzeby 

balistyki konstytutywne równanie Johnsona-Cook ‘a [101]: 

𝜎 = (𝐴 + 𝐵휀𝑛)(1 + 𝐶𝑙𝑛휀̇∗)(1 − 𝑇∗𝑚) (2.8) 

które wiąże naprężenia w materiale z odkształceniami 휀, prędkością  

odkształceń 휀̇ (휀̇∗ to względna prędkość odkształcenia) oraz temperaturę materiału  

𝑇 (𝑇∗ to temperatura homologiczna). Stałe 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝑚, 𝑛 należy wyznaczyć 

empirycznie. 

2.2 ANALIZA SIŁ I ODKSZTAŁCEŃ W PROCESIE 

MIKROTOCZENIA 

Podstawowym celem modelowania matematycznego procesu mikrotoczenia 

jest wyznaczenie związków funkcyjnych między występującymi w trakcie obróbki 

wartościami sił skrawania, a parametrami nastawianymi w trakcie proces. Analiza sił  

i odkształceń przedstawiona w pracy została oparta na modelu analitycznym 

wykorzystującym fundamentalne związki pomiędzy przekrojem warstwy skrawanej,  

a geometria narzędzia skrawającego i parametrami  procesu. Zastosowanie  

w niniejszej pracy tego rodzaju modelu pozwala na badanie wpływu czynników 

wejściowych (posuw narzędzia, głębokość skrawania, prędkości skrawania) na 
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wartości sił. Zmiana wartości sił w trakcie procesu mikrotoczenia bez  

i z wspomaganiem elektrochemicznym była głównym wskaźnikiem oceny 

wpływu wspomagania elektrochemicznego na proces skrawania. Dlatego 

uznano za stosowne zastosowanie modelowania analitycznego do określenia 

wartości sił i odkształceń w trakcie procesu. 

W aspekcie mikrotoczenia niezwykle ważnym czynnikiem jest minimalna 

grubość skrawania ℎ𝑚. Jeżeli jest ona poniżej wartości krytycznej następuje 

bardzo silne odkształcenie plastyczne materiału, natomiast proces skrawania 

(dekohezja materiału) nie zachodzi. Jak wcześniej wykazano istotny wpływ na 

minimalną grubość warstwy skrawanej ma budowa narzędzia skrawającego,  

a przede wszystkim promień zaokrąglenia krawędzi skrawającej. 

Najbardziej rozpowszechnionym modelem mechanicznym prognozowania sił 

w czasie procesu mikroskrawania jest model, w którym siły wyrażone są jako funkcja 

właściwego oporu skrawania 𝑘𝑖 (𝑖 oznacza kolejno właściwy opór skrawania dla 

składowych głównej, posuwowej i odporowej siły skrawania) [102]: 

𝐹𝑖 = 𝑘𝑖 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑖𝑒 (2.9) 

gdzie: 𝐹𝑖- składowa całkowitej siły skrawania, 𝑘𝑖𝑒 jest członem opisującym 

płynięcie plastyczne materiału w strefie krawędzi skrawającej, 𝑏, ℎ - szerokość 

i grubość warstwy skrawanej. 

Całkowita siła toczenia 𝐹 jest składową trzech sił [103]: siły skrawania 𝐹𝑐, siły 

odporowej 𝐹𝑝, i posuwowej 𝐹𝑓, (rys. 2.3). W typowych warunkach toczenia  

(𝜅 = 45𝑜) przyjmuje się, że stosunek tych sił wynosi: 

𝐹𝑐: 𝐹𝑓: 𝐹𝑝 = 1: 0,5: 0,4 (2.10) 

czyli: 

         𝐹 = √𝐹𝑐
2 + 𝐹𝑝

2 + 𝐹𝑓
2 = √12 + 0,52 + 0,42 = 1,2𝐹𝑐 (2.11) 

skąd wynika, że największy wpływ na całkowitą siłę skrawania ma składowa  

𝐹𝑐 Zależy ona przede wszystkim od właściwości mechanicznych skrawanego 

materiału, warunków skrawania oraz od wymiarów warstwy skrawanej . 

Siła skrawania 𝐹𝑐 najczęściej określana jest na podstawie empirycznej 

zależności Taylora: 
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Fc = A ∙ kc = b ∙ h ∙ kc  (2.12) 

gdzie 𝐴 - przekrój poprzeczny warstwy skrawanej, 𝑘𝑐 - opór właściwy skrawania. 

Pole przekroju warstwy skrawanej zależy od głębokości skrawania, prędkości 

posuwu oraz wartości kąta przystawienia (rys. 2.4). 

 
Rys. 2.3. Składowe całkowitej siły skrawania przy toczeniu  [104]. 

 

 
Rys. 2.4. Geometria warstwy skrawanej w procesie toczenia: 𝑣𝑐 - prędkość 

skrawania, 𝑣𝑓 - prędkość posuwu, 𝑛 - prędkość obrotowa, 𝑟 - promień przedmiotu 

obrabianego [105]. 

Pole przekroju poprzecznego warstwy skrawanej można opisać równaniem 

(rys. 2.4): 

𝐴 = 𝑎𝑝 ∙ 𝑓  dla kąta 𝜅 = 90𝑜              (2.13) 

lub 

𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ (2.14) 
 

𝑏 = 𝑎𝑝/sin (𝜅) (2.15) 
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ℎ = 𝑓 ∙ sin (𝜅) (2.16) 
 

Właściwy opór skrawania 𝑘𝑐 zależy w znacznym stopniu od obrabianego 

materiału. Wartości tego współczynnika są wyznaczane doświadczalnie i dla 

poszczególnych materiałów można je odczytać z tabel [105]. Istotnymi czynnikami 

wpływającymi na wartość 𝑘𝑐 są: 

 wytrzymałość i składniki stopowe obrabianego materiału, 

 geometria ostrza narzędzia. 

Właściwy opór skrawania można oszacować na podstawie następującego równania: 

𝑘𝑐 =
𝑘𝑐1.1

ℎ𝑚
(1 −

𝛾0

100
) (2.17) 

gdzie: 𝛾𝑜 - kąt natarcia, 𝑚 - stała materiałowa, 𝑘𝑐1.1 - jednostkowa siła skrawania. 

Reasumując, siłę skrawania 𝐹𝑐 można obliczyć wykorzystując następującą 

zależność: 

𝐹𝑐 = 𝑎𝑝 ∙ 𝑓 ∙
𝑘𝑐1.1

ℎ𝑚
∙ (1 −

𝛾𝑜

100
) (2.18) 

Pozostałe siły (posuwowa 𝐹𝑓 i odporowa  𝐹𝑝) można obliczyć w analogiczny sposób. 

Siła posuwowa 𝐹𝑓 jest równoległa do kierunku posuwu narzędzia. Powoduje ona 

obrót narzędzia wokół osi imaka i obciąża mechanizm posuwu obrabiarki.  

W ogólnym przypadku siłę posuwową można wyrazić wzorem: 

𝐹𝑓 = 𝑏 ∙ 𝑘𝑓1.1 ∙ ℎ1−𝑚𝑓 (2.19) 

𝑘𝑓1.1- jednostkowa wartość siły posuwowej, 𝑚𝑓 – stała materiałowa.  

Siła odporowa 𝐹𝑝 ma kierunek normalny do powierzchni obrobionej  

i płaszczyzny wyznaczonej przez dwie pozostałe składowe. Odpycha ona narzędzie 

od przedmiotu i obciąża prowadnice obrabiarki. Oblicza się ją zgodnie z zależnością: 

𝐹𝑝 = 𝑏 ∙ 𝑘𝑝1.1 ∙ ℎ1−𝑚𝑝 (2.20) 

𝑘𝑝1.1- jednostkowa wartość siły odporowej, 𝑚𝑝 – stała materiałowa. 

W celu określenia orientacyjnych sił podczas procesu mikrotoczenia, 

przeprowadzono obliczenia głównej siły skrawania 𝐹𝑐  w zależności od grubości 

warstwy skrawanej i wartości kąta natarcia 𝛾 (rys. 2.5). Przyjęcie ujemnych wartości 

𝛾 wynika ze specyfiki procesu mikroskrawania. Wartości siły 𝐹𝑐  zostały obliczone dla 

kąta przystawienia 𝜅 = 45𝑜 natomiast opór właściwy skrawania 𝑘𝑐  dla stali 

nierdzewnej austenitycznej X10CrNiMoNb1810 odczytano z katalogu [105].  
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Na podstawie tych zależności można stwierdzić, że przewidywane siły w trakcie 

procesu mikrotoczenia są co najmniej o rząd wielkości mniejsze niż w klasycznym 

procesie skrawania. 

Pomimo tak małych wartości siły skrawania w porównaniu z konwencjonalnym 

procesem, obrabiając elementy w skali mikro konieczne jest uwzględnienie wartości 

naprężeń i odkształceń występujących w obrabianym materiale (wałku). Należy 

przede wszystkim zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń 

krytycznych, które mogłyby doprowadzić do wystąpienia trwałych odkształceń 

plastycznych obrabianego elementu. Podczas procesu mikrotoczenia elementów  

o dużej smukłości istnieje niebezpieczeństwo, że obrabiany element odkształci się 

pod wpływem działania siły odporowej (rys. 2.6). 

 
Rys. 2.5. Zależność siły skrawana 𝐹𝑐  od grubości warstwy skrawanej 𝑎𝑝  dla różnych 

wartości kata natarcia 𝛾 (obliczenia własne). 
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Rys. 2.6. Schemat oddziaływania narzędzia na obrabiany materiał (𝛿  strzałka 

ugięcia) [35]. 

Wyniki obliczeń naprężenia krytycznego oraz strzałki ugięcia w zależności od 

przyłożenia siły odporowej od miejsca utwierdzenia dla l = 0, 5; 0, 75 i 1 mm zostały 

przedstawione na rys. 2.7 i rys. 2.8. 

 
Rys. 2.7 Zależność naprężenia maksymalnego 𝜎𝑚𝑎𝑥 w miejscu utwierdzenia wałka 

od siły odporowej 𝐹𝑝  dla różnych odległości przyłożenia siły od miejsca utwierdzenia 

wałka, założona średnica wałka 𝑑 =  0, 2𝑚𝑚, 𝑅𝑒  - granica plastyczności (obliczenia 
własne). 
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Rys. 2.8. Zależność strzałki ugięcia 𝛿 w miejscu przyłożenia siły 𝐹𝑝,  od jej wartości 

dla różnych odległość 𝑙 przyłożenia siły od miejsca utwierdzenia wałka, założona 

średnica wałka 𝑑 =  0, 2 𝑚𝑚 (obliczenia własne). 

Przedstawiona analiza teoretyczna pozwala stwierdzić, że pomimo bardzo 

małych sił występujących w trakcie procesu mikrotoczenia, występują bardzo duże 

naprężenia i odkształcenia obrabianych elementów. Dlatego też należy zachować 

bardzo dużą ostrożność przy wyborze parametrów skrawania takich jak prędkość 

skrawania, głębokość skrawania czy prędkość posuwu. Od tych wielkości zależą 

analizowane siły skrawania. Pomimo, że wartości sił są relatywnie małe (< 1𝑁), 

uwzględniając wymiary i smukłość obrabianych mikrotoczeniem elementów, istnieje 

duże prawdopodobieństwo ugięcia czy wyboczenia wałka oraz przekroczenia 

naprężeń dopuszczalnych. 

2.3 WPŁYW MINIATURYZACJI  NA PROCES MIKROTOCZENIA 

W celu oszacowania wpływu efektu skali na proces toczenia mikroelementów 

przeprowadzono analizę, w oparciu o metodykę przedstawioną w [106]. 

Wprowadzono współczynnik skali 𝑠, który jest wielkością skalująca wymiary 

obiektów. Przykładowo, gdy 𝑠 =  10, wszystkie wymiary analizowanego systemu 
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zmniejszają się dziesięciokrotnie. Przeanalizowano wałek obciążony podczas 

toczenia siłami odporową i posuwową (rys. 2.6).  

Sztywność obrabianego wałka 𝑘 może być zdefiniowana w następujący 

sposób: 

𝑘 =
𝐹𝑝

𝛿
 (2.21) 

gdzie: 𝐹𝑝 - siła odporowa, 𝛿 - strzałka ugięcia w miejscu kontaktu narzędzia  

z przedmiotem obrabianym. Wartość strzałki ugięcia 𝛿 opisana jest zależnością: 

𝛿 =
𝐹𝑝∙𝑙3

3∙𝐸∙𝐼
=

64∙𝐹𝑝∙∙𝑙
3

3∙𝜋∙𝐸∙𝑑4
 (2.22) 

gdzie: 𝑙 - odległość przyłożonej siły od utwierdzenia, 𝑑 - średnica obrabianego wałka, 

𝐸 - moduł Younga, 𝐼 - geometryczny moment bezwładności. 

Uwzględniając równanie 2.22 sztywność wałka można opisać zależnością: 

𝑘 =
3∙𝐸∙𝐼

𝑙3
=

3∙𝜋∙𝐸∙𝑑4

64∙𝑙3
  (2.23) 

gdzie, maksymalne naprężenia zginające występujące w miejscu utwierdzenia wałka 

wynoszą: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
32∙𝐹𝑝∙𝑙

𝜋∙𝑑3
 (2.24) 

W celu określenia wpływu miniaturyzacji obrabianego elementu 

przeanalizowano dwa obrabiane wałki z tego samego materiału tzn. (𝐸𝐴 = 𝐸𝐵): 

wałek 𝐴 o wymiarach 𝑙𝐴,  𝑑𝐴 oraz wałek 𝐵 o wymiarach 𝑙𝐵 ,  𝑑𝐵 przy czym oba 

wałki posiadają ten sam współczynnik smukłości 𝑑 𝑙⁄ . W takim przypadku 

współczynnik skali wynosi 𝑠 = 𝑙𝐵 𝑙𝐴⁄  i zachodzą następujące relacje: 

𝐸𝐵 = 𝐸𝐴,  (2.25) 
 

 𝑙𝐵 = 𝑆𝑙𝐴,     (2.26) 
 

𝑑𝐵 = 𝑆𝑑𝐴,    (2.27) 
 

𝐼𝐵 = 𝑆4𝐼𝐴,    (2.28) 
 

 𝑚𝐵 = 𝑆3𝑚𝐴, (2.29) 

 
Dla przyjętych relacji pomiędzy wałkami 𝐴 𝑖 𝐵 otrzymujemy następujący 

związek pomiędzy sztywnościami: 
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𝑘𝐵 =
3∙𝐸𝐵∙𝐼𝐵

𝑙𝐵
3 =

3∙𝐸𝐴∙𝑆4∙𝐼𝐴

𝑆3∙𝑙𝐴
3 = 𝑆𝑘𝐴 (2.30) 

czyli sztywność mniejszego wałka 

𝑘𝐴 =
1

𝑠
𝑘𝐵 (2.31) 

co wskazuje, że wraz ze zmniejszeniem wymiarów następuje proporcjonalne 

zmniejszenie sztywności. 

Rozważając takie same warunki skrawania wałka 𝐴 𝑖 𝐵 (tzn. taka sama 

grubość warstwy skrawanej i posuw, co równoznaczne jest z przyłożeniem takich 

samych sił) podstawiając relacje 2.26 do równania 2.24 otrzymujemy: 

𝜎𝐵 =
32∙𝐹𝑡∙𝑙𝐵

𝜋∙𝑑𝐵
3 =

32∙𝐹𝑡∙𝑆∙𝑙𝐴

𝜋∙𝑆3∙𝑑𝐴
3 =

1

𝑆2
𝜎𝐴 (2.32) 

czyli: 

𝜎𝐴 = 𝑆2𝜎𝐵 (2.33) 

Równanie 2.33 wskazuje, że w tych samych warunkach skrawania, naprężenia 

występujące w wałku 𝐴 są 𝑠2 większe niż w wałku 𝐵, co potwierdza, że w procesie 

mikrotoczenia niebezpieczeństwo przekroczenia naprężeń dopuszczalnych jest 

znacznie większe. 

W trakcie procesu toczenia na wałek działa siła posuwowa o kierunku wzdłuż 

jego osi, która powoduje ściskanie. Jeżeli w trakcie procesu nastąpi przekroczenie 

wartości krytycznej siły posuwowej wystąpi zjawisko wyboczenia (utraty stateczności 

wałka). Wartość siły krytycznej jaka może przenieść obrabiany wałek może być 

wyliczona z zależności Eulera: 

𝐹𝑘𝑟 =
𝜋2∙𝐸∙𝐼

𝑙𝑟
2  (2.34) 

gdzie: 𝐸 - moduł sprężystości wzdłużnej obrabianego materiału, 𝐼 - najmniejszy 

główny moment bezwładności przekroju, 𝑙𝑟 - długość zredukowana, zależna od 

sposobu zamocowania obrabianego elementu. Uwzględniając w równaniu 2.34, 

relację 2.26 otrzymujemy zależność: 

𝐹𝑘𝑟𝐵 =
𝜋2∙𝐸𝐵∙𝐼𝐵

4∙𝑙𝐵
2 =

𝜋2∙𝐸𝐴∙𝑆4∙𝐼𝐵

4∙𝑆2∙𝑙𝐴
2 = 𝑆2𝐹𝑘𝑟𝐴  (2.35) 

czyli  

𝐹𝑘𝑟𝐴 =
1

𝑆2
𝐹𝑘𝑟𝐵 (2.36) 
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Równanie 2.36 wskazuje, że zmniejszenie wymiarów wałka o współczynnik  

𝑠 powoduje zmniejszenie wartości siły krytycznej o 1/𝑠2, co pokazuje że obrabiane 

mikrowałki są bardziej wrażliwe na zjawisko wyboczenia. 

2.4 WNIOSKI Z MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO 

Na podstawie przeprowadzonego modelowania matematycznego,  które było 

ukierunkowane na określenie sił występujących w mikrotoczeniu jak również 

określenie wpływu miniaturyzacji przedmiotu obrabianego na jego deformację pod 

wpływem działania sił skrawania, można sformułować następujące wnioski: 

 wartość siły skrawania w mikrotoczeniu jest rzędu dziesiątych części N, 

 wraz ze wzrostem wartości kąta natarcia 𝛾 w przedziale  

𝑜𝑑 0𝑜 𝑑𝑜 − 40 𝑜wzrasta wartość głównej siły skrawania. Jest to istotne  

w mikroskrawania ponieważ rzeczywisty kąt natarci wynikający ze specyfiki 

procesu przyjmuje duże ujemne wartości, 

  w trakcie obróbki istnieje duże ryzyko odkształcenia plastycznego wałka  

(rys. 2.7) - dla 𝑙 =  1 𝑚𝑚 i siły odporowej 𝐹𝑝  >  0, 2 𝑁 naprężenia 

przekraczają wartość granicy plastyczności (𝑅𝑒 =  250 𝑁/𝑚𝑚2). Wskazuje 

to na konieczność precyzyjnej kontroli siły skrawania (rys. 2.7), 

 w trakcie obrabiania długich wałków o małej średnicy (smukłych) w skali mikro, 

ugięcie wałka powoduje, że grubość usuwanego naddatku będzie się 

zmieniać, wraz z odległością od utwierdzenia. Spowodować to może, że  

w pewnej części wałka grubość usuwanego naddatku będzie mniejsza od 

minimalnej grubości warstwy skrawanej (rys. 2.8), 

 miniaturyzacja przedmiotu obrabianego (mikrowałka) powoduję zmniejszenie 

jego sztywności, co powoduje że utrudnione jest uzyskanie żądanej 

dokładności kształtowo – wymiarowej i jakości powierzchni, 

 jak wskazuje równanie 2.33 możliwość przekroczenia naprężeń 

dopuszczalnych wzrasta wraz ze wzrostem współczynnika skalowania. 
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3. PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA 

BADAWCZEGO 

3.1 PROJEKT STANOWISKA 

Analizując dostępne na rynku rozwiązania techniczne obrabiarek do 

mikrotoczenia oraz prezentowane w literaturze konstrukcje prototypowe  

i laboratoryjne zdecydowano się na zaprojektowanie specjalistycznego stanowiska 

badawczo - dydaktycznego na wzór zminiaturyzowanych obrabiarek [107]. 

Stanowisko zaprojektowano w jak największym stopniu w oparciu o dostępne 

elementy handlowe, jednak należy wyraźnie podkreślić, że ze względu na 

oddziaływania elektrochemiczne w strefie obróbki, jednym z podstawowych kryteriów 

ich doboru było zagwarantowanie odporności na korozje. Ogranicza to znacznie 

wybór elementów dostępnych na rynku. Dodatkowo ze względu na podłączenie do 

zasilacza elektrycznego przedmiotu obrabianego, w konstrukcji stanowiska 

badawczego należy uwzględnić izolację elektryczną elementów aktywnych tj. napędy 

ruchów narzędzia oraz wrzeciono. 

Stanowisko badawcze zbudowane zostało na Politechnice Krakowskiej  

w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji w ramach projektu 

kierowanego przez dr hab. inż. Sebastiana Skoczypca (nr N N503 215240). 

Koncepcję i częściowo projekt opracował autor, który równocześnie nadzorował 

wykonanie stanowiska. Powstało ono jako prototyp obrabiarki do mikrokształtowania 

elementów w kinematyce toczenia. Ze względu na grubości usuwanego naddatku 

(ten sam rząd wielkości, co grubość warstwy pasywnej) w projekcie stanowiska 

zostały uwzględnione wymagania związane z odpowiednią dokładnością 

pozycjonowania, rozdzielczością ruchów i stabilnością temperaturową. 

3.1.1 GŁÓWNE PODZESPOŁY STANOWISKA 

W projektowanym stanowisku badawczo - dydaktycznym dla realizacji 

hybrydowej technologii mikrokształtowania wspomaganego elektrochemicznie można 

wyróżnić następujące zespoły: 
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 stół roboczy, 

 szybkoobrotowe wrzeciono, 

 układ napędów ruchów roboczych narzędzia, 

 układ odpowiedzialny za wspomaganie elektrochemiczne, 

 narzędzie (jego geometrię), 

 układ pomiaru sił, 

 oprzyrządowanie technologiczne, 

 układ sterowania CNC. 

Podstawą zaprojektowanego stanowiska jest stół firmy STANDA. Dzięki swojej 

konstrukcji opartej na strukturze plastra miodu spełnia wysokie wymagania 

dotyczące płaskości, sztywności oraz tłumienia drgań. Natomiast regularne na całej 

powierzchni (co 25 𝑚𝑚 w liniach prostopadłych do krawędzi stołu) rozmieszczenie 

otworów montażowych M6 umożliwia swobodę w konfiguracji poszczególnych 

zespołów stanowiska. 

Kolejnym zespołem wchodzącym w skład obrabiarki jest wrzeciono. Założenia, 

które musi ono spełniać związane są z dokładnością i również prędkością obrotową. 

Wysoka prędkość obrotowa wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej 

prędkości skrawania przy obróbce elementów o wymiarach 𝑑 <  1 𝑚𝑚. 

Zapewnienie wymaganej prędkości skrawania rzędu kilkudziesięciu 𝑚/𝑚𝑖𝑛 wymaga 

zastosowania prędkości obrotowej >  50000 1/𝑚𝑖𝑛. Po przeanalizowaniu 

dostępnych na rynku głowic szybkoobrotowych zdecydowano się na wrzeciono firmy 

JÄGER, typ Z33- M0100.02 S1 o maksymalnych obrotach 100000 1/𝑚𝑖𝑛 i biciu 

promieniowym <  1 𝜇𝑚. Dzięki zastosowaniu łożysk ceramicznych rozwiązano 

problem izolacji elektrycznej mechanizmów głowicy. 

Jednym z najważniejszych elementów stanowiska do mikrotoczenia jest układ 

napędowy, który ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej rozdzielczości 

głównego ruchu skrawania musi spełniać odpowiednie kryteria kinematyczne. 

Dlatego też w układzie tym zastosowano trzy rodzaje napędów: 

 do wstępnego ustawienia pozycji narzędzia - napęd ten będzie stosowany do 

bazowania narzędzia skrawającego oraz ustawiania głębokości skrawania 

przy obróbce zgrubnej (wstępnej), która będzie stosowana w celu 

zmniejszenia bicia osiowego materiału jak również zmniejszenia średnicy 

początkowej materiału obrabianego. Po analizie dostępnych rozwiązań 
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zdecydowano się w tym celu zastosować manualny precyzyjny stolik ustawczy 

MX80SC-25, 

 do realizacji ruchów posuwowych - napęd odpowiedzialny za realizacje ruchu 

musi posiadać wysoką powtarzalność, odpowiedni zakres prędkości, jak 

również sztywność i małą bezwładność ponieważ na tym napędzie będzie 

zamontowany układ dosuwu precyzyjnego oraz narzędzie. Po analizie 

dostępnych na rynku rozwiązań zastosowano w tym celu napęd w dwóch 

osiach w oparciu o stolik nastawny M112.DG firmy PI zbudowany na bazie 

silnika prądu stałego, o zakresie ruchów 25 𝑚𝑚, minimalnym przesuwie 

50 𝑛𝑚, powtarzalności 0, 1 𝜇𝑚 i maksymalnej prędkości przesuwu 1, 5 𝑚𝑚/𝑠, 

 do realizacji ruchu precyzyjnego narzędzia - układ ten ma za zadanie 

precyzyjny dosuw narzędzia skrawającego w celu usunięcia warstwy 

skrawanej (spasywowanej). Jak już wcześniej wspomniano warstwa ta jest 

rzędu od kilku do kilkudziesięciu nanometrów. Głównym założeniem przy 

doborze dosuwu układu ruchu głównego jest precyzyjnie nastawiany zakres 

ruchu (rzędu grubości warstwy spasywowanej). Po analizie dostępnych 

rozwiązań zdecydowano się zastosować jednoosiowy nanopozycjoner 

piezoelektryczny P-611.1 firmy Physik Instrumente (PI)  o zakresie ruchów 

100 𝜇𝑚, pracujących w pętli zamkniętej z rozdzielczością 2 𝑛𝑚. 

Napędy M-112.1DG obsługiwane są poprzez dedykowany sterownik C-843.21,  

a nanopozycjoner piezoelektryczny poprzez wzmacniacz z serwokontrolerem  

E-625.SR. Sterowanie ruchami w poszczególnych osiach odbywa przy zastosowaniu 

oprogramowania dostarczonego przez firmę PI. Projektowanie trajektorii narzędzia 

odbywało się przy wykorzystaniu makr dostępnych w oprogramowaniu firmy Physik 

Instrumente. Poglądowy schemat przedstawiający konfiguracje napędów oraz 

wrzeciona przedstawiony na rys. 3.1. 

Zespół stolików i napędów do realizacji ruchów narzędzia został 

zaprojektowany w ten sposób, aby umożliwić zmianę jego ustawienia w stosunku do 

wrzeciona. Umożliwiają to równomiernie rozłożone montażowe otwory w stole 

roboczym. Narzędzie skrawające mocowane jest na nanopozycjonerze 

piezoelektrycznym, który realizuje jego precyzyjny dosuw. Jego ruchy posuwowe  

w płaszczyźnie równoległej do osi obrotu przedmiotu obrabianego realizowane są 
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przez dwa stoliki nastawne M112.DG. Opisana konfiguracja stanowiska została 

przedstawiona na rys. rys. 3.2 [108]. 

 
Rys. 3.1. Schemat 3D zaprojektowanego stanowiska badawczo – dydaktycznego. 

Kolejnym zaprojektowanym zespołem stanowiska jest układ odpowiedzialny 

za wspomaganie elektrochemiczne procesu mikroskrawania. Obejmuje on katodę 

wraz z uchwytem, który zamontowany jest na stoliku manualnym MX40SS-25. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość ustawienia grubości szczeliny 

międzyelektrodowej, czyli odległości pomiędzy katodą, a obrabianym elementem 

(wałkiem). Strefa obróbki, obejmująca przedmiot obrabiany, narzędzie oraz układ 

odpowiedzialny za wspomaganie elektrochemiczne zostały oddzielone od 

pozostałych elementów stanowiska czyli wanny (komory) wykonanej ze stali 

nierdzewnej. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć zanieczyszczenia delikatnych 

części mechanicznych i elektrycznych elektrolitem. 
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Rys. 3.2. Model stanowisko do badań procesu mikrotoczenia wspomaganego 

elektrochemicznie – widok izometryczny: 1 – stół roboczy, 2 -  wrzeciono,  
3 – układ napędowy, 4 – nanopozycjoner piezoelektryczny, 5 – narzędzie, 

 6 – układ odpowiedzialny za pasywację, 7 – wanna (komora). 

Stanowisko badawcze wraz z oprzyrządowaniem pomocniczym zostało zabudowane 

na specjalnie zaprojektowanym stole stanowiskowym, który został wykonany z profili 

aluminiowych firmy Bosch Rexroth. Zdjęcia kompletnego stanowiska wraz  

z oprzyrządowaniem pomocniczym zostały przedstawione na rys. 3.3 i rys. 3.4. 

 
Rys. 3.3. Zdjęcie zbudowanego stanowiska badawczo - dydaktycznego dla realizacji 

hybrydowej technologii mikrokształtowania wspomaganego elektrochemicznie:  
1 – komputer sterujący i aktywizujący dane, 2 – stanowisko robocze, 3 – zasilacz,  

4 – układ dostarczania elektrolitu. 

 3
1 
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 2 
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Rys. 3.4. Zdjęcie zaprojektowanego i zbudowanego stanowiska badawczo - 
dydaktycznego do badań wspomaganego elektrochemicznie  procesu toczenia 

mikroelementów: 1 – stół roboczy, 2 -  wrzeciono, 3 – układ napędowy,  
4 – nanopozycjoner piezoelektryczny, 5 – narzędzie, 6 – katoda, 7 – wanna 

(komora), 8 – przedmiot obrabiany (anoda). 

3.1.2 OPRZYRZADOWANIE POMOCNICZE 

W budowie stanowiska uwzględniono dodatkowe oprzyrządowanie 

technologiczne spełniające następujące funkcje: 

 mocowanie narzędzia i przedmiotu obrabianego, 

 doprowadzenie prądu do przedmiotu obrabianego (anody) i katody, 

 doprowadzenie elektrolitu do strefy obróbki, 

 wentylacje obszaru obróbki. 

Jako źródło prądu w procesie pasywacji elektrochemicznej użyto zasilacza prądu 

stałego M10-SP-305E firmy MCP z płynną regulacją napięć prądu wyjściowego. 

Zakres pracy zasilacza to: 

 napięcie: 0 −  30 𝑉, 

 natężenie prądu: 0 −  5 𝐴, 

Zasilacz wyposażony jest w stabilizacje napięcia i prądu wyjściowego oraz umożliwia 

płynną regulację napięcia lub prądu w całym zakresie. Zasilacz może pracować  

w trybach stabilizacji napięcia lub prądu przełączanych automatycznie z możliwością 

ustawienia granicznej wartości prądu obciążenia w dowolnym punkcie zakresu. 

 1 
  2 
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 3 

 4 

 5 

 6 

 7 
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Jako układ dostarczania elektrolitu zaadaptowano stosowany w obrabiarkach 

skrawających uniwersalny system chłodzenia KME 230V niemieckiej firmy Optimum. 

Składa się on ze zbiornika z tworzywa sztucznego o pojemności 11 𝑙, z którym 

zintegrowana jest pompa o wydajności 8 𝑙/𝑚𝑖𝑛 i maksymalnej wysokości 

pompowania 2, 5 𝑚. 

3.1.3 UKŁAD DO POMIARU SIŁY SKRAWANIA 

Kluczowym celem stosowania obróbki mikrotoczenia wspomaganego 

elektrochemicznie jest zmniejszenie sił toczenia poprzez zmianę właściwości 

mechanicznych obrabianych materiałów. Aby móc ocenić wpływ warstwy 

spasywowanej na warunki mikrotoczenia musimy dokonać pomiaru sił występujących 

podczas usuwania warstwy spasywowanej i porównać ją do sił występujących 

podczas usuwania materiału rodzimego. Jak pokazuje wstępna analiza sił  

w badanym procesie, są one co najmniej o rząd wielkości mniejsze niż w przypadku 

klasycznego skrawania. Powoduje to ogromne trudności przy doborze 

odpowiedniego siłomierza. Wprawdzie w literaturze prezentowane są wyniki badań 

mikroskrawania, w których autorzy dokonują analizy procesu na podstawie sił  

w strefie obróbki, jednak pomiary dokonywane są siłomierzami przystosowanymi do 

analizy tradycyjnego procesu skrawania [109, 110]. Urządzenia takie maja bardzo 

duży - w stosunku do mierzonych wartości sił - zakres pomiarowy (rzędu kilkuset  

N lub nawet kilku kN), co powoduje, że takie pomiary obarczone są dużym błędem. 

Przeprowadzono wiec analizę możliwych do zastosowania systemów pomiarowych, 

która pozwoliła na wskazanie następujących rozwiązań w tym zakresie: 

 pośredni pomiar siły, poprzez pomiar przemieszczenia np. uchwytu narzędzia 

skrawającego - można tutaj zastosować dalmierz laserowy, konfokalny czujnik 

odległości lub interferometr laserowy. Pomiar przemieszczenia nie wprowadza 

zmian sztywności obrabiarki poprzez np. wprowadzenie dodatkowych 

elementów podatnych, co jest dużą zaletą takiego rozwiązania. Jednak 

przeprowadzone testy takiego systemu zakończyły się niepowodzeniem, 

ponieważ przemieszczenia uchwytu noża w kierunku działania siły głównej siły 

skrawania 𝐹𝑐 były zbyt małe, 

 pomiar głównej siły skrawania 𝐹𝑐  i siły posuwowej 𝐹𝑓 za pomocą dwóch 

jednoosiowych piezoelektrycznych czujników siły 9215 firmy Kistler (rys. 3.5). 
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Czujniki te charakteryzują się bardzo małymi wymiarami i posiadają zakres 

pomiarowy od −20 𝑑𝑜 200 𝑁. Można je jednak skalibrować w zakresie  

od 0 do 20 𝑁 lub 0 𝑑𝑜 2 𝑁. Niestety, koszty zakupy tych czujników oraz 

budowy toru pomiarowego (konieczność zakupu wzmacniacza) był zbyt 

wysoki, 

 pomiar głównej siły skrawania 𝐹𝑐 za pomocą tensometrycznego czujnika 

CL17pm produkcji Zakładu Elektroniki Pomiarowej Wielkości Nieelektrycznych 

w Markach (rys. 3.6). 

 

Rys. 3.5. Wariant konstrukcyjny stanowiska uwzgledniający zamontowanie dwóch 
piezoelektrycznych czujników siły 9215 firmy Kistler: 1 – stół roboczy, 2 -  wrzeciono,  

3 – układ napędowy, 4 – nanopozycjoner piezoelektryczny, 5 – narzędzie, 
 6 – układ odpowiedzialny za pasywację, 7 – wanna (komora), 8 – czujniki 

piezoelektryczne firmy Kistler. 

Uwzględniając powyższe rozważania zdecydowano się na zastosowanie 

trzeciego rozwiązania, czyli czujnik siły CL17pm produkcji Zakładu Elektroniki 

Pomiarowej Wielkości Nieelektrycznych w Markach. Czujnik ten przeznaczony jest 

do budowy dokładnych torów pomiarowych i mierzy siły rozciągające i ściskające  

w zakresie 0 −  5 𝑁. Czujnik połączony został w tor pomiarowy ze wzmacniaczem 

CL10D produkcji tej samej firmy. 

  2 
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Rys. 3.6. Wariant konstrukcyjny stanowiska uwzgledniający zamontowanie 
tensometrycznego czujnika siły CL17pm produkcji ZEPWN w Markach: 1 – stół 

roboczy, 2 -  wrzeciono, 3 – układ napędowy, 4 – nanopozycjoner piezoelektryczny, 
5 – narzędzie, 6 – układ odpowiedzialny za pasywację, 7 – wanna (komora),  

8 – czujnik siły CL17pm. 

 

 

Rys. 3.7. Sposób zamocowania tensometrycznego czujnika siły typu  
CL 17pm na uchwycie noża skrawającego: 1 – stół roboczy, 2 -  wrzeciono,  

3 – przedmiot obrabiany (anoda), 4 – nanopozycjoner piezoelektryczny,  
5 – narzędzie, 6 – katoda, 7 – wanna (komora), 8 – czujnik siły CL17pm. 
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3.2 URUCHOMIENIE STANOWISKA - WSTĘPNE BADANIA 

DOŚWIADCZALNE PROCESU TOCZENIA 

MIKROELEMENTÓW 

W celu weryfikacji poprawności zaprojektowanego i wykonanego stanowiska 

przeprowadzono badania wstępne toczenia wzdłużnego stali nierdzewnej 

0𝐻18𝑁9 oraz mosiądzu 𝑀𝑂58 𝑍4. Półfabrykatem były wałki o średnicy ∅ 3 𝑚𝑚. 

Podstawowymi celami badań wstępnych była: 

 weryfikacja konstrukcji stanowiska, 

 określenie - dla danego narzędzia, materiału obrabianego i parametrów 

procesu - możliwości usuwania bardzo małych naddatków (głębokość 

skrawania ≪ 50 𝜇𝑚), 

 potwierdzenie danych literaturowych o zjawiskach związanych z efektem skali. 

Jako narzędzie zastosowano płytki skrawające DCET070200R-SN NX2525 firmy 

Mitsubishi. Aby określić promień zaokrąglenia krawędzi skrawającej  

𝑟𝑛 dokonano pomiaru płytki skrawającej na mikroskopie konfokalnym Olympus Lext 

OLS 4000 rys. rys. 3.8. Uzyskana, średnia wartość 𝑟𝑛 wynosiła 1 𝜇𝑚.  

  
Rys. 3.8. Wizualizacja krawędzi skrawającej płytki z węglika wolframu 

DCET070200R-SN NX2525 firmy Mitsubishi (skan wykonano mikroskopem 
konfokalnym Olympus Lext OLS 4000). 

Dla każdego z materiałów przeprowadzono próby skrawania przyjmując trzy 

wartości głębokości skrawania, mianowicie 𝑎𝑝  =  10 𝜇𝑚,  𝑎𝑝  =  20 𝜇𝑚   

𝑖 𝑎𝑝  =  50 𝜇𝑚. Jako stałe przyjęto posuw narzędzia 𝑓 =  1, 2 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 oraz 



80 
 

prędkość skrawania 𝑣 =  95 𝑚/𝑚𝑖𝑛. Ze względu na wstępny charakter tych badań 

dokonano jedynie oceny jakościowej procesu (w tym również kształtu uzyskanych 

wiórów). Na rys. 3.9 - rys. 3.12 przedstawiono przykładowe zdjęcia wiórów 

wykonanych na skaningowym mikroskopie elektronowym BS300. Wraz ze 

zmniejszeniem głębokości skrawania obserwuje się wzrost udziału odkształceń 

plastycznych wiórów, co wskazuje, że wraz ze zmniejszeniem 𝑎𝑝 rosną naprężenia 

związane z usuwaniem materiału [111]. 

 
Rys. 3.9. Wiór mosiężny, parametry skrawania 𝑎𝑝  =  50 𝜇𝑚, 

𝑓 =  1, 2 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛, 𝑣𝑐  =  95 𝑚/𝑚𝑖𝑛. 

 

  
Rys. 3.10. Wiór mosiężny, parametry skrawania 𝑎𝑝  =  10 𝜇𝑚, 

𝑓 =  1, 2 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛, 𝑣𝑐  =  95 𝑚/𝑚𝑖𝑛. 
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Rys. 3.11. Wiór ze stali nierdzewnej, parametry skrawania 𝑎𝑝  =  50 𝜇𝑚, 

𝑓 =  1, 2 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛, 𝑣𝑐  =  95 𝑚/𝑚𝑖𝑛. 

 

 
Rys. 3.12. Wiór ze stali nierdzewnej, parametry skrawania 𝑎𝑝  =  10 𝜇𝑚, 

𝑓 =  1, 2 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛, 𝑣𝑐  =  95 𝑚/𝑚𝑖𝑛. 

Przeprowadzone badania wskazały zasadnicze różnice pomiędzy procesem 

mikrotoczenia stali nierdzewnej i mosiądzu. Głównymi problemami występującymi 

podczas obróbki stali nierdzewnej były powstające drgania narzędzia skrawającego, 

co niekorzystnie wpływało na jakość otrzymanych powierzchni jak również na 

żywotność narzędzia skrawającego. Problemy te mogły wynikać ze zmiennej 

mikrostruktury stali, niewystarczającej sztywności narzędzia, zastosowania 

nieodpowiedniego materiału na ostrze skrawające, nieprawidłowego ustawienia 

narzędzia w osi przedmiotu jak również nieoptymalnych parametrów procesu (były to 

badania wstępne). 

W dalszej części prac związanych z uruchomieniem stanowiska 

przeprowadzono również testy mające na celu określenie możliwości wykonywania 

na stanowisku wałków o średnicach <  100 𝜇𝑚. W związku z wymienionymi wyżej 
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problemami dla stali nierdzewnej minimalna średnica toczonych wałków przy 

zadanych parametrach była powyżej 150 𝜇𝑚. Dla mosiądzu proces obróbki 

przebiegał stabilnej - nie zauważono nadmiernych drgań jak również  

nadmiernego zużycia narzędzia skrawającego. Średnica na 4 stopniu wałka wynosiła 

70 𝜇𝑚 (rys. 3.13). 

 
Rys. 3.13. Czterostopniowy wałek mosiężny, parametry skrawania  

𝑎𝑝  =  10 𝜇𝑚, 𝑓 =  1, 2 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛, 𝑣𝑐  =  15 𝑚/𝑚𝑖𝑛 (dla ostatniego stopnia), 

a) widok całego przedmiotu, b) powiększenie ostatniego stopnia, c) struktura 
obrabianej powierzchni. 

Powiększenie ostatniego stopnia wałka rys. 3.13b wskazuje na stożkowaty 

kształt uzyskanego wałka. Wynika to z ugięcia się przedmiotu w trakcie obróbki, 

które jest przyczyną zmiennej grubości skrawania w trakcie pojedynczego przejścia. 

Obrabiany przedmiot możemy rozpatrywać jako belkę utwierdzoną jednostronnie. 

Największe ugięcie elementu przy zadanej sile nastąpi w punkcie najbardziej 

oddalonym od utwierdzenia, co w przedstawionym przypadku następuje na początku 

wałka. W miarę zbliżania się do podpory ugięcie maleje w związku z czym zwiększa 

się również głębokość skrawania. W wyniku czego powstaje różnica średnic na 

długości toczenia. Likwidacja tego efektu wymaga korekty trajektorii noża. 

Oczywiście należy pamiętać, że istnieje pewna graniczna grubość warstwy 
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skrawanej (zależna od parametrów procesu, geometrii narzędzia skrawającego czy 

właściwości materiału obrabianego) poniżej której skrawanie nie będzie zachodziło. 

W celu weryfikacji poprawności konstrukcji układu odpowiedzialnego za 

wspomaganie elektrochemiczne przeprowadzono wstępne testy mikrotoczenia ze 

wspomaganiem elektrochemicznym. Materiałem obrabianym była stal 0H18N9. 

Poniżej przedstawiono obrazy SEM mikrowałków, które zostały wykonane dla 

następujących warunków obróbki: 

 parametry skrawania 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚, 𝑓 =  1, 2 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ , 𝑛 = 60000 1/𝑚𝑖𝑛   

(𝑑𝑙𝑎 𝑑 =  100 𝜇𝑚 prędkość skrawania 𝑣𝑐 =  20 𝑚/𝑚𝑖𝑛); brak wspomagania 

elektrochemicznego, 

 parametry skrawania 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚, 𝑓 =  1, 2 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ , 𝑛 = 60000 1/𝑚𝑖𝑛 

(𝑑𝑙𝑎 𝑑 =  100 𝜇𝑚 prędkość skrawania 𝑣𝑐 =  20 𝑚/𝑚𝑖𝑛) wspomaganie 

elektrochemiczne 𝑈 =  3 𝑉 , elektrolit 1% r-r wodny 𝑁𝑎𝑁𝑂3. 

a) b) 

  
c) 

 
Rys. 3.14. Obrazy SEM całego przedmiotu a), powiększenie ostatniego stopnia b) 

oraz struktura obrabianej powierzchni mikrowałka c); parametry skrawania  

𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚, 𝑓 =  1, 2 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛  (𝑑𝑙𝑎 𝑑 =  100 𝜇𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑘𝑜ść 𝑠𝑘𝑟𝑎𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎  
𝑣𝑐 =  20 𝑚/𝑚𝑖𝑛), materiał obrabiany stal 0H18N9. 
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a) b) 

  
Rys. 3.15. Obrazy SEM całego przedmiotu a) oraz struktury obrabianej powierzchni 

mikrowałka b); parametry skrawania 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚, 𝑓 =  1, 2 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛,  

(𝑑𝑙𝑎 𝑑 =  100 𝜇𝑚 prędkość skrawania 𝑣𝑐 =  20 𝑚/𝑚𝑖𝑛); wspomaganie 

elektrochemiczne 𝑈 =  3 𝑉 , elektrolit 1% r-r wodny 𝑁𝑎𝑁𝑂3,  
materiał obrabiany stal 0H18N9. 

Na podstawie otrzymanych obrazów SEM można dokonać jakościowej oceny 

otrzymanych powierzchni. Powierzchnia obrobiona w sposób tradycyjny 

charakteryzuje się wyraźnymi obszarami odkształconymi plastycznie, co może 

wskazywać na występowanie zjawiska bruzdowania w trakcie obróbki. Natomiast 

powierzchnia obrobiona w stanie pasywnym ma zupełnie inny charakter co, wskazuje 

na zmianę warunków skrawania.  

3.3 WNIOSKI Z BADAŃ WSTĘPNYCH 

Przeprowadzone wstępne badania doświadczalne procesu toczenia 

mikroelementów uwzględniły zarówno sprawdzenie poprawności konstrukcji 

obrabiarki, ustawienia geometrii obrabiarki,  pomiar dokładności przesuwów 

napędów jak również wzajemnego oddziaływania narzędzia na materiał obrabiany  

w trakcie procesu skrawania bez i z wspomaganiem elektrochemicznym. 

Przeprowadzone badania wstępne pozwoliły na sformułowanie następujących 

wniosków w kontekście dalszych badań:   

 zaprojektowane i zbudowane stanowisko do obróbki mikrotoczenia spełnia 

założenia przyjęte podczas jego projektowania, 
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 zdjęcia  wiórów wykonane  na elektronowym mikroskopie skaningowym 

przedstawiają wyraźny wzrost odkształceń wióra wraz ze zmniejszaniem 

głębokości skrawania, co wskazuje na występowanie w procesie efektu skali. 

Uwzględnienie efektu skali jest kluczowe w projektowaniu procesów 

mikrotoczenia, 

 proces tworzenia się wióra w mikroobróbce zależy od minimalnej grubości 

usuwanego naddatku, co wymusza dobór narzędzia skrawającego o jak 

najmniejszym promieniu zaokrąglenia krawędzi skrawającej i doborze 

odpowiedniej geometrii, 

 przeprowadzone badania doświadczalne procesu toczenia mikrolementów 

wskazały, że usuwanie warstwy mniejszej niż 1 𝜇𝑚  przy zastosowanym 

narzędziu jest niemożliwe (brak procesu dekohezji), 

 wprowadzenie wspomagania elektrochemicznego w procesie mikrotoczenia 

wpływa na poprawę warunków skrawania (rys. 3.15), co przejawia się 

zmniejszeniem deformacji na powierzchni obrabianej. Na podstawie 

powyższego wniosku  uznano za celowe wykonanie badań w dwóch 

wariantach: 

 wariant A – skrawanie z równoczesnym roztwarzaniem, 

 wariant B – w którym najpierw następuje pasywacja powierzchni 

obrabianej, a następnie usuwanie jej przez ostrze skrawające. 
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4. BADANIA DOŚWIADCZALNE PROCESU TOCZENIA 

MIKROELEMENTÓW 

4.1 CEL I ZAKRES BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH 

Badania doświadczalne przeprowadzone zostały dla trzech różnych odmian 

mikrotoczenia: mikrotoczenia elektrochemicznego, mikrotoczenia konwencjonalnego 

i mikrotoczenia wspomaganego elektrochemicznie. Taki podział badań wynika  

z wartości sił występujących w trakcie procesu. Analiza badań obejmowała dwa 

skrajne przypadki mikrotoczenia w zależności od wartość sił występujących w tych 

procesach. Dla mikrotoczenia ECM wartość sił występujących w trakcie procesu jest 

równa zero. Badania mikrotoczenia konwencjonalnego reprezentowały przypadek  

w którym siły skrawania osiągają wartości maksymalne. W procesie mikrotoczenia 

ECM do zalet można zaliczyć brak zużywania się narzędzia w trakcie obróbki, 

zerowe siły, wysoką wydajność procesu, mniejszą chropowatość powierzchni oraz 

możliwość uzyskania wałków o mniejszej niż w pozostałych przypadkach średnicy . 

Zasadniczą wadą tej metody jest niska dokładność kształtowo – wymiarowa 

spowodowana mała lokalizacją reakcji elektrochemicznych. Z drugiej strony  

w konwencjonalnym procesie mikrotoczenia występuje szereg problemów 

związanych ze zużywaniem się narzędzi skrawających, wzrostem właściwej energii 

skrawania wraz ze zmniejszaniem się grubości warstwy skrawanej czy deformacją 

przedmiotu obrabianego wraz ze zmniejszaniem jego wymiarów. W porównaniu  

z obróbką mikrotoczeniem ECM konwencjonalny proces mikrotoczenia pozwala 

osiągnąć większą dokładność kształtowo – wymiarową. Połączenie tych dwóch 

procesów w obróbce hybrydowej ma na celu obniżenie sił skrawania i zmniejszenie 

wymiarów deformacji przedmiotu obrabianego w porównaniu do mikrotoczenia 

konwencjonalnego, uzyskanie wyższej dokładności w porównaniu z mikrotoczeniem 

ECM oraz zmniejszeniu zużycia narzędzia w porównaniu z mikrotoczeniem 

konwencjonalnym. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę literatury obejmującą tematykę pracy 

oraz zdobyte w trakcie uruchamiania stanowiska doświadczanie określone zostały 

cele badań doświadczalnych oraz warunków ich realizacji. Głównymi celami badań 

były: 
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 wyznaczenie podstawowych charakterystyk technologicznych mikrotoczenia 

elektrochemicznego, mikrotoczenia skrawaniem oraz mikrotoczenia 

skrawaniem wspomaganego elektrochemicznie, 

 określenie zmian właściwości warstwy wierzchniej w wyniku procesu 

pasywacji, 

 określenie wpływu wspomagania elektrochemicznego na przebieg procesu  

i zużycie narzędzia podczas mikrotoczenia, 

 wyznaczenie powiazań czynników procesu obróbczego ze wskaźnikami 

użytkowymi obróbki, 

 uzyskanie podstawowych danych niezbędnych do projektowania procesu 

technologicznego. 

Zakres badań obejmował: 

 badania doświadczalne mikrotoczenia elektrochemicznego, 

 badania doświadczalne mikrotoczenia klasycznego, 

 badania grubości i morfologii warstwy pasywnej, 

 badania właściwości mechanicznych warstwy pasywnej, 

 badania doświadczalne mikrotoczenia wspomaganego elektrochemicznie. 

Badania mikrotoczenia skrawaniem przeprowadzono z zastosowaniem noża 

skrawającego DCET070200R-SN NX2525 firmy Mitsubishi. W każdym  

z wymienionych powyżej przypadków materiałem obrabianym była stal 0H18N9 

(chyba, że zaznaczono inaczej w opisie badań doświadczalnych). Badania 

przeprowadzone zostały na próbkach wykonanych z prętów walcowanych 

𝜙3 𝑚𝑚 (po planowaniu średnice próbek były w zakresie 𝜙2, 8 −  𝜙2, 9 𝑚𝑚). Autor 

ma świadomość, że przyjęte średnice obrabianych wałków nie spełniają definicji 

mikroelementu podanej na wstępie pracy. Wybór takiej średnicy wynika  

z następujących przesłanek związanych z warunkami prowadzenia badań: 

 obróbka średnic poniżej 1 mm zawęziłaby zakres zmienności parametrów 

wejściowych tj. prędkość skrawania i prędkość posuwu wynikających  

z ograniczeń zastosowanych napędów. Prowadzenie badań w tak małych 

zakresach zmienności wartości wejściowych nie pozwoliłyby na określenie 

zależności pomiędzy czynnikami wejściowymi i wyjściowymi badanego 

procesu, 



88 
 

 przyjęcie średnic powyżej 1 mm ułatwia wykonywanie pomiarów właściwości 

warstwy wierzchniej, a odkształcenie przedmiotu obrabianego jest mniejsze. 

Ugięcie wałka podczas obróbki powoduje zmianę głębokości skrawania, co 

przy stosowaniu głębokości skrawania 𝑎𝑝 = 1 𝜇𝑚 mogłoby spowodować 

błędy w grubościach warstw skrawanych. Przyjęcie średnic powyżej 1 mm 

pozwala zwiększyć sztywność obrabianego elementu i wyeliminować tego 

rodzaju błędy, 

 zastosowana metoda pomiaru siły skrawania opiera się na ugięciu czujnika 

tensometrycznego wraz z narzędziem skrawającym. Stosowanie średnic  

poniżej 1mm mogłoby spowodować trudności w pomiarze sił skrawania. 

Sztywność narzędzia skrawającego będzie większa od przedmiotu 

obrabianego, co spowoduje, że nastąpi większe ugięcie przedmiotu i pomiar 

sił będzie błędny, 

 rozważania przeprowadzone w rozdziale 2.3 na temat skutków procesów 

miniaturyzacji wskazały, że wraz ze zmniejszaniem średnicy obrabianego 

elementu niebezpieczeństwo przekroczenia naprężeń dopuszczalnych jest 

znacznie większe. Sprawia to, że obróbka elementów poniżej 1mm niesie za 

sobą konieczność kontroli sił skrawania, która wzrasta wraz z zgubnością 

usuwanego naddatku (ograniczenie głębokości skrawania). Zmniejszenie 

średnicy  obrabianych elementów powoduje, że są one bardziej wrażliwe na 

zjawisko wyboczenia. 

Należy jednak podkreślić, że przyjęte w trakcie badań grubości warstwy 

skrawanej były typowe dla procesu mikrotoczenia.  

Podczas badań wspomagania elektrochemicznego jako elektrolit stosowano  

1% wodny roztwór 𝑁𝑎𝑁𝑂3. 

Badania mikrotoczenia wspomaganego elektrochemicznie przeprowadzono  

w dwóch wariantach:  

 w wariancie A, w którym parametry wspomagania elektrochemicznego były 

ustawione analogicznie jak w procesie szlifowania elektrochemicznego, 

 tzn. w taki sposób aby na powierzchni przedmiotu zachodziło roztwarzanie 

elektrochemiczne a grubość skrawania 𝑎𝑝 była w zakresie od 1 𝑑𝑜 10 𝜇𝑚, 

 w wariancie B, w którym wspomagania elektrochemiczne polegało na 

wytworzeniu na powierzchni przedmiotu warstwy pasywnej (nie zachodziło 
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roztwarzanie elektrochemiczne materiału). W tym przypadku grubość warstwy 

skrawanej była stała i wynosiła 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚. 

4.2 METODYKA BADAŃ, METODY I TECHNIKA POMIARÓW 

Z dotychczasowych prac oraz z wyników modelowania matematycznego 

wynika, że zależności określające związki pomiędzy czynnikami badanymi  

i wynikowymi są nieliniowe. W związku z tym jako funkcje obiektu badań przyjęto 

wielomian drugiego stopnia: 

𝑦𝑖 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑥𝑖 + ∑ 𝑏𝑥𝑖𝑥𝑗
𝑚
𝑖=1,𝑗=1   𝑚

𝑖=1  (4.1) 

lub model multiplikacyjny o składowych eksponencjalnych: 

𝑦𝑖 = 𝑒(𝑏𝑜+∑ 𝑏𝑥0+𝑚
𝑖=1 ∑ 𝑏𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑚
𝑖=1,𝑗=1 )  (4.2) 

gdzie: 𝑦𝑖 - 𝑖−ty czynnik wynikowy, 𝑏0, 𝑏𝑖 , 𝑏𝑖𝑗 - współczynniki funkcji regresji, 𝑛 - liczba 

czynników badanych, 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 - zakodowane wartości czynników badanych. 

Badania przeprowadzono w oparciu o programy selekcyjne, ortogonalne  

i rotatabilne [112, 113]. Opracowanie wyników badań obejmowało: wyznaczenie 

współczynników regresji oraz ocenę ich istotności, ocenę dokładności pomiarów oraz 

ocenę adekwatności funkcji obiektu badan. Wyniki badań opracowano wykorzystując 

oprogramowanie Matlab (Statistics Toolbox). 

W trakcie badań mierzono lub obliczono następujące parametry: 

 napięcie międzyelektrodowe 𝑈 mierzone multimetrem cyfrowym  

z dokładnością do 0, 01 𝑉 podłączonym pomiędzy elektrodę robocza,  

a przedmiot obrabiany. Zmiany przebiegu napięcia w trakcie obróbki 

rejestrowano na oscyloskopie Tektronix TDS3032C, 

  natężenie prądu 𝐼 w trakcie obróbki rejestrowano na oscyloskopie Tektronix 

TDS3032C z wykorzystaniem sądy prądowej TCP202 firmy Tektronix; 

 grubość początkową szczeliny międzyelektrodowej 𝑆𝑜  ustalono przy pomocy 

układu wykrywania styku (w tym celu wykorzystano układ wykrywania styku 

będący na wyposażeniu obrabiarki), 

 przewodność elektrolitu 𝜅 i temperaturę elektrolitu 𝑇𝑒  mierzono przy pomocy 

solomierza C-105 z dokładnością 1 −  2 %, 
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 pomiary właściwości stereometrycznych powierzchni próbek po obróbce 

zostały wykonane w Zakładzie Obróbek Wykańczających i Erozyjnych 

Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, za pomocą 

laboratoryjnego systemu do pomiaru chropowatości, falistości i kształtu Form 

Talysurf Series 2 firmy Taylor Hobson o dokładności wskazań 2% lub 4 nm, 

 testy nanoindentacji przeprowadzono na Wydziale Inżynierii Materiałowej 

Politechniki Warszawskiej wykorzystując triboindenter Hysitron TI 950, 

 pomiary elipsometryczne przeprowadzone zostały w Instytucie Fizyki, 

Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej, 

 zdjęcia elektronowym mikroskopem skaningowym wykonano w Instytucie 

Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej na skaningowym mikroskopie 

elektronowym BS300, 

 pomiaru siły dokonano z wykorzystaniem czujnika tensometrycznego  

CP 17pm produkcji Zakładu Elektroniki Pomiarowej Wielkości 

Nieelektrycznych w Markach o zakresie pomiarowym 0 − 5 𝑁, o klasie 

dokładności 0,05 i czułości 1mV/V. 

Sposoby montażu czujnika przedstawiony został na rys. 4.1. Należy zwrócić uwagę, 

że w ten sposób zamocowany czujnik mierzy siłę nacisku 𝐹 trzonka noża 

skrawającego w kierunku działania głównej siły skrawania. Zmierzona siła jest 

proporcjonalna do głównej siły skrawania 𝐹𝑐. Podłączony do wzmacniacza CL10D 

(wyjście ±10 𝑉 ) czujnik CP 17pm został zestawiony w tor pomiarowy z kartą 

analogowo-cyfrową NI USB-6351 oraz oprogramowaniem LabView. Zarejestrowane 

podczas prowadzonych badań sygnały przebiegu sił skrawania były poddawane 

obróbce cyfrowej. Z zarejestrowanego przebiegu odcinano początek i koniec zapisu 

(wejście i wyjście narzędzia z materiału), co stanowiło około 5 % całości sygnału. 

Zarejestrowane sygnały zmiany siły w czasie były analizowane z wykorzystaniem 

oprogramowania DIAdem i Matlab.  
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Rys. 4.1. Schemat przedstawiający sposób montażu czujnika do pomiaru siły  

CL 17pm. 

Czujnik siły CP 17pm został wywzorcowany przez producenta. Zamontowany 

był na uchwycie noża skrawającego, który podczas obróbki ze wspomaganiem 

elektrochemicznym podłączony był do dodatniego bieguna źródła prądu. Dlatego też, 

aby wykluczyć lub określić wpływ napięcia związanego ze wspomaganiem 

elektrochemicznym wyznaczono charakterystyki 𝑈(𝐹) dla czujnika, którego obudowa 

podłączona była do dodatniego bieguna źródła prądu (𝑈 = 3 𝑉 𝑖 𝑈 = 10 𝑉). 

Obciążano czujnik znanymi wartościami siły mierząc równocześnie napięcie na 

wyjściu sygnału pomiarowego. Analiza wyników pozwoliła na stwierdzenie, że 

napięcie międzyelektrodowe związane z procesem elektrochemicznym nie ma 

wpływu na wyniki pomiarów. Otrzymana charakterystykę czujnika przedstawiono na 

rys. 4.2. Aby podczas analizy wyników mieć możliwość wnioskowania o strzałce 

ugięcia uchwytu noża skrawającego wyznaczono również zależność ugięcia czujnika 

od siły (rys. 4.2). 
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Rys. 4.2. Zależność napięcia na wyjściu wzmacniacza od siły działającej na czujnik 

CP 17pm. 

 

 
Rys. 4.3. Zależność ugięcia czujnika 𝛿  od siły 𝐹. 
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4.3 BADANIA PROCESU MIKROTOCZENIA 

ELEKTROCHEMICZNEGO 

Tematem pracy jest wytwarzanie mikroelementów w kinematyce toczenia  

w którym procesy elektrochemiczne wykorzystywane są jako procesy 

wspomagające. W wariancie A wspomagania elektrochemicznego, proces 

roztwarzanie elektrochemicznego przebiegały równocześnie z procesem skrawania. 

Badania mikrotoczenia elektrochemicznego zostały przeprowadzone w  celu 

określenia podstawowych zależności takich jak: wydajności procesu, grubości 

usuniętego naddatku, oraz chropowatości powierzchni, a parametrami procesu 

(napięcie międzyelektrodowe, posuw narzędzia, prędkość obrotowa przedmiotu 

obrabianego). Głównymi zaletami procesu mikrotoczenia ECM jest możliwość 

kształtowania materiałów bez względu na ich twardość, brak zużycia narzędzia 

roboczego oraz pomijalne oddziaływania mechaniczne na PO i ER w strefie obróbki. 

Dlatego też proces ten może być traktowany jako racjonalna alternatywa dla 

mikrotoczenia mechanicznego, w szczególności w operacjach wytwarzania smukłych 

elementów, które byłyby trudne do wykonania w konwencjonalnej obróbce z uwagi 

na działanie sił skrawania. Obróbka elektrochemiczna umożliwia również uzyskanie 

wysokiej jakości warstwy wierzchniej, co przy odpowiednim doborze parametrów 

daje możliwość wyeliminowania operacji wykończeniowych. Najprostszym 

rozwiązaniem podczas procesu obróbki elektrochemicznej w kinematyce toczenia 

jest zastosowanie jako narzędzia elektrody walcowej (tzw. WECT, (Wire 

Electrochemical Turning)). W tym przypadku kształt przedmiotu wynika  

z wzajemnego ruchu pomiędzy przedmiotem obrabianym, a narzędziem [114, 115]. 

Zastosowanie pręta jako narzędzia stanowi ciekawa alternatywę dla procesów 

toczenia elektrochemicznego z wykorzystaniem elektrod kształtowych ze względu na 

dostępność czy łatwość montażu narzędzia. 

Badania toczenia elektrochemicznego przeprowadzono zgodnie z teorią 

eksperymentu przyjmując rotalno-uniformalny plan badań. Czynnikami wejściowymi 

były: 

 napięcie międzyelektrodowe 𝑈 zmieniane w zakresie 10 −  20 𝑉,  

 posuw 𝑓  zmienny w zakresie 200 −  500 𝜇𝑚/𝑚𝑖𝑛, 
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 prędkość obrotowa przedmiotu obrabianego 𝜔𝑝𝑜, zakres  

zmienności 300 −  1200 𝑜𝑏𝑟/𝑚𝑖𝑛. 

Jako czynniki wyjściowe przyjęto: 

 grubość usuniętego naddatku 𝑎, 

 wydajność obróbki 𝑉𝑤, 

 chropowatość 𝑅𝑎 𝑖 𝑅𝑧. 

Badania zostały przeprowadzone na skonstruowanej Instytucie Technologii 

Maszyn i Automatyzacji Produkcji obrabiarce (opis w [6]), w kinematyce toczenia 

wzdłużnego (rys. 4.4). Czynnikami stałymi w trakcie badań były: 

 materiał obrabiany: stal 0H18N9, 

 materiał elektrody: węglik wolframu, 

 średnica elektrody: 0, 4 𝑚𝑚, 

 początkowa grubość szczeliny międzyelektrodowej: 𝑆𝑜 =  5 𝜇𝑚, 

 grubość szczeliny czołowej 𝑆𝑐 =  20 𝜇𝑚, 

 czas impulsu: 𝑡𝑖  =  10 𝜇𝑠, 

 czas przerwy: 𝑡𝑝  =  10 𝜇𝑠, 

 długość toczenia 4000 𝜇𝑚, 

 elektrolit: 1% wodny roztwór 𝑁𝑎𝑁𝑂3. 

 
Rys. 4.4. Schemat przedstawiający wzajemną konfigurację elektrod  

i kinematykę stosowaną podczas badań procesu mikrotoczenia elektrochemicznego. 
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Do analizy wyników badań wykorzystano program Matlab. Jako funkcje 

obiektu badań przyjęto wielomian drugiego stopnia z interakcjami. Opracowanie 

wyników objęło wyznaczenie współczynników regresji, ocenę adekwatności funkcji 

za pomocą testu F-Snedecora oraz ocenę istotności współczynników wielomianu za 

pomocą testu t-Studenta. Przeprowadzona analiza statystyczna pokazała, że 

wszystkie badane czynniki maja wpływ na wydajność procesu i grubość usuwanego 

naddatku, a otrzymane funkcje są adekwatne na poziomie istotności 𝛼 =  0, 05. 

Model regresyjny opisujący wydajność obróbki przedstawiony jest następującą 

zależnością: 

𝑉𝑤 = −0,06 + 0,025 ∙ 𝑈 − 0,37 ∙ 𝑓 ∙ 10−3 − 0,12 ∙ 𝑛 ∙ 10−3 − 0,03 ∙ 𝑈 ∙ 𝑓 ∙ 10−4

+ 3,36 ∙ 10−5 ∙ 𝑈 ∙ 𝑛 + 0,07 ∙ 10−6 ∙ 𝑓 ∙ 𝑛 − 0,47 ∙ 𝑈2 ∙ 10−3 + 1,45

∙ 10−5 ∙ 𝑓2 + 0,03 ∙ 𝑛2 ∙ 10−7 

Poniżej przedstawiono zależności objętości usuniętego naddatku od 

wybranych parametrów procesu rys. 4.5 i rys. 4.6. 

 
Rys. 4.5. Zależność wydajności mikrotoczenia elektrochemicznego 𝑉𝑤 od posuwu 

elektrody 𝑓 i prędkości obrotowej ER 𝑛 dla wartości napięcia międzyelektrodowego 

𝑈 =  15 𝑉. 
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Rys. 4.6. Zależność wydajności mikrotoczenia elektrochemicznego 𝑉𝑤 od posuwu 

elektrody 𝑓 i napięcia międzyelektrodowego 𝑈 dla wartości prędkości  

obrotowej ER  𝑛 =  750 1/𝑚𝑖𝑛. 

Analizując zależności przedstawione na rys. 4.5 i 4.6 zaobserwowano:  

 wzrost wydajności wraz ze wzrostem wartości napięcia 𝑈, który wynika 

bezpośrednio z prawa Faraday’a [116, 117]:  

𝑉𝑤 = 𝜂𝑘𝑣 ∙ 𝑈 ∙ 𝑅 (4.3) 

gdzie: 𝑈 – napięcie międzyelektrodowe, 𝑅 – opór szczeliny 

międzyelektrodowej,  

 wraz ze zmniejszeniem posuwu elektrody f , zwiększa się czas obróbki a tym 

samym grubość i opór szczeliny międzyelektrodowej, co powoduje 

zmniejszenie prędkości roztwarzania i wydajności procesu, 

 wzrost  wydajności 𝑉𝑤 wraz ze wzrostem prędkości posuwu elektrody  

𝑓 ( rys. 4.5 i 4.6) można wyjaśnić poprzez: 

o skrócenie czasu obróbki t, powoduje zmniejszenie grubości szczeliny 

międzyelektrodowej S(t), a tym samym wzrost lokalnej prędkości 

roztwarzania 𝑉𝑎: 

𝑉𝑎 =  𝜂𝑘𝑣𝜘
𝑈

𝑆(𝑡)
 (4.4) 

gdzie: 𝜘 – przewodność właściwa elektrolitu, 

o dla mniejszych wartości czasu obróbki, mniejsza jest grubość szczeliny 

międzyelektrodowej a tym samym i jej opór, co sprzyja zwiększeniu 
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średniej prędkości roztwarzania 𝑉𝑎, a tym samym objętości usuwanego 

naddatku. Najwięcej materiału usuwane jest dla najmniejszych wartości 

czasu t (rys. 4.9), 

 zmniejszenie wydajności 𝑉𝑤 wraz ze wzrostem prędkości obrotowej 

𝑛 wynika z pogorszenia warunków hydrodynamicznych (siła odśrodkowa 

odrzuca strugę elektrolitu), co może przejawiać się wzrostem oporu szczeliny 

międzyelektrodowej i zmniejszeniem prędkości roztwarzania a tym samym  

i wydajności. 

Model regresyjny opisujący grubość usuniętego naddatku przedstawiony jest 

następującą zależnością: 

𝑎𝑝 = −11,27 + 11,07 ∙ 𝑈 − 0,2 ∙ 𝑓 − 0,043 ∙ 𝑛 − 0,012 ∙ 𝑈 ∙ 𝑓 + 0,7 ∙ 10−3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑛

+ 0,048 ∙ 10−3 ∙ 𝑓 ∙ 𝑛 − 0,2 ∙ 𝑈2 + 0,49 ∙ 10−3 ∙ 𝑓2 + 0,8 ∙ 𝑛2 ∙ 10−5 

Poniżej przedstawiono zależności grubości usuniętego naddatku od 

wybranych parametrów procesu rys. 4.7 i rys. 4.8. 

 

 
Rys. 4.7. Zależność grubości usuniętego naddatku 𝑎𝑝 od posuwu elektrody 

 𝑓 i napięcia międzyelektrodowego 𝑈 dla wartości prędkości  

obrotowej ER  𝑛 =  750 1/𝑚𝑖𝑛. 
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Rys. 4.8. Zależność grubości usuniętego naddatku 𝑎𝑝 prędkości obrotowej 

przedmiotu ER 𝑛 i napięcia międzyelektrodowego 𝑈 dla wartości posuwu  

przedmiotu  𝑓 =  350 𝜇𝑚/𝑚𝑖𝑛. 

Na podstawie zależności przedstawionych na rys. 4.7 i 4.8 stwierdzono że: 

 wraz ze wzrostem posuwu elektrody 𝑓, grubość usuniętego naddatku 

𝑎 wzrasta. Wynika to bezpośrednio z prawa Ohma i Faraday’a: 

𝑎 = ∫ 𝑉𝑎(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
=  ∫ 𝜂𝑘𝑣𝜘

𝑈

𝑆(𝑡)

𝑡

0
 ,       (4.5) 

 wraz ze wzrostem czasu obróbki t (zmniejszeniem posuwu f), grubość 

szczeliny między elektrodowej  rośnie zgodnie z zależnością: 

𝑆 = √𝜂𝑘𝑣𝜘𝑈𝑡 + 𝑆0
2  (4.6) 

Najwięcej naddatku (rys. 4.9) usuwane jest dla małych wartości czasu  

𝑡 (∆𝑎1 ≫  ∆𝑎1). Dlatego wraz ze wzrostem 𝑓 (zmniejszeniem czasu obróbki 𝑡), 

następuje wzrost grubości usuwanego naddatku i wydajności procesu, 

 
Rys. 4.9. Zależność grubości usuniętego naddatku ∆𝑎𝑝 od czasu obróbki 𝑡. 
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 wraz ze wzrostem wartości napięcia międzyelektrodowego 𝑈, grubość 

usuniętego naddatku wzrasta zgodnie z zależnością: 

𝑎 = √𝜂𝑘𝑣𝜘𝑈𝑡 + 𝑆0
2 − 𝑆0         (4.7) 

 zmniejszenie grubości usuwanego naddatku 𝑎 (rys. 4.8) ze wzrostem 

prędkości obrotowej 𝑛 dla małych wartości 𝑈, wynika z pogorszenia się 

warunków hydrodynamicznych panujących w szczelinie międzyelektrodowej. 

Wraz ze wzrostem napięcia 𝑈 następuje wzrost grubości szczeliny 

międzyelektrodowej, co pozytywnie wpływa na poprawę warunków 

hydrodynamicznych i powoduje zwiększenie grubości usuwanego naddatku. 

Warto jednak zauważyć, że uzyskane wartości 𝑎 są powiązane ze średnicą 

toczonego wałka. W mikrotoczeniu skrawaniem grubość usuniętego naddatku jest 

skorelowana z nastawioną grubością warstwy skrawanej, a dla odpowiednio dużych 

grubości warstwy skrawanej można przyjąć, że obie wartości są równe. Natomiast  

w badanym przypadku mikrotoczenia elektrochemicznego wartość 𝑎 - zgodnie ze 

specyfika obróbki elektrochemicznej - zależy m.in. od czasu oddziaływania elektrody 

roboczej na dany punkt powierzchni obrabianej. Używając analogii do procesu 

skrawania można wprowadzić prędkość toczenia elektrochemicznego: 

𝑣𝐸𝐶𝑀 =
𝜋𝐷𝑛

1000
 (4.8) 

która, dla zadanych warunków obróbki (𝑓, 𝑛 𝑖 𝑈) będzie rosła wraz ze wzrostem 

średnicy przedmiotu obrabianego, a tym samym czas obróbki dowolnego punktu 

przedmiotu obrabianego będzie mniejszy, czyli 𝑎 będzie malało wraz ze wzrostem 

średnicy 𝐷. Dodatkowo grubość usuniętego naddatku będzie zależała od 

pozostałych warunków obróbki. Jest to jedna z podstawowych różnic pomiędzy 

procesami mikrotoczenia skrawaniem i elektrochemicznego. W pierwszym przypadku 

grubość usuniętego naddatku w pojedynczym przejściu 𝑎 odpowiada grubości 

warstwy skrawanej i jest parametrem nastawianym podczas skrawania. Natomiast 

podczas obróbki elektrochemicznej wartość 𝑎 jest czynnikiem wynikowym procesu. 

Czynnikami badanymi były również parametry chropowatości powierzchni 

𝑅𝑎 𝑖 𝑅𝑧. W tym przypadku uzyskane funkcje obiektu badań były nieadekwatne. 

Analiza uzyskanych wyników pokazała, że wartość średnia oraz wariancja policzone 

na podstawie uzyskanych we wszystkich układach planu badań wyników były 
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zbliżone do wartości średniej i wariancji policzonych na podstawie 5 powtórzeń próby 

z centrum planu, i wynosiły: 

 wartość średnia 𝑅 𝑎 = 0,082 𝜇𝑚 przy wariancji 0, 012 𝜇𝑚, 

 wartość średnia 𝑅 𝑧 = 0,545 𝜇𝑚 przy wariancji 0, 1 𝜇𝑚. 

Całkowity współczynnik korelacji wielorakiej 𝑅 pomiędzy 𝑈, 𝑓, 𝑛 a wartościami 

𝑅𝑎 𝑖 𝑅𝑧 wyniósł 0, 36, co wskazuje na bardzo słaby związek chropowatości 

powierzchni z badanymi czynnikami. Proces mikrotoczenia ECM prowadzony był  

w zakresie parametrów obróbki wykończeniowej. Realizacja procesu przy bardzo 

małych szczelinach powoduje, że proces mikrotoczenia elektrochemicznego 

zachodzi przy dużych gęstościach prądu (𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑖𝑒 400 − 700 [
𝐴

𝑐𝑚2
]) , 

dzięki czemu uzyskujemy bardzo dobrą jakość obrabianych powierzchni. 

Przykładowe uzyskiwane wartości 𝑅𝑎 𝑖 𝑅𝑧 w trakcie procesu zostały przedstawione 

na  rys. 4.10.  
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Rys. 4.10. Profile chropowatości powierzchni wałków po toczeniu 
elektrochemicznym. 

Uzyskana chropowatość w procesie tocznia elektrochemicznego zmienia się  

w bardzo małych zakresach. Na tej podstawie można stwierdzić, że wzrost 

wydajności procesu nie wpływa na pogorszenie właściwości warstwy wierzchniej. 

W dalszym etapie badań w celu zmierzenia wpływu badanych parametrów na 

chropowatość powierzchni należy zwiększyć zakres badanych parametrów oraz 

liczbę powtórzeń.  

4.4 BADANIA MIKROTOCZENIA SKRAWANIEM 

4.4.1 BADANIA WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ POWIERZCHNI 

PO MIKROTOCZENIU 

W celu określenia wpływu warunków obróbki na chropowatość powierzchni 

przeprowadzono próby wstępne toczenia wzdłużnego wałków ze stali 0H18N9. 

Przeprowadzono cztery próby dla następujących parametrów: 

 posuw 𝑓 = 1 𝜇𝑚 𝑜𝑏𝑟⁄ 𝑖 𝑓 = 5 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟, 

 prędkość skrawania 𝑣𝑐  =  30 𝑚/𝑚𝑖𝑛 𝑖 𝑣𝑐  =  90 𝑚/𝑚𝑖𝑛 , 

Długość skrawania wynosiła 4, 5 𝑚𝑚, głębokość skrawania 1 𝜇𝑚, a z każdej 

mierzonej powierzchni usuwano 10 warstw. Na rysunkach 4.11 i rys. 4.13 

przedstawiono zestawienia porównawcze otrzymanych wyników pomiarów 

chropowatości natomiast na rys. 4.14 i rys. 4.15 przedstawiono profile 2D i 3D 

powierzchni wybranych wałków. 
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Rys. 4. 11. Wpływ prędkości skrawania na chropowatość powierzchni 𝑅𝑎  

w zależności od posuwu narzędzia, głębokość skrawania 𝑎𝑝 = 1 𝜇𝑚. 

 

 
Rys. 4.12. Wpływ prędkości skrawania na chropowatość powierzchni 𝑅𝑧  

w zależności od posuwu narzędzia, głębokość skrawania 𝑎𝑝 = 1 𝜇𝑚. 

 



103 
 

 
Rys. 4.13. Zestawienie profili oraz wartości chropowatości 2D dla powierzchni 

obrabianych podczas prób wstępnych. 

 

 

Rys. 4.14. Profile 3D i 2D powierzchni obrobionej dla posuwu 𝑓 =  1 𝜇𝑚 

 i prędkości skrawania 𝑣𝑐  =  90 𝑚/𝑚𝑖𝑛. 
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Rys. 4.15. Profile 3D i 2D powierzchni obrobionej dla posuwu 𝑓 =  5 𝜇𝑚 

 i prędkości skrawania 𝑣𝑐  =  90 𝑚/𝑚𝑖𝑛. 

Przeprowadzone badania wstępne właściwości warstwy wierzchniej pozwoliły 

sformułować następujące wnioski w kontekście dalszych badań 

 stwierdzono istotny wpływ badanych czynników (prędkości skrawania, 

prędkości posuwu narzędzia) na zmianę chropowatości wytwarzanych 

powierzchni, 

 dla małych prędkości skrawania widoczny jest wzrost chropowatości wraz ze 

wzrostem prędkości posuwu narzędzia. Stosowanie małych przekrojów 

warstw skrawanych w mikroobróbce skrawaniem sprzyja powstawaniu 

wypływek bocznych związanych z plastycznym płynięciem materiału.  Dla 

większych prędkości skrawania zauważalny jest spadek chropowatości wraz 

ze wzrostem prędkości posuwu. W dalszej części badań należy rozszerzyć 

zakresie badanych parametrów.  

Przedstawiona analiza wyników badań wstępnych właściwości warstwy wierzchniej 

była prowadzona przy stałej głębokości skrawania 𝑎𝑝 = 1 𝜇𝑚. Przeprowadzona  

w rozdziale 1.5.4 analiza literatury, wskazuję że zmiana głębokości skrawania 

również wpływa na chropowatość powierzchni obrabianej. W dalszej części badań 
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uwzględniono wpływ głębokość skrawania i przeprowadzono badania dla trzech 

czynników wejściowych: 

 głębokość skrawania 𝑎𝑝, zakres zmienności: 1 –  10 𝜇𝑚, 

 prędkość skrawania 𝑣𝑐, zakres zmienności: 40 –  120 𝑚/𝑚𝑖𝑛, 

 posuw 𝑓, zakres zmienności: 1 –  5 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟. 

Czynnikami stałymi były: 

 materiał obrabiany: stal 0H18N9, 

 średnica toczonego wałka: 3 𝑚𝑚, 

 liczba usuwanych warstw: 3. 

Czynnikiem wyjściowym była chropowatość powierzchni 𝑅𝑎 𝑖 𝑅𝑧. W celu określenia 

wpływu badanych czynników na chropowatość powierzchni przeprowadzono analizę 

regresji przyjmując jako funkcje obiektu badań model multiplikacyjny o składowych 

eksponencjalnych. Otrzymane funkcje charakteryzowały się słabym dopasowaniem 

(𝑅2 ≈  0, 6), co może być związane z wpływem czynników losowych tj. drgania  

w strefie obróbki. W celu możliwości pomiaru sił skrawania zmniejszono sztywność 

trzonka narzędzia poprzez zmniejszenie jego pola przekroju,  co mogło było 

przyczyną powstawania drgań losowych w trakcie procesu, wpływając tym samym na 

jakość uzyskiwanych powierzchni. Wybrane zależności chropowatości 𝑅𝑧 od 

głębokości skrawania 𝑎𝑝 i prędkości skrawania 𝑣𝑐 przedstawiono na rys. 4.16 

i rys. 4.17. 

 
Rys. 4.16 Zależność chropowatości 𝑅𝑧 powierzchni wałków po toczeniu od 𝑎𝑝  

i 𝑣𝑐 dla 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟. 
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Rys. 4.17 Zależność chropowatości 𝑅𝑧 powierzchni wałków po toczeniu od 

𝑓 i 𝑣𝑐 dla 𝑎𝑝 =  1 𝜇𝑚. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wpływu wybranych parametrów 

mikrotoczenia wzdłużnego na właściwości warstwy wierzchniej można sformułować 

następujące wnioski: 

 uzyskane wartości chropowatości powierzchni w procesie mikrotoczenia 

skrawaniem są kilkukrotnie większe niż wartości chropowatości dla 

powierzchni po mikrotoczeniu elektrochemicznym, 

 stwierdzono istotny wpływ badanych czynników na zmianę chropowatości 

wytwarzanych powierzchni, 

 chropowatość powierzchni po mikrotoczeniu skrawaniem maleje wraz ze 

wzrostem prędkości skrawania 𝑣𝑐 natomiast rośnie wraz ze wzrostem 𝑎𝑝 𝑖 𝑓. 

Zwiększenie prędkości skrawania poprawia stabilność procesu, co  

pozytywnie wpływa na zmniejszenie amplitudy drgań narzędzia, a zarazem 

zmniejszenie chropowatości powierzchni (rys. 4.12),  

 zależność chropowatości powierzchni od prędkości skrawania łączy się ściśle 

z właściwościami sprężystymi i plastycznymi materiału obrabianego. 

Początkowy wzrost chropowatości powierzchni, a następnie jej spadek 

związany jest zjawiskami tworzenia się i znikania narostu na ostrzu 

skrawającym. W zakresie małych prędkości skrawania na chropowatość 

powierzchni istotny wpływ wywierają właściwości plastyczne materiału 
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obrabianego.  Wraz ze wzrostem prędkości skrawania maleje wpływ 

odkształceń plastycznych, co wpływa na zmniejszenie chropowatości 

powierzchni, 

 stosowanie małych posuwów może powodować zawijanie się wióra pod płytkę 

skrawającą w wyniku czego materiał zostanie wgnieciony w powierzchnię 

obrabianą. Zwiększeniu prędkość skrawania powinno towarzyszyć 

zwiększanie prędkości posuwu narzędzia (rys. 4.12), 

 pomimo, że chropowatość powierzchni maleje wraz ze zmniejszaniem 

posuwu 𝑓, dla najmniejszych badanych wartości 𝑓 zaobserwowano na 

obrobionej powierzchni ślady mocnych odkształceń plastycznych 

wskazujących na występowanie zjawiska bruzdowania w trakcie obróbki 

(profile 2D i 3D przedstawione zostały na rys. 4.14 i rys. 4.15). 

Prawdopodobnie dla 𝑓 = 1 𝜇𝑚 obróbka zachodzi na granicy minimalnej 

grubości warstwy skrawanej. 

4.4.2 WPŁYW PARAMETRÓW SKRAWANIA NA ZUZYCIE OSTRZA 

SKRAWAJACEGO  

Zastosowanie klasycznej metody wyznaczania trwałości narzędzia 

skrawającego opartej na PN-ISO 3685 pt. „Badanie trwałości noży tokarskich 

punktowych” nie było możliwe ponieważ metoda ta wymaga obserwacji ostrza  

(demontażu narzędzia skrawającego i jego ponownym montażu) [118].  

Z doświadczeń zebranych w trakcie badań wynika, że błędy powstałe podczas 

ponownego montażu narzędzia (uzyskanej dokładności pozycji mocowania) często 

są większe od głębokości skrawania, co wiąże się ze zmianą warunków procesu. 

Dlatego też oceny zużycia narzędzia dokonano na podstawie analizy obrazów SEM 

płytek skrawających po usunięciu określonej liczby warstw materiału. 

Na rys. 4.18 i rys. 4.20 przedstawiono obrazy SEM powierzchni roboczych 

narzędzi wykorzystanych podczas badań chropowatości powierzchni. Obrazy 

zestawiono w taki sposób, aby ułatwić porównanie wpływu poszczególnych 

czynników badanych na zużycie narzędzia, mianowicie: 

 na rys. 4.18 przedstawiono zdjęcia narzędzia po toczeniu z minimalną  

i maksymalną grubością skrawania 𝑎𝑝 stosowaną w trakcie badań, 
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 na rys. 4.19 przedstawiono zdjęcia narzędzia po toczeniu z minimalną  

i maksymalną prędkością skrawania 𝑣𝑐, stosowaną w trakcie badań, 

 na rys. 4.20 przedstawiono zdjęcia narzędzia po toczeniu z minimalnym  

i maksymalnym posuwem 𝑓 stosowanym w trakcie badań. 

a) 

 

(b) 

 
Rys. 4.18. Obrazy SEM krawędzi skrawającej narzędzia po usunięciu  

3 warstw materiału; parametry obróbki: prędkość skrawania 𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛, posuw 

𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟; (a) głębokość skrawania 𝑎𝑝 =  1 𝜇𝑚, (b) 𝑎𝑝 =  10 𝜇𝑚. 

 

(a) 

 

(b) 

 
Rys. 4.19. Obrazy SEM krawędzi skrawającej narzędzia po usunięciu  

3 warstw materiału; parametry obróbki: głębokość skrawania 𝑎𝑝 =  6 𝜇𝑚, posuw 

𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟; (a) prędkość skrawania 𝑣𝑐  =  40 𝑚/𝑚𝑖𝑛, (b) prędkość skrawania 

𝑣𝑐  =  120 𝑚/𝑚𝑖𝑛. 
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Rys. 4.20. Obrazy SEM krawędzi skrawającej narzędzia po usunięciu  

3 warstw materiału; parametry obróbki: głębokość skrawania 𝑎𝑝 =  6 𝜇𝑚, prędkość 

skrawania 𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛; (a) posuw 𝑓 =  1 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟, (b) posuw 𝑓 =  5 𝜇𝑚/𝑜𝑏 

Z przedstawionych fotografii wynika, że w zależności od grubości skrawania, wartość 

posuwu i prędkości skrawania zużycie narzędzia ma zróżnicowany charakter. 

Dominującymi mechanizmami zużycia jest zużycie ścierne oraz adhezyjne.  

W przypadku skrawania z 𝑎𝑝 =  10 𝜇𝑚 można zauważyć ślady zużycia przez 

wykruszenie, natomiast przy obróbce z posuwem 𝑓 =  1 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟 można zauważyć 

obszary wskazujące na zużycie dyfuzyjne. W aspekcie zastosowanych parametrów 

skrawania można sformułować następujące wnioski: 

 w badanym zakresie zużycie narzędzia rośnie wraz z grubością skrawania  

𝑎𝑝 (zwiększenie głębokości skrawania 𝑎𝑝 zwiększa obszar kontaktu płytki  

z materiałem obrabianym, co zwiększa obszar zużycia narzędzia (rys. 4.19)),  

 w badanym zakresie zmienności parametrów obróbki zużycie narzędzia 

maleje wraz ze wzrostem prędkości skrawania 𝑣𝑐  (przy mniejszej prędkości 

skrawania narzędzie ma dłuższy czas kontaktu z obrabianym materiałem), 

 w badanym zakresie zmienności parametrów obróbki zużycie narzędzia 

maleje wraz ze wzrostem posuwu 𝑓 (podobnie jak w przypadku prędkości 

skrawania wraz ze zmniejszeniem posuwu zwiększa się czas kontaktu 

narzędzia z przedmiotem obrabianym). Warto również zwrócić uwagę na fakt, 

że w mikrotoczeniu istnieje pewna graniczna wartość posuwu poniżej której 

gwałtownie zwiększa się zużycie narzędzia - ma to związek z minimalną 

grubością warstwy skrawanej. 
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4.4.3 ANALIZA SIŁ DZIAŁAJACYCH NA NARZEDZIE W TRAKCIE OBRÓBKI 

Przed przystąpieniem do realizacji właściwych pomiarów siły w procesie 

mikrotoczenia przeprowadzono wiele testów mających na celu kalibracje toru 

pomiarowego oraz opracowanie metodyki analizy uzyskanych danych pomiarowych. 

Badania wstępne wykazały, że zmierzone podczas mikrotoczenia wartości sił są 

rzędu kilkudziesięciu mN. Zmiana wskazań czujnika wynikająca z realizacji procesu 

mikrotoczenia jest bardzo mała w stosunku do zakresu pomiarowego, jednak 

uwzględniając klasę dokładności czujnika (0, 05 co w odniesieniu do zakresu 

pomiarowego daje maksymalny bezwzględny błąd pomiaru 2, 5 𝑚𝑁) przekracza 

wartości ewentualnych błędów. Zarejestrowany sygnał (przykład na rys. 4.21) 

charakteryzuje się bardzo małym stosunkiem mocy sygnału użytecznego do mocy 

szumów (SNR, signal-to-noise ratio), co nie daje możliwości analizy zjawisk 

dynamicznych związanych z realizacja procesu. Zastosowany układ pomiarowy daje 

natomiast możliwość określenia sił średnich. Dla ułatwienia analizy zarejestrowany 

sygnał został wygładzony z wykorzystaniem algorytmu średniej ruchomej (przyjęto 

𝑘 =  100). Efekt takiego wygładzania przedstawiony został na rys. 4.21. 

 
Rys. 4.21. Zależności siły podczas skrawania dwóch warstw materiału: krzywa 

rzeczywista i wygładzona w oparciu o średnia ruchoma (𝑘 = 100); parametry 

skrawania 𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛, posuw 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟, 𝑎𝑝 =  10 𝜇𝑚. 
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W celu określenia poprawności pomiaru siły przeprowadzono analizę 

statystyczną sprawdzająca czy średnie z dwóch populacji (czyli wyniki sygnału 

rejestrowane przez układ pomiarowy bez procesu tocznia rys. 4.22(a) z sygnałem  

w trakcie obróbki rys. 4.22(b)) różnią się statystycznie. Dla każdej próby 

przeprowadzono testy normalności Kołmogorowa - Smirnowa oraz testy t-Studenta 

dla dwóch średnich przyjmując następujące hipotezy: 

 hipoteza 𝐻𝑜: 𝜇1  = 𝜇2, 

 hipoteza alternatywna  𝐻1: 𝜇1  ≠ 𝜇2. 

Przeprowadzone testy wykazały, że próby pochodzą z populacji o rozkładzie 

normalnym, a różnica pomiędzy średnimi jest istotna statystycznie. 

 
Rys. 4. 22. Analizowany sygnał z zaznaczonymi obszarami: sygnał bez obciążenia 

(a), sygnał w trakcie procesu skrawania (b). 

Weryfikacja przyjętej procedury związanej z analiza sił w procesie 

mikrotoczenia wzdłużnego została przeprowadzona podczas skrawania z trzema 

różnymi głębokościami skrawania, mianowicie 𝑎𝑝 =  10 𝜇𝑚, 𝑎𝑝 =  5 𝜇𝑚,  

𝑎𝑝 =  1 𝜇𝑚 . Otrzymane wyniki zostały przedstawione na rys. 4.23 i rys. 4.24. 
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Rys. 4.23. Zapis siły działającej na uchwyt narzędzia skrawającego podczas 

skrawania wzdłużnego dla trzech różnych grubości skrawania 𝑎𝑝; pozostałe 

parametry skrawania 𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛, posuw 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟. 

 

 
Rys. 4.24. Zależności średniej siły działającej na uchwyt narzędzia skrawającego od 

grubości skrawania 𝑎𝑝; pozostałe parametry skrawania 𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛, posuw 

𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟. 

Na podstawie otrzymanych zależności siły skrawania od głębokości skrawania 

można sformułować następujące wnioski: 

 uzyskiwane wartości sił są od kilku do kilkudziesięciu 𝑚𝑁, 

 wraz ze zmniejszeniem grubości skrawania 𝑎𝑝 następuje nieproporcjonalny 

spadek siły, a  wyniki te zgodne są z teorią opisującą konsekwencje związane 

ze skalowaniem procesu skrawania. 
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Kolejnym etapem było wyznaczenie niepewności pomiarowej dla mierzonych 

wartości sił. Zostało ono wykonane według zaleceń Głównego Urzędu Miar i normy 

ISO (2). Do oceny niepewności pomiaru wykorzystano metodę typu A, która opiera 

się na analizie statystycznej serii wyników pomiarów. Dla przeprowadzonych badań 

obliczono wartość średnią siły 𝐹�̅�, odchylenie standardowe 𝑆𝐹. Niepewność 

standardowa typu A obliczono według zależności: 

𝑢(𝑥) =
𝑆𝐹

√𝑛
  (4.9) 

gdzie: 

n – liczba obserwacji (przyjęto n=4), 

𝑆𝐹 – odchylenie standardowe, 

a niepewność rozszerzoną obliczono według zależności:  

𝑢(𝑟𝐴) = 𝑡𝑛,𝑝 ∙ 𝑢(𝑥) (4.10) 

gdzie p,nt - współczynnik rozszerzenia wynikający z rozkładu Studenta, zależny od 

przyjętego poziomu ufności i liczby pomiarów. Dla  𝑛 =  4  𝑖  𝑝 =  0,95, z rozkładu 

Studenta: 𝑡𝑛,𝑝 = 2,78 

W tabeli poniżej podano przykładowe wartości średniej siły skrawania wraz  

z obliczoną niepewności dla 3 różnych wartości głębokości skrawania 𝑎𝑝 =  10 𝜇𝑚, 

𝑎𝑝 =  5 𝜇𝑚, 𝑎𝑝 =  1 𝜇𝑚 . 

𝑎𝑝[ 𝜇𝑚] 𝐹�̅�[𝑚𝑁] 𝑢(𝑟)[𝑚𝑁] 

1 5,12 0,29 

5 6,85 0,24 

10 20,01 1,89 

Tab. 4.1. Wartości średniej siły skrawania i niepewności pomiaru dla trzech różnych 
głębokości skrawania. 

Największą niepewność względną pomiaru typu A otrzymano dla głębokości 

skrawania  𝑎𝑝 =  10 𝜇𝑚 która wynosi 𝑢(𝑓) ≈ 9%, dla głębokości 𝑎𝑝 =  5 𝜇𝑚 

𝑢(𝑓) ≈ 3,5%, dla 𝑎𝑝 =  1 𝜇𝑚, 𝑢(𝑓) ≈ 6%. 

Badane wielkości sił skrawania są zmiennymi losowymi. Przeprowadzona analiza  

niepewność pomiaru wskazuje na poprawność zaproponowanej metodyki pomiaru. 
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Niepewność pomiaru w granicach od 0,1% do 10% jest typowa dla badań 

doświadczalnych [120]. 

W dalszej kolejności przeprowadzono badania zgodnie z metodyką planowania 

badań doświadczalnych stosując jako plan badań plan Hartleya . Dla każdej próby 

z planu doświadczeń zastosowano nowe ostrze. Każda z próbek była wstępnie 

przetaczana w celu minimalizacji bicia materiału. Czynnikami wejściowymi były: 

 głębokość skrawania 𝑎𝑝, zakres zmienności: 1 –  10 𝜇𝑚, 

 prędkość skrawania 𝑣𝑐, zakres zmienności: 40 –  120 𝑚/𝑚𝑖𝑛, 

 posuw 𝑓, zakres zmienności: 1 –  5 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟. 

Czynniki stałe to: 

 materiał obrabiany: stal 0H18N9, 

 średnica toczonego wałka: ∅ 3 𝑚𝑚, 

 narzędzie skrawające, 

 Ilość usuwanych warstw: 3. 

Czynnikiem wyjściowym była zmiana siły działającej na czujnik tensometryczny 

zamontowany na uchwycie noża. Jako funkcje obiektu badań przyjęto model 

multiplikacyjny o składowych eksponencjalnych (równanie nr 4.2). Wybrane 

zależności sił od parametrów procesu przedstawiono na rys. 4.25 i rys. 4.26.  

 
Rys. 4.25. Zależność siły 𝐹 działającej na czujnik tensometryczny od głębokości 

skrawania 𝑎𝑝 i prędkości obrotowej 𝑣𝑐 dla posuwu 𝑓 = 80 𝑚/𝑚𝑖𝑛. 
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Rys. 4.26. Zależność zmiany siły skrawania 𝐹  działającej na czujnik 

tensometryczny od prędkości skrawania 𝑣𝑐 i posuwu 𝑓 dla 𝑎𝑝 = 6 𝜇𝑚. 

Na podstawie analizy wyników pomiaru siły sformułowano następujące 

wnioski: 

 wzrost głębokości skrawania 𝑎𝑝 oraz posuwu narzędzia 𝑓 powodują wyraźny 

wzrost siły w procesie mikroskrawania. Przy wzroście przynajmniej jednego  

z tych parametrów wzrasta pole przekroju warstwy skrawanej, co powoduje 

wzrost siły skrawania, 

 zmiana prędkości skrawania w bardzo małym zakresie wpływa na zmianę siły 

skrawania. Prędkość skrawania w największym stopniu wpływa na trwałość 

ostrza, 

 stosowanie małych wartości posuwu narzędzia 𝑓 i głębkości skrawania  

𝑎𝑝 może skutkować obróbką poniżej minimalnej grubości usuwanego 

naddatku. Zbyt mała wartość grubości usuwanego naddatku powoduje 

umocnienie powierzchni materiału obrabianego. Dlatego należy tak dobrać 

wartość posuwu i głębokości skrawania aby uzyskać minimalną grubość 

warstwy skrawanej. 
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4.5 BADANIA WŁAŚCIWOŚCI WARSTW PASYWNYCH 

Głównym założeniem procesu mikrotoczenia wspomaganego 

elektrochemicznie jest wytworzenie na przedmiocie obrabianym warstwy pasywnej, 

która posiada odmienne właściwości mechaniczne niż materiał rodzimy. Określenie 

właściwości warstwy spasywowanej jest istotnym aspektem umożliwiającym 

prawidłowe przeprowadzenie procesu wspomagania elektrochemicznego  

w wariancie B.  

  Celem badań doświadczalnych było określenie oraz weryfikacja danych 

literaturowych (3; 4) na temat grubości i właściwości warstw pasywnych. W tym celu 

przeprowadzono badania, których zakres obejmował: 

 wytworzenie warstw pasywnych,  

 określenie grubości warstw pasywnych, 

 określenie morfologii wytworzonych warstw pasywnych, 

 określenie właściwości mechanicznych wytworzonych warstw pasywnych. 

Wyżej wymienione badania zostały przeprowadzone na Politechnice Krakowskiej  

w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, na Wydziale Inżynierii 

Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Fizyki, Matematyki  

i Informatyki Politechniki Krakowskiej. 

4.5.1 STANOWISKO BADAWCZE DO WYTWORZENIA WARSTWY 

PASYWNEJ 

Badania procesu elektrochemicznej pasywacji powierzchni zostały 

przeprowadzone na stanowisku, którego bazą był korpus wraz z częścią 

mechaniczną hybrydowej obrabiarki do obróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej. 

Na stole obrabiarki został zamontowany - zaprojektowany w ramach pracy - przyrząd 

kasetowy do wytworzenia warstwy pasywnej (rys. 4.27)  na specjalnie w tym celu 

przygotowanych próbkach. 
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Rys. 4.27. Przyrząd kasetowy do wytwarzania warstw pasywnych (1 - płyta 

podstawy, 2 – korpus dolny, 3 - kostka dystansowa, 4 - płytka stykowa, 5 - docisk 
próbki, 6 - korpus dolny, 7 - prowadnik elektrody, 8 - elektroda, 9 - próbka) (zdjęcie 

lewe), komora zamontowana na obrabiarce (zdjęcie prawe). 

Elektrolit był podawany za pomocą zaadaptowanego systemu chłodzenia KME 

230V niemieckiej firmy Optimum. Jako źródła zasilania użyto stabilizowanego 

zasilacza prądu stałego MCP 305. 

Zaprojektowany przyrząd kasetowy umożliwia realizacje procesu pasywacji na 

powierzchni walcowej próbki (𝜙 5 𝑚𝑚). Elektroda robocza zamontowana jest  

w uchwycie obrabiarki, co umożliwia wykorzystanie napędów oraz układu 

wykrywania styku do precyzyjnego ustawienia grubości szczeliny 

międzyelektrodowej. Dzięki kasetowej konstrukcji oprzyrządowania proces pasywacji 

realizowany może być przy zdławionym przepływie elektrolitu. 

4.5.2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD POMIAROWYCH 

Wytworzona warstwa pasywna na powierzchni jest warstwą dielektryczną. 

Znajomość jej właściwości fizycznych jest niezbędna do określenia możliwości 

zastosowania wspomagania elektrochemicznego do poprawy warunków 

mikroskrawania. Do najważniejszych z nich należy grubość wytworzonej warstwy, 

która może być dokładnie zmierzona jedną z optycznych metod tj.: 

 metodą prążków interferencyjnych jednakowej grubości, 



118 
 

 metodą barw interferencyjnych, 

 metodą elipsometrii.  

Metody te należą do najbardziej rozpowszechnionych i najdokładniejszych metod 

pomiaru grubości warstwy dielektrycznej i umożliwiają wykonywanie pomiarów  

w szerokim zakresie (od kilku nanometrów do kilku mikrometrów). Dlatego też, w celu 

określenia grubości wytworzonych warstw pasywnych podjęto współprace  

z Instytutem Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej, który posiada 

aparaturę do skaningu optycznego stosowaną do pomiarów topografii cienkich 

przezroczystych warstw oraz warstw wierzchnich [121]. W badaniach optycznych 

powierzchnie warstwowe można skanować przez przesuwanie wiązki światła białego 

lub laserowego prostopadle do próbek z jednoczesnym pomiarem współczynnika 

odbicia. 

W celu określenia właściwości mechanicznych warstw pasywnych podjęto 

współprace z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, gdzie 

przeprowadzono testy nanoindentacji. 

Elipsometria 

Elipsometria jest jedną z technik analitycznych, służącą do wyznaczania 

właściwości optycznych i morfologii powierzchni poprzez pomiary zmian stanu 

polaryzacji światła po jego odbiciu od badanej próbki. Z pomiarów tego rodzaju 

można wyznaczyć stałe optyczne podłoża, od którego światło zostało odbite lub  

w przypadku, gdy to podłoże jest pokryte przezroczystą warstwą dielektryczną, 

grubość i współczynnik załamania tej warstwy. Metoda ta charakteryzuje się dużą 

dokładnością i szybkością, a ponadto jest metodą nieniszczącą. 

Światło jest poprzeczną falą elektromagnetyczną. Zmianom pola elektrycznego, 

opisanego wektorem natężenia pola elektrycznego E towarzyszą zmiany pola 

magnetycznego (opisanego wektorem natężenia pola magnetycznego H). Wektory  

E i H są wzajemnie prostopadłe, a kierunki obu pól są prostopadłe do kierunku 

rozchodzenia się fali. Jak wykazuje doświadczenie, fizjologiczne, fotochemiczne, 

fotoelektryczne i innego rodzaju działania światła są wywołane drganiami pola 

elektrycznego i dlatego do opisu fal świetlnych używa się jedynie wektora natężenia 

elektrycznego E. 
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Rys. 4.28 Odbicie światła spolaryzowanego od warstwy 𝑆𝑖𝑂2 na podłożu 𝑆𝑖. Indeksy 

"𝑠" 𝑖 "𝑝" opisują składowe pola elektrycznego fali padającej „𝑗” i odbitej 

 "𝑟" - prostopadłą (𝑠) i równoległą (𝑝) do płaszczyzny padania [122]. 

Elipsometria wykorzystuje zjawisko zmiany spolaryzowanego liniowo światła 

na polaryzację eliptyczną w skutek odbicia od cienkich warstw. Stan polaryzacji jest 

określony przez wzajemną zależność między fazami i amplitudami dwóch fal 

płaskich, na które można nałożyć drgania wektora pola elektrycznego fali świetlnej. 

Jedna fala oznaczona jako 𝑝, leży w płaszczyźnie padania, zaś druga fala, 

oznaczona literą s, jest prostopadła do tej płaszczyzny. Jeśli składowe 𝑝 𝑖 𝑠 są  

w fazie, wówczas wynikowa fala jest spolaryzowana liniowo. Różnica faz inna niż 

180°, odpowiada polaryzacji eliptycznej. W rezultacie, odbicie powoduje powstanie 

różnicy faz oraz zmianę stosunku amplitud fal 𝑝 𝑖 𝑠. Skutek tego efektu odbicia jest 

scharakteryzowany przez kąt ∆, zdefiniowany jako zmiana fazy, i kąt 𝛹, określony 

przez 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 współczynnika zmiany amplitudy [122]. 

Technika elipsometrii polega na wyznaczeniu kątów ∆ 𝑖 Ψ, które opisane są 

zależnością:  

𝑡𝑔(𝛹)𝑒𝑥𝑝(𝑖∆)  =  𝐹(𝑛1, 𝑛2, 𝑛3 , 𝛷, 𝜆, 𝑑) (4.11) 

gdzie: 𝐹 – pewna funkcja, 𝑛1 – współczynnik załamania ośrodka (powietrza),  

𝑛2 – współczynnik załamania warstwy dielektrycznej, 𝑛3 - zespolony współczynnik 

załamania podłoża, 𝛷 – kąt padania wiązki na próbkę, 𝜆 – długość fali światła 

zastosowanego do pomiaru, 𝑑 – grubość warstwy dielektrycznej. 

Metoda elipsometryczna pozwala na wyznaczenie dwóch dowolnych 

parametrów z równania 4.3, pod warunkiem, że pozostałe są znane. W przypadku 
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pomiaru grubości warstw dielektrycznych wyznacza się współczynnik załamania  

𝑛1 i grubość 𝑑. Mając określone na podstawie pomiaru wartości Δ 𝑖 Ψ, można 

znaleźć na płaszczyźnie Δ(Ψ) punkt, któremu odpowiadają wartości szukanych 

parametrów 𝑛1  𝑖 𝑑. Metoda elipsometrii osiąga największą czułość, jeżeli kąt 

padania jest bliski kątowi Brewstera [123]. Uzyskanie tego kąta jest niezwykle ważne 

podczas badania próbek metalicznych, dla których zmiana polaryzacji po odbiciu jest 

zbliżona do okręgu, a zmiana kąta Ψ jest niewielka [124].  

W aspekcie prowadzonych badań, niezwykle istotne jest to , że elipsometria 

jest nieinwazyjną metodą badawczą pozwalającą na analizę cienkich warstw 

dielektrycznych (𝑑 <  1 𝜇𝑚). Dane uzyskane tą metodą zazwyczaj muszą być 

interpretowane w oparciu o modele i dane empiryczne. Właściwości takie jak: 

grubość warstwy czy współczynnik załamania światła dla poszczególnych warstw 

muszą zostać wyliczone w oparciu o przyjęty model. Interpretacja danych 

pomiarowych wymaga wyboru prawidłowego modelu optycznego (zależy on od 

badanego materiału), oraz minimalizacji różnicy pomiędzy parametrami obliczonymi 

z tego modelu i wyznaczonymi empirycznie.  

W pracy pomiary grubości warstwy pasywnej dokonano przy użyciu 

elipsometru M2000 firmy Woolam Co będącym na wyposażeniu Laboratorium 

Metrologicznego Instytutu Fizyki Politechniki Karkowskiej. W elipsometrze M2000 

fotodetektor rejestruje zmieniające się wraz z obrotem polaryzatora lub analizatora, 

natężenie światła odbitego. Zmiany te mają charakter okresowy, odpowiadający 

okresowi obrotu analizatora. Z analizy fourierowskiej sygnału rejestrowanego na 

detektorze można wyznaczyć podstawowe parametry elipsometryczne, czyli kąty 

Ψ 𝑖 Δ. Zainstalowanie za polaryzatorem i przed detektorem specjalnych optycznych 

sond kolimacyjnych pozwala zmniejszyć średnice wiązki światła do 25 𝜇𝑚 a stolik 

XY, na którym znajduje się próbka może być przesuwany z krokiem 25 𝜇𝑚. 

Profilometria optyczna 

Profilometria optyczna jest jedną z odmian metod profilometrycznych, w której 

igła skanująca została zastąpiona wiązka światła [125, 126]. W trakcie pomiaru 

profilometrycznego rejestrowana jest odległość pomiędzy źródłem promieniowania,  

a powierzchnią badanej próbki. Skanowanie powierzchni odbywa się wzdłuż 

równoległych linii oddalonych od siebie o stałą odległość. Profilometria optyczna jest 



121 
 

metodą niekontaktową, wiec nie niszczy próbek, jak to ma często miejsce  

w profilometrii stykowej oraz AFM. Rozdzielczość boczna profilometrii optycznej 

zdeterminowana jest średnicą wiązki światła. W nowoczesnych profilometrach 

stosowane są skolimowane wiązki laserowe o średnicy poniżej 1 μm. Powierzchnia 

próbki oświetlana jest relatywnie małym w stosunku do powierzchni próbki obszarze, 

co odróżnia profilometrię optyczna od standardowej mikroskopii optycznej, w której 

oświetlana jest duża powierzchnia. Profilometria optyczna jest metodą 

komplementarną do AFM. Jej zaletą jest łatwiejsza preparatyka próbek  

w porównaniu z AFM. Zastosowanie profilometru optycznego w pomiarach cienkich 

warstw, ze względu na niewielkie skanowane pole powierzchni próbki, daje 

możliwość pomiaru ich grubości zmieniających się wzdłuż powierzchni, na która 

warstwa została naniesiona. Profilometria optyczna jest również bardzo czuła na 

zmianę nachyleń powierzchni, co pozwala na wyznaczanie nachyleń lokalnych. 

Nanoindentacja 

Najczęściej stosowanymi metodami określenia właściwości mechanicznych 

cienkich warstw są metody mikro i nanowgłębnikowania (mikro i nanoindentacji) 

[127]. Konwencjonalne metody pomiaru mikrotwardości powierzchni są oparte na 

obliczaniu stosunku wartości siły przyłożonej do wgłębnika oraz pola powierzchni 

odcisku po odciążeniu. Tego typu rozwiązania nie są skuteczne w przypadku analizy 

warstw o grubości < 1 𝜇𝑚. W tym przypadku dużo dokładniejsze są metody 

polegające na pomiarze siły i zagłębienia wgłębnika w sposób ciągły przy obciążeniu 

i odciążaniu badanej próbki. Po każdym pełnym cyklu składającym się z obciążenia  

i odciążenia otrzymuje się wykres obciążenia wgłębnika w funkcji przemieszczenia 

(głębokości penetracji) (rys. 4.29).  
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Rys. 4.29. Zależność krzywej penetracji wgłębnika od obciążenia (adaptacja [128]). 

Zależność 𝑃(ℎ𝑝), gdzie ℎ𝑝 – głębokość penetracji, 𝑃 - obciążenie próbki umożliwia 

odczytanie następujących danych:  

 maksymalne obciążenie 𝑃𝑚𝑎𝑥, 

 maksymalne zagłębienie ℎ𝑚𝑎𝑥, 

 sztywność kontaktowa  𝑆 =  𝑑𝑃/𝑑ℎ𝑝, 

 głębokość penetracji wgłębnika po zdjęciu obciążenia ℎ𝑓. 

Na podstawie tych danych i w oparciu o metodykę przedstawioną w [129, 130] 

mikrotwardość można wyznaczyć jako stosunek maksymalnej siły 𝑃𝑚𝑎𝑥  do 

powierzchni odcisku po odciążeniu 𝐴: 

𝐻 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴
  (4.12) 

gdzie 𝐴 - powierzchnia odcisku. Powierzchnia odcisku A wyznaczana jest jako 

funkcja głębokości ℎ𝑐 , 𝐴 =  𝐴(ℎ𝑐) gdzie ℎ𝑐  =  ℎ𝑚𝑎𝑥 −  ℎ𝑠  (rys. 4.30) 
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Rys. 4.30. Schemat przedstawiający zagłębienia wgłębnika o idealnym stożkowym 

kształcie ostrza [131]. 

Analiza właściwości mechanicznych jest oparta na metodzie Olivera i Parra 

[130]. Metoda ta umożliwia określenie modułu sprężystości badanego materiału 

bezpośrednio z otrzymanej krzywej obciążenia z zależności [132]: 

𝐸𝑟 =
𝑆√𝜋

2√𝐴
  (4.13) 

gdzie: 𝐸𝑟𝑒𝑑  – zredukowany moduł sprężystości podłużnej, S- sztywność kontaktowa, 

oraz 

1

𝐸𝑟
=

1−𝜐2

𝐸
−

1−𝜐𝑖
2

𝐸𝑖
 (4.14) 

gdzie: 𝐸, 𝜐 – Moduł Younga i współczynnik Poissona dla materiału obrabianego, 

𝐸𝑖 , 𝜐𝑖 – Moduł Younga i współczynnik Poissona dla wgłębnika.  

W zależności od przyjętego zakresu obciążeń mówimy o indentacji,  

mikroindentacji (gdy stosowane siły nacisku są rzędu 1 - 50 N) i o nanoindentacji, 

gdy siły nacisku są < 1 N, a obszar kontaktu wynosi maksymalnie kilka mikrometrów 

kwadratowych (rys. 4.31). W aspekcie realizowanej pracy zdecydowano się 

zastosować nanoindentację w celu określenia wymienionych wyżej właściwości 

wytworzonych warstw pasywnych.  Jest to jedna z podstawowych metod określania 

właściwości mechanicznych warstw o grubości < 1 𝜇𝑚. 
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Rys. 4.31. Obraz AFM wgłębienia uzyskanego wgłębnikiem Berkovicha  

w metalicznym szkle Zr-Cu-Al. 

Badania właściwości warstwy pasywnej przeprowadzono na Wydziale 

Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej wykorzystując triboindenter 

Hysitron TI 950. Możliwe do zastosowania na tym urządzeniu obciążenia są  

w zakresie 30 𝑛𝑁 do 10 𝑁 z rozdzielczością 1 𝑛𝑁 natomiast pomiar przemieszczenia 

wgłębnika odbywa się z rozdzielczością 0, 02 𝑛𝑚. 

4.5.3 WYTWORZENIE WARSTWY PASYWNEJ 

Warstwy pasywne zostały wytworzone na przedstawionym w rozdziale 4.5.1 

stanowisku badawczym. Schemat przebiegu procesu pasywacji z zaznaczonym 

kierunkiem przepływu elektrolitu i wzajemnym położeniem elektrody i próbki został 

przedstawiony na rys. 4.32. Badania zostały przeprowadzone na próbkach płaskich, 

których kształt różni się od obrabianych powierzchni. Taki kształt próbki wynikał  

z wymagań związanych z wyborem metody pomiaru grubości warstwy. 
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Rys. 4.32. Schemat przedstawiający komórkę, w której zachodził proces pasywacji. 

Proces pasywacji przebiegał w następujących warunkach: 

 stężenie elektrolitu: 𝑁𝑎𝑁𝑂3  1%, 

 napięcie międzyelektrodowe:  1;  3;  5 𝑉, 

 czas pasywacji: 1; 3; 5 𝑚𝑖𝑛, 

 materiał obrabiany stal nierdzewna: 0H18N9, 

 szczelina międzyelektrodowa: 𝑆𝑜 = 250 µ𝑚, 

 średnica próbki:  𝑑 = 5 𝑚𝑚. 

Tak przygotowane próbki zostały przekazane do badań elipsometrycznych oraz 

testów nanoindentacji. Jako powierzchnie odniesienia przyjęto powierzchnie próbek, 

niespasywowanych elektrochemicznie. 

4.5.4 ANALIZA WYNIKÓW POMIARU GRUBOŚCI I MORFOLOGII 

WYTWORZONYCH WARSTW 

Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów elipsometrycznych 

przedstawionych na rys. 4.33 można sformułować następujące wnioski: 

 przeprowadzone pomiary potwierdziły obecność warstwy pasywnej na 

powierzchni próbki, 

 średnie grubości otrzymywanych warstw dla napięcia międzyelektrodowego 

𝑈 =  1 𝑉 𝑖 𝑈 =  3 𝑉 nie przekraczają 100 𝑛𝑚 i wynoszą odpowiednio 40 nm 

 i 65 nm,    
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 dla wartości napięcia międzyelektrodowego 𝑈 =  5 𝑉 nastąpiło roztwarzanie 

materiału (na powierzchni próbki pojawiły się nadtrawienia i ślady korozji, co 

wskazuje, że roztwarzanie zachodziło w stanie aktywnym), 

 dla przyjętych warunków elektrochemicznych stwierdzono pomijalny wpływ 

czasu pasywacji na grubość otrzymywanych warstw. 

 
Rys. 4.33. Zależność współczynnika odbicia światła od długości fali dla próbki 

referencyjnej oraz próbek po pasywacji (𝑈 =  1 𝑉 𝑖 𝑈 =  3 𝑉). 

 

 
Rys. 4.34. Grubości otrzymanych warstw pasywnych w funkcji napięcia 

międzyelektrodowego. 

W dalszym etapie badań przeprowadzono analizę topografii powierzchni dla 

próbek przed i po pasywacji. Otrzymane wyniki skanowania profilometrem 

optycznym przedstawione zostały na rys. rys. 4.35 i rys. 4.36. Otrzymane wyniki 
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wskazują, że próbki referencyjne posiadają bardzo dużą anizotropowość powierzchni 

wynikającej z procesu szlifowania (przygotowanie próbki), natomiast proces 

pasywacji zmienia charakter powierzchni na izotropową.  

 

Rys. 4.35. Mapa hipsometryczna oraz rozkład wierzchołków chropowatości 
powierzchni dla próbki niepasywowanej.  

 

 

 
Rys. 4.36. Mapa hipsometryczna oraz rozkład wierzchołków chropowatości 

powierzchni dla próbki po pasywacji, 𝑈 =  3 𝑉. 

4.5.5 ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH WYTWORZONYCH 

WARSTW PASYWNYCH 

Kolejnym etapem badań było określenie właściwości mechanicznych 

otrzymanych warstw pasywnych. W tym celu dokonano porównania mikrotwardości  

i zredukowanego moduł Younga dla próbki referencyjnej i próbek spasywowanych. 

Testy przeprowadzono dla dwóch wartości obciążenia maksymalnego: 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 10 𝑚𝑁, 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 100 𝑚𝑁. 



128 
 

Każdy z pomiarów powtórzono kilkadziesiąt razy (rys. 4.37). Twardość  

i zredukowany moduł Younga zostały obliczone zgodnie z metodyką przedstawioną 

w podrozdziale 4.5.2. 

 

 
Rys. 4.37. Krzywe zależności obciążenia wgłębnika w funkcji przemieszczenia 

(głębokości penetracji) otrzymane podczas badań pojedynczej próbki. 

Celem wykonanych badań było potwierdzenie słuszności stosowania 

wspomagania elektrochemicznego obróbki mikroskrawania w celu zmiany 

właściwości mechanicznych warstwy skrawanej. 

Na rysunkach rys. 4.38 - rys. 4.41 przedstawione zostały zestawienia wyników 

dla zredukowanego modułu Younga 𝐸𝑟 i mikrotwardości 𝐻 dla dwóch obciążeń 

zastosowanych w trakcie badań.  
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Rys. 4.38. Wyniki pomiaru zredukowanego modułu Younga 𝐸𝑟 przy obciążeniu 

𝑃 = 10 𝑚𝑁. 

 

 
Rys. 4.39. Wyniki pomiaru zredukowanego modułu Younga 𝐸𝑟 przy obciążeniu 

𝑃 = 100 𝑚𝑁. 
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Rys. 4.40. Wyniki pomiaru mikrotwardości H przy obciążeniu 𝑃 = 10 𝑚𝑁. 

 

 
Rys. 4.41. Wyniki pomiaru mikrotwardości H przy obciążeniu 𝑃 = 100 𝑚𝑁. 

Warto podkreślić, że nie są to rozkłady poszczególnych wielkości wzdłuż przekroju 

próbki, a jedynie zestawienie maksymalnego przemieszczenia wgłębnika  

ℎ𝑐 z wynikami 𝐸𝑟 i 𝐻 dla poszczególnych powtórzeń. Są to więc próby z populacji 

wszystkich możliwych wyników, dlatego też aby dokonać porównania wyników 
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średnich przeprowadzono analizę statystyczną sprawdzającą czy średnie z dwóch 

populacji (czyli wyniki dla próbki niepasywowanej i spasywowanej) się różnią.  

W szczególności przeprowadzono testy normalności Kołmogorowa - Smirnowa oraz 

testy t-Studenta dla dwóch średnich przyjmując następujące hipotezy: 

 hipoteza 𝐻𝑜: 𝜇1  = 𝜇2, 

 hipoteza alternatywna  𝐻1: 𝜇1  ≠ 𝜇2. 

Przeprowadzone testy wykazały, że próby pochodzą z populacji o rozkładzie 

normalnym, a różnica pomiędzy średnimi jest istotna statystycznie. 

Na rysunkach poniżej przedstawiono porównanie średnich wartości głębokości 

𝐸𝑟  , 𝐻 i ℎ𝑐  (przemieszczenie wgłębnika w momencie gdy obciążenie wynosi 𝑃𝑚𝑎𝑥), 

dla badanych próbek. 

  
Rys. 4.42. Porównanie średnich wartości 

𝐸𝑟 dla próbki spasywowanej  
i referencyjnej przy obciążeniu 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 =  10 𝑚𝑁. 

Rys. 4.43. Porównanie średnich wartości 

𝐻 dla próbki spasywowanej  
i referencyjnej przy obciążeniu 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 =  10 𝑚𝑁. 

 

 
Rys. 4.44. Porównanie średnich wartości ℎ dla próbki spasywowanej i referencyjnej 

przy obciążeniu 𝑃𝑚𝑎𝑥 =  10 𝑚𝑁. 
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Rys. 4.45. Porównanie średnich wartości 

𝐸𝑟 dla próbki spasywowanej i 
referencyjnej przy obciążeniu  

𝑃𝑚𝑎𝑥 =  100 𝑚𝑁. 

Rys. 4.46. Porównanie średnich wartości 

𝐻 dla próbki spasywowanej i 
referencyjnej przy obciążeniu  

𝑃𝑚𝑎𝑥 =  100 𝑚𝑁. 

 

 

Rys. 4.47. Porównanie średnich wartości ℎ dla próbki spasywowanej i referencyjnej 

przy obciążeniu 𝑃𝑚𝑎𝑥 =  100 𝑚𝑁. 

Na podstawie otrzymanych wyników można sformułować następujące wnioski: 

 istnieje istotna różnica właściwości mechanicznych pomiędzy badanymi 

próbkami, w szczególności dla obciążenia maksymalnego 𝑃𝑚𝑎𝑥 =  10 𝑚𝑁, 

 średnia głębokość ℎ dla próbki pasywowanej jest około 150 𝑛𝑚 mniejsza od 

ℎ𝑓 dla próbki referencyjnej (200 𝑛𝑚 𝑣𝑠 350 𝑛𝑚), przy obciążeniu 

maksymalnym 𝑃𝑚𝑎𝑥 =  10 𝑚𝑁, 
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 większa twardość 𝐻 oraz wyższy zredukowany moduł Younga 𝐸𝑟 dla  

𝑃𝑚𝑎𝑥 =  10 𝑚𝑁, wskazują, że wytworzona warstwa pasywna jest twardsza  

i sztywniejsza niż materiał rodzimy, 

 dla 𝑃𝑚𝑎𝑥 =  100 𝑚𝑁 różnice w otrzymanych wynikach nie są tak wyraźne (dla 

tego obciążenia ℎ𝑓 dla obu próbek jest w granicach 800 −  1000 𝑛𝑚). Biorąc 

pod uwagę otrzymane w wyniku pomiarów elipsometrycznych grubości 

warstwy (≈ 65 𝑛𝑚) można stwierdzić, że dla zadanego poziomu obciążenia 

warstwa pasywna nie ma wpływu na właściwości mechaniczne. 

Przedstawione wyniki badań grubości oraz wybranych właściwości wytworzonych 

warstw pasywnych wskazują słuszność przyjętej koncepcji. Różnice pomiędzy 

twardością i zredukowanym modułem Younga wskazują, że warstwa spasywowana 

jest twardsza i bardziej krucha niż materiał rodzimy. Natomiast określenie grubości 

warstwy umożliwiło wskazanie potencjalnych głębokości skrawania. Jest to jeden  

z kluczowych czynników proponowanej koncepcji, ponieważ usuwanie warstwy 

znacznie grubszej od warstwy spasywowanej nie przyniesie już tak istotnych 

korzyści. 

4.6 BADANIA MIKROTOCZENIA WSPOMAGANEGO 

ELEKTROCHEMICZNE 

Rozważania teoretyczne na temat zastosowania wspomagania 

elektrochemicznego do poprawy warunków skrawania, stanowiły przesłankę do 

realizacji badań doświadczalnych.  

Celem przeprowadzonych badań było doświadczalne potwierdzenie 

skuteczności zastosowania wspomagania elektrochemicznego w procesie obróbki 

mikroskrawaniem. Badania przeprowadzono w kinematyce mikrotoczenia 

wzdłużnego. Wpływu wspomagania elektrochemicznego na poprawę warunków 

skrawania w wariancie A i B określano poprzez  spadek (różnicę) siły skrawania  

w procesie bez i ze wspomaganiem. Należy tutaj podkreślić, że w ramach 

prowadzonych badań skupiono się na pomiarze różnicy sił, a nie ich dokładnych 

wartościach. Autor zdaje sobie również sprawę, że zastosowany tor pomiarowy dla 

pomiarów najmniejszych wartości sił skrawania obarczony jest dużym trudnym do 

oszacowania błędem. 
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W celu weryfikacji przyjętej koncepcji wpływu wspomagania 

elektrochemicznego na poprawę warunków mikroskrawania, przeprowadzono próby 

wstępne, które obejmowały: 

 badania wspomagania elektrochemicznego zgodnie z omówionym w rozdziale 

4.1 wariantem A. Przeprowadzono je dla następujących warunków skrawania: 

𝑣𝑐  =  80 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛, 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟, 𝑎𝑝  =  6 𝜇𝑚 oraz dla trzech różnych 

wartości napięcia międzyelektrodowego 𝑈 =  8 𝑉 , 𝑈 =  10 𝑉 𝑖 𝑈 =  12 𝑉, 

 badania wspomagania elektrochemicznego zgodnie z omówionym w rozdziale 

4.1 wariantem B dla następujących warunków obróbki: 𝑣𝑐  =  80 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛,   

𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟, 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚. 

Przeprowadzone badania wstępne pozwoliły uzyskać informacje umożliwiające 

określenie kierunku dalszych badań oraz powtarzalnych procedur postępowania  

w trakcie badań. Trzy różne wartości napięcia międzyelektrodowego w wariancie  

A wynikały z konieczności zbadania wpływu tego czynnika na dynamikę procesu 

roztwarzania. Dla napięcia międzyelektrodowego 𝑈 = 10 𝑉 proces wspomagania 

przebiegał prawidłowo tzn. grubość usuniętego naddatku podczas roztwarzania nie 

przekraczała minimalnej głębokości skrawania 𝑎𝑝 = 1 𝜇𝑚. W czasie obróbki 

jednocześnie zachodził proces skrawania i roztwarzania elektrochemicznego. 

 
Rys. 4.48. Wygładzone zależności siły podczas skrawania jednej warstwy materiału; 

wariant B wspomagania elektrochemicznego, 𝑈 =  3 𝑉. 
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Na podstawie wyników badań wstępnych ustalono, że dalsze badania 

mikrotoczenia wspomaganego elektrochemicznie przeprowadzone zostaną  

w następujących warunkach : 

 w wariancie A, w którym parametry wspomagania elektrochemicznego były 

ustawione analogicznie jak w procesie szlifowania elektrochemicznego. Na 

podstawie przeprowadzonych badań wstępnych przyjęto napięcie 

międzyelektrodowe 𝑈 =  10 𝑉, grubość szczeliny międzyelektrodowej 

𝑆𝑜  =  0, 25 𝑚𝑚, a badania przeprowadzono zgodnie z planem badań dla 

trzech czynników wejściowych tj. głębokość skrawania 𝑎𝑝 (zakres zmienności 

1 –  10 𝜇𝑚), prędkość skrawania 𝑣𝑐  (zakres zmienności 40 –  120 𝑚/𝑚𝑖𝑛), 

posuw 𝑓 (zakres zmienności 1 –  5 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟). Każda próba obejmowała dwie 

sekwencje, mianowicie usunięcie 3 warstw materiału bez wspomagania 

elektrochemicznego, a następnie usunięcie 3 warstw materiału ze 

wspomaganiem elektrochemicznym, 

 w wariancie B, w którym wspomagania elektrochemiczne polegało na 

wytworzeniu na powierzchni przedmiotu warstwy pasywnej (nie zachodziło 

roztwarzanie elektrochemiczne materiału) ustalono wartość napięcia 

międzyelektrodowego 𝑈 =  3 𝑉, grubość szczeliny międzyelektrodowej 

𝑆𝑜  =  0, 25 𝑚𝑚, a badania przeprowadzono zgodnie z przyjętym planem 

badań dla trzech czynników wejściowych tj. głębokość skrawania 𝑎𝑝 = 1 𝜇𝑚, 

prędkość skrawania 𝑣𝑐  (zakres zmienności 40 –  120 𝑚/𝑚𝑖𝑛), posuw  

𝑓 (zakres zmienności 1 –  5 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟). Każda próba obejmowała dwie 

sekwencje, mianowicie usunięcie 10 warstw materiału bez wspomagania 

elektrochemicznego, a następnie usunięcie 10 warstw materiału ze 

wspomaganiem elektrochemicznym. 

Jako czynnik wyjściowy przyjęto różnice pomiędzy wartościami średniej siły dla 

procesu, który przebiegał bez i ze wspomaganiem elektrochemicznym (∆𝐹).  

Badania wspomaganego elektrochemicznie procesu toczenia 

mikroelementów - wariant A 

Na rys. 4.49 i rys. 4.51 przedstawiono - wyznaczone na podstawie 

zarejestrowanych sygnałów napięcia – wartości siły. Natomiast rys. 4.50 i rys. 4.51 
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przedstawiają - zależności względnego (∆𝐹[𝑁]) i bezwzględnego (∆𝐹[%]) spadku 

średniej siły skrawania w wyniku wspomagania elektrochemicznego.  

(a) 

 

(b) 

 

Rys. 4.49. Zmiana siły w czasie podczas skrawania z następującymi parametrami: 

𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛, posuw 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟, 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚 (𝑎)   

𝑖 𝑎𝑝 =  10 𝜇𝑚 (𝑏). 

 

 
Rys. 4.50. Spadek średniej siły skrawania (względny i bezwzględny) 

w procesie z wspomaganiem w zależności od głębokości skrawania 𝑎𝑝. Parametry 

skrawania: 𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛, posuw 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟 wariant A wspomagania 
elektrochemicznego. 
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(a) 

 

(b) 

 
Rys. 4. 51. Zależności siły podczas skrawania z następującymi parametrami: posuw 

𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟, głębokość skrawania 𝑎𝑝, 𝑣𝑐  =  40 𝑚/min (𝑎),  

𝑖 𝑣𝑐  =  120 𝑚/𝑚𝑖𝑛 (b). 

 

 
Rys. 4. 52. Spadek  średniej siły skrawania (względny i bezwzględny) 

w procesie z wspomaganiem w zależności od prędkości skrawania 𝑣𝑐. Parametry 

skrawania: 𝑎𝑝  =  6 𝜇𝑚,, posuw 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟 wariant A wspomagania 

elektrochemicznego. 

Na podstawie powyższych zależności można sformułować następujące wnioski 

odnośnie wspomagania elektrochemicznego w wariancie A: 

 średnie wartości zarejestrowanych sił są rzędu kilkudziesięciu mN, 

 wspomaganie elektrochemiczne powoduje spadek średniej siły o kilka 𝑚𝑁, 

jednak w odniesieniu do wartości siły zmiana ta jest rzędu kilkudziesięciu %, 
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 dla badanych parametrów wspomaganie elektrochemiczne przyniosło 

najwięcej korzyści dla 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚; wraz ze wzrostem grubości skrawania 𝑎𝑝 

wpływ wspomagania staje się nieistotny (∆𝐹 jest na poziomie błędów pomiaru 

siły). Dla małych głębokości skrawania roztwarzanie elektrochemiczne 

znacznie zmniejsza szerokość warstwy skrawanej wpływając na spadek siły 

skrawania, 

 w funkcji prędkości skrawania spadek siły ∆𝐹 najbardziej zauważalny jest 

dla małych prędkości skrawania, 𝑣𝑐  =  40 𝑚/𝑚𝑖𝑛. Dla małych prędkości 

skrawania znaczny wpływ na proces formowania się wióra mają odkształcenia 

plastyczne materiału. Powodują one powstawanie narostu na ostrzu noża. 

Wspomaganie elektrochemiczne przyspiesza usuwanie naddatku pozytywnie 

wpływając na zmianę gęstości dyslokacji w warstwie powierzchniowej 

przedmiotu obrabianego ułatwiająca usuwanie materiału [86]. 

W dalszym etapie analizy wyników przeprowadzono aproksymacje zależności 

pomiędzy: 

 średnią siłą zarejestrowaną podczas obróbki bez wspomagania 

elektrochemicznego (bez ECM), 

 średnią siłą zarejestrowaną podczas obróbki ze wspomaganiem 

elektrochemicznym (ECM), 

 różnicą ∆𝐹 pomiędzy wartościami średniej siły dla procesów bez i ze 

wspomaganiem elektrochemicznym, a badanymi czynnikami wejściowymi. 

W pierwszych dwóch przypadkach jako funkcje aproksymującą przyjęto model 

multiplikacyjny o składowych eksponencjalnych. Zależność ∆𝐹(𝑎𝑝, 𝑣𝑐 , 𝑓) 

aproksymowano wielomianem drugiego stopnia z interakcjami. Analiza otrzymanych 

zależności funkcyjnych wskazuje na wyraźne zmniejszenie sił  

w wyniku wspomagania elektrochemicznego. rys. 4.53  i rys. 4.54. 
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Rys. 4.53. Zależność siły skrawania od prędkości skrawani 𝑣𝑐 i posuwu 𝑓 dla 

𝑎𝑝  =  3 𝜇𝑚, obróbka bez wspomagania elektrochemicznego. 

 

 
Rys. 4.54. Zależność siły skrawania od prędkości skrawani 𝑣𝑐 i posuwu 𝑓 dla 

𝑎𝑝  =  3 𝜇𝑚, obróbka wariant A wspomagania elektrochemicznego. 

Największe korzyści wspomagania elektrochemicznego są dla 𝑎𝑝  <  5 𝜇𝑚 

rys. 4.54. Dal tych wartości udział roztwarzania elektrochemicznego w usuwaniu 

naddatku jest stosunkowo duży, co wpływa na zmniejszenie grubość warstwy 

skrawanej oraz zmniejsza wpływ odkształceń plastycznych. Dla wartości  

𝑣𝑐  >  100 𝑚/𝑚𝑖𝑛 𝑓 <  2 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟 zależność ∆𝐹(𝑎𝑝, 𝑣𝑐 , 𝑓) przyjmuje wartości 
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ujemne. Na tej podstawie nie można jednak wnioskować, że w wyniku wspomagania 

elektrochemicznego następuje wzrost siły skrawania. W tym zakresie parametrów 

rejestrowano najmniejsze wartości siły a tym samym pomiary obarczone były 

największym błędem. 

 
Rys. 4.55. Mapa konturowa przedstawiająca spadek siły skrawania ∆𝐹 w wyniku 

wspomagania elektrochemicznego procesu skrawania (wariant A) w zależności od 

prędkości skrawania 𝑣𝑐 i posuwu narzędzia 𝑓. 

Zmierzona przyrządem warsztatowym Taylor Hobson Surtronic 25 

chropowatość powierzchni dla wszystkich próbek była w granicach: 

 𝑅𝑎 =  0, 08 −  0, 15 𝜇𝑚 , a 𝑅𝑧 =  0, 5 −  1, 15 𝜇𝑚 przy odchyleniach 

standardowych 𝜎𝑅𝑎  =  0, 02 𝜇𝑚 𝑖 𝜎𝑅𝑧 =  0, 22 𝜇𝑚, co wskazuje, że dominujący 

wpływ na konstytuowanie się warstwy wierzchniej mają zjawiska związane  

z roztwarzaniem elektrochemicznym (zastosowano jednakowe parametry 

wspomagania dla wszystkich prób). W każdej z prób wartość natężenia prądu  

w trakcie obróbki wynosiła ≈ 0, 5 𝐴, co dla przyjętej geometrii szczeliny 

międzyelektrodowej daje gęstość prądu ≈ 10 𝐴/𝑐𝑚2. Wartość tą w obróbce 

elektrochemicznej przyjmuje się zwykle jako graniczą, powyżej której prawidłowo 

zachodzi proces roztwarzania elektrochemicznego. 

 

 



141 
 

Badania wspomaganego elektrochemicznie mikrotoczenia - wariant B 

W dalszej części badań sprawdzono wpływ wspomagania elektrochemicznego  

w wariancie B. Na rys. 4.56  i rys. 4.58 przedstawiono - wyznaczone na podstawie 

zarejestrowanych sygnałów napięcia – wartości siły. Na Rys. 4. 57 oraz Rys. 4. 59 

przedstawiono zależności względnego (∆𝐹[𝑁]) i bezwzględnego (∆𝐹[%]) spadku 

średniej siły skrawania w wyniku wspomagania elektrochemicznego.  

(a) 

 

(b) 

 

Rys. 4. 56. Zależności siły podczas skrawania z następującymi parametrami: 

𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛, posuw 𝑓 =  1 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟 (a) i 𝑓 =  5 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟 (b) 

 

 
Rys. 4. 57. Spadek (względny i bezwzględny) średniej siły skrawania  

w zależności od posuwu 𝑓; parametry skrawania: 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚,  

𝑣𝑐 = 80 𝑚/𝑚𝑖𝑛 wariant B wspomagania elektrochemicznego. 
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Rys. 4. 58. Zależności siły podczas skrawania z następującymi parametrami: posuw 

𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟, 𝑣𝑐  =  40 𝑚/ min  (𝑎) , 𝑣𝑐  =  120𝑚/ min  (𝑏) 

 

 
Rys. 4. 59. Spadek (względny i bezwzględny) średniej siły skrawania  

w zależności od prędkości skrawania 𝑣𝑐; parametry skrawania: 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚, 

 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟 wariant B wspomagania elektrochemicznego. 

Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych oraz analizy uzyskanych 

wyników pomiarów można sformułować następujące wnioski dotyczące 

wspomagania w wariancie B: 

 wspomaganie elektrochemiczne powoduje spadek średniej siły od kilkunastu 

do kilku 𝑚𝑁, co w odniesieniu do wartości siły wynosi od kilku do 

kilkudziesięciu %, 

 dla badanych parametrów wspomaganie elektrochemiczne przyniosło 

najwięcej korzyści gdy 𝑓 =  1 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟; wraz ze wzrostem posuwu 𝑓 wpływ 

wspomagania staje się nieistotny (∆𝐹 jest na poziomie błędów pomiaru siły). 

Mniejszy posuw to mniejsze grubości warstwy skrawanej i związany z tym 
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wzrost siły skrawania (dla 𝑓 =  1 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟 𝐹 =  0, 0168 𝑁, a dla  

𝑓 =  5 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟 𝐹 =  0, 0128) oraz znacznie dłuższy czas pracy narzędzia. 

Można na tej podstawie wnioskować, że wspomaganie elektrochemiczne  

w wariancie B poprawia warunki skrawania w sytuacji gdy grubości 

usuwanych warstw są bliskie grubości warstwy pasywnej (niestety z powodu 

braku odpowiedniego narzędzia nie udało się przeprowadzić badań dla 

grubości skrawania <  1𝜇𝑚), 

 w funkcji prędkości skrawania spadek siły ∆𝐹 najbardziej zauważalny jest dla 

prędkości skrawania  𝑣𝑐  =  40 𝑚/𝑚𝑖𝑛 i  𝑣𝑐  =  120 𝑚/𝑚𝑖𝑛. Prędkość 

skrawania wpływa na zużycia narzędzia skrawającego oraz zjawiska 

powstawania narostu. Narost przede wszystkim powstaję podczas obróbki 

materiałów plastycznych. Proces mikrotoczenia prowadzony dla głębokości 

skrawania 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚  jest na granicy minimalnej grubości warstwy 

skrawanej w której podczas usuwania materiału dominującą rolę odgrywają 

odkształcenia plastyczne.  Dla przyjętych wartości prędkości skrawania 

wspomaganie elektrochemiczne poprawia warunki skrawania, zmniejsza 

wpływ odkształceń plastycznych, a co za tym idzie zmniejsza się narost na 

ostrzu skrawającym. 

W dalszym etapie analizy wyników przeprowadzono aproksymacje zależności 

pomiędzy: 

 średnią siłą zarejestrowana podczas obróbki bez wspomagania 

elektrochemicznego (bez ECM), 

 średnią siłą zarejestrowana podczas obróbki ze wspomaganiem 

elektrochemicznym (ECM), 

 różnicą ∆𝐹 pomiędzy wartościami średniej siły dla procesów bez i ze 

wspomaganiem elektrochemicznym a czynnikami wejściowymi.  

W pierwszych dwóch przypadkach jako funkcje aproksymująca przyjęto model 

multiplikacyjny o składowych eksponencjalnych. Zależność ∆𝐹(𝑣𝑐 , 𝑓) 

aproksymowano wielomianem drugiego stopnia z interakcjami. Analiza otrzymanych 

zależności funkcyjnych wskazuje, że największe korzyści wspomagania 

elektrochemicznego w wariancie B są dla 𝑓 <  2 𝜇𝑚 (rys. 4.60). 
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(a) 

 

(b) 

 
Rys. 4.60.  Zależność siły skrawania od prędkości skrawani 𝑣𝑐 i posuwu 𝑓 dla 

𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚, obróbka wariant B wspomagania elektrochemicznego (a), wykres 

konturowy przedstawiający spadek sił w wariancie B (b). 

WPŁYW WSPOMAGANIA ELEKTROCHEMICZNEGO NA ZUŻYCIE 

OSTRZA SKRAWAJACEGO 

Obróbka narzędziami wykonanymi z cermetali w procesie mikroskrawania 

wspomaganego elektrochemicznie niesie za sobą ryzyko (szczególnie w wariancie 

A) roztwarzania narzędzia skrawającego. W celu weryfikacji wpływu parametrów 

procesu i wspomagania elektrochemicznego na zużycie narzędzia skrawającego 

przeprowadzono na podstawie obrazów SEM analizę stanu ostrza po obróbce.  

Na rys. 4.61 - rys. 4.65 przedstawiono obrazy powierzchni roboczych narzędzi 

wykorzystanych podczas badań wspomaganego elektrochemicznie procesu 

mikrotoczenia. Zdjęcia zestawiono w taki sposób, aby ułatwić porównanie wpływu 

poszczególnych wariantów wspomagania elektrochemicznego na zużycie narzędzia, 

mianowicie:  

 na rys. 4.61, rys. 4.62 i rys. 4.63 przedstawiono obrazy SEM narzędzi po 

mikrotoczeniu wspomaganym elektrochemicznie zgodnie z wariantem A oraz 

po mikrotoczeniu z takimi samymi parametrami ale bez wspomagania 

elektrochemicznego, 

 na rys. 4.64 i rys. 4.65 przedstawiono obrazy SEM narzędzi po mikrotoczeniu 

wspomaganym elektrochemicznie zgodnie z wariantem B oraz po 

mikrotoczeniu z takimi samymi parametrami ale bez wspomagania 

elektrochemicznego. 
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(a) 

 

(b) 

 
Rys. 4.61. Obrazy SEM krawędzi skrawającej narzędzia po usunięciu 3 warstw 

materiału; parametry obróbki: głębokość skrawania 𝑎𝑝  =  6 𝜇𝑚, prędkość 

skrawania 𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛, posuw 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟; wspomaganie 

elektrochemiczne: wariant A, 𝑈 =  10 𝑉 ; (a) powiększenie x500,  
(b) powiększenie x1000. 

 

(a) 

 

(b) 

 
Rys. 4.62. Obrazy SEM krawędzi skrawającej narzędzia po usunięciu 3 warstw 

materiału; parametry obróbki: głębokość skrawania 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚, prędkość 

skrawania 𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛, posuw 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟; wspomaganie 

elektrochemiczne: wariant A, 𝑈 =  10 𝑉 ; (a) powiększenie x500, (b) powiększenie 
x1000. 
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(a) 

 

(b) 

 
Rys. 4.63. Obrazy SEM krawędzi skrawającej narzędzia po usunięciu 3 warstw 

materiału; parametry obróbki: głębokość skrawania 𝑎𝑝  =  6 𝜇𝑚, prędkość 

skrawania 𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛, posuw 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟; obróbka bez wspomagania 
elektrochemicznego; (a) powiększenie x500, (b) powiększenie x1000. 

 

(a) 

 
 

(b) 

 
 

Rys. 4.64. Obrazy SEM krawędzi skrawającej narzędzia po usunięciu 10 warstw 

materiału; parametry obróbki: głębokość skrawania 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚, prędkość 

skrawania 𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛, posuw 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟; wspomaganie 

elektrochemiczne: wariant B, 𝑈 =  3 𝑉 ; (a) powiększenie x500,  
(b) powiększenie x1000. 

 
 
 
 
 
 
 



147 
 

(a) 

 

(b) 

 
Rys. 4.65. Obrazy SEM krawędzi skrawającej narzędzia po usunięciu 10 warstw 

materiału; parametry obróbki: głębokość skrawania 𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚, prędkość 

skrawania 𝑣𝑐  =  80 𝑚/𝑚𝑖𝑛, posuw 𝑓 =  3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟; obróbka bez wspomagania 
elektrochemiczne; (a) powiększenie x500, (b) powiększenie x1000. 

Z przedstawionych fotografii wynika, że w zależności od grubości skrawania, 

wielkości posuwu i prędkości skrawania zużycie narzędzia ma zróżnicowany 

charakter, a dominującymi mechanizmami zużycia są zużycie ścierne oraz 

adhezyjne. Na podstawie oceny jakościowej można sformułować następujące 

wnioski: 

 zastosowanie wspomagania elektrochemicznego w wariancie A powoduje 

niewielkie zmniejszenie zużycia wierzchołka ostrza i głównej krawędzi 

skrawającej. W tym wariancie wspomagania zaobserwowano jednak 

niekorzystne zjawisko powstawania nadtrawień na krawędzi przecięcia 

głównej i pomocniczej powierzchni przyłożenia, 

 zastosowanie wspomagania elektrochemicznego w wariancie B powoduje 

niewielkie zmniejszenie zużycia wierzchołka ostrza i głównej krawędzi 

skrawającej. W tym wariancie nie występuje niekorzystne zjawisko 

powstawania nadtrawień na krawędzi przecięcia głównej i pomocniczej 

powierzchni przyłożenia. 

Mechanizm związany w powstawaniem nadtrawień na krawędzi przecięcia głównej  

i pomocniczej powierzchni przyłożenia można wyjaśnić reakcjami 

elektrochemicznymi zachodzącymi pomiędzy wolframem a elektrolitem. Podczas 

badań zastosowano narzędzia wykonane z cermetalu, w którym fazą wiążącą jest 

bogate w wolfram spoiwo kobaltowe. Z badań prowadzonych na Politechnice 

Krakowskiej [6] związanych z obróbką elektrochemiczną węglików spiekanych 
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wynika, że mechanizmem odpowiedzialnym za trawienie krawędzi są reakcje 

chemiczne związane z tworzeniem się trójtlenku wolframu. Na powierzchni 

narzędzia, które ma kontakt z podłączonym do dodatniego źródła prądu przedmiotem 

obrabianym, wolfram reaguje z wodą zawartą w elektrolicie tworząc trójtlenek 

wolframu 𝑊𝐶3, który jest nierozpuszczalny w wodzie. Reakcje te zachodzą na 

krawędzi, co wynika z koncentracji przepływu ładunku w tym obszarze (tzw. efekt 

ostrzowy). 

W obróbce skrawaniem zużycie narzędzia skrawającego następuje od 

momentu zetknięcia się z materiałem obrabianym. Ocena stopnia zużycia narzędzia  

w procesie skrawania jest tematem wielu prac badawczych (np. [133, 134, 135, 136, 

137]), w których autorzy skupiają się na opracowaniu odpowiednich metod 

pozwalających odpowiednio wcześniej zareagować przed wystąpieniem krytycznego 

stępienia narzędzia. Klasycznym pomiarem intensyfikacji zużycia narzędzia jest 

pomiar zmiany jego geometrii. Jak już wcześniej wspomniano zastosowanie 

klasycznej metody wyznaczania stopnia zużycia narzędzia skrawającego  

w odniesieniu do mikroskrawania jest niemożliwy. Aby możliwy był pomiar zużycia 

narzędzia należy zastosować inną metodę pomiaru. Z prowadzonych badań [134, 

138, 139] wynika że stosowaną metodą wykrywania zużycia narzędzia może być 

pomiar i ocena przebiegu sił skrawania (zmiana geometrii narzędzia powoduje 

zmianę sił skrawania). 

Na rys. 4.66 i rys. 4.67 przedstawiono wartości średniej siły skrawania  

w dziesięciu kolejnych przejściach, uzyskane w mikroobróbce w wariancie B dla 

procesu bez i z wspomaganiem.  

 



149 
 

 
Rys. 4.66. Zależność siły skrawania od liczby przejść (czasu obróbki) parametry 
obróbki: głębokość skrawania 𝑎𝑝 = 1 𝜇𝑚, prędkość skrawania  𝑣𝑐 = 40 𝑚/𝑚𝑖𝑛, 

posuw narzędzia 𝑓 = 3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟. 

 

 
Rys. 4.67. Zależność siły skrawania od ilości przejść (czasu obróbki) parametry 

obróbki: głębokość skrawania 𝑎𝑝 = 1 𝜇𝑚, prędkość skrawania 𝑣𝑐 = 120 𝑚/𝑚𝑖𝑛, 

posuw narzędzia 𝑓 = 3 𝜇𝑚/𝑜𝑏𝑟. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zmian głównej siły skrawania w procesie 

toczenia wzdłużnego mikroelementów dla przyjętych stałych parametrów skrawania 

można sformułować następujące wnioski: 

 w trakcie skrawania widoczny jest wzrost siły skrawania wraz z czasem pracy 

narzędzia, 
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 zastosowanie wspomagania zmniejsza wartości siły skrawania, jak również 

zużycie narzędzia, co widoczne jest na rys. 4.62 - rys. 4.65, 

 na rys. 4.66.  widoczny jest znaczny wzrost sił skrawania, między piątym  

a siódmym przejściem, co wskazuje na wzrost zużycia narzędzia 

skrawającego. Dla przebiegu przedstawionego na rys. 4.67 nie zauważono 

gwałtownego wzrostu sił skrawania, obróbka przebiegała bardzo stabilnie, 

 odnosząc bezpośrednio zmianę sił skrawania do zużycia narzędzia możemy 

zauważyć na rys. 4.67 krzywą przypominającą klasyczny model zużycia 

narzędzia. Po krótkim czasie docierania występującym między 1 a 2 

przejściem następuje okres równomiernego zużycia narzędzia 

charakteryzujący się stałym powolnym wzrostem sił skrawania. Taki rodzaj 

zużywania się ostrza określamy jako zużycie  naturalne. 

Pomiar stopnia zużycia narzędzia poprzez jego demontaż i ponowny montaż niesie 

za sobą szereg problemów. Jednym z sugerowanych przez autora sposobów 

pomiaru zużycia narzędzia w mikroskrawaniu jest więc pomiar sił (ich zmian) 

podczas procesu mikrotoczenia. Sposób ten nie wymaga demontażu narzędzia  

i może być stosowany w trakcie procesu, a pomiar jest otrzymywany w czasie 

rzeczywistym. Przedstawione tu rozważania i wyniki badań należy traktować jako 

wskazówkę czy propozycję wstępną która wymaga dalszych badań.  
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5. OPRACOWANIE PODSTAW TECHNOLOGII 

ELEKTROCHEMICZNIE WSPOMAGANEGO PROCESU 

MIKROSKRAWANIA 

Otrzymane w przedstawionej pracy wyniki stanowią podstawę do opracowania 

technologii wspomagania elektrochemicznego procesów toczenia mikroelementów. 

Wytwarzanie mikroelementów w oparciu o procesy mikrotoczenia jest szeroko 

stosowane jednak problemy wynikające głównie z efektu skali oraz miniaturyzacji 

przedmiotu obrabianego i maszyny ograniczają tą metodę do wytwarzania 

mikroelementów o średnicy powyżej 100 𝜇𝑚. Ograniczenia te głównie wynikają  

z deformacji przedmiotu obrabianego oraz możliwej do uzyskania rozdzielczości 

obróbki ściśle związanej z technologiczną objętością jednostkową 

(𝑎𝑛𝑔. 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙, 𝑈𝑅 [5]). W obróbce mikroskrawaniem pojęcie to utożsamia się 

z najmniejszym nastawialnym wymiarem (minimalną grubość usuniętego naddatku) 

oraz możliwą do uzyskania dokładność obrabianego elementu. Jednak minimalizacja 

𝑈𝑅 nie jest wystarczająca do prawidłowego przeskalowania technologii obróbki. 

Drugim warunkiem przystosowania procesu do wytwarzania mikroelementów jest 

zwiększenie precyzji obróbki. Przykładowo, dziesięciokrotne zmniejszenie wymiarów 

przedmiotu obrabianego powinno powodować proporcjonalne zmniejszenie błędów 

obróbki. Dlatego też właściwa adaptacja systemu produkcyjnego do wytwarzania 

mikroelementów wymaga również zwiększenia precyzji obrabiarek i oprzyrządowania 

technologicznego. Minimalizacja UR oraz zwiększenie precyzji obrabiarek to warunki 

konieczne do przystosowania danej technologii do mikrowytwarzania i obowiązują 

one niezależnie od rodzaju obróbki. 

Doświadczenia zdobyte w trakcie projektowania i wykonania mikroobrabiarki 

oraz  podczas przeprowadzonych badań doświadczalnych dały możliwość 

opracowania podstaw technologii wspomaganego elektrochemicznie procesu 

mikrotoczenia. Obejmują one wytyczne związane z przeskalowaniem procesu 

obróbki, wytyczne dotyczące wprowadzenia dodatkowych oddziaływań 

elektrochemicznych w strefę obróbki oraz wytyczne do budowy obrabiarek 

hybrydowych w procesach mikroskrawania. 
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W mikroobróbce skrawaniem grubości warstw skrawanych są porównywalne do 

promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej, co powoduje że na każdym etapie 

projektowania procesu musimy uwzględnić efekt skali. W trakcie projektowania 

procesu mikroskrawania należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych czynników 

różniących obróbkę konwencjonalną od obróbki w skali mikro do której zalicza się:  

 mikrostruktura materiału obrabianego, gdzie należy uwzględnić wielkość  

i  kształt ziaren oraz ich rozmieszczenie w materiale obrabianym wraz  

z wtrąceniami,  

 narzędzie skrawające, gdzie należy uwzględnić zarówno materiał narzędzi 

skrawającego ( mikrotwardość, drobnoziarnistość czy rodzaj powłoki) jego 

geometrię ( promień zaokrąglenia krawędzi skrawającej, kąt natarcia), 

 grubość warstwy skrawanej – wartości usuwanego naddatku często są 

porównywalne z minimalną grubością możliwej do usunięcia warstwy,  

 parametry skrawania – ich wartości wpływają na siły powstające w trakcie 

procesu. Należy zwrócić uwagę na prędkość skrawania, która przy obróbce  

w skali mikro posiada małe wartości wynikające z średnicy obrabianego 

elementu czy w przypadku np. frezowania średnicy narzędzia skrawającego, 

 budowa obrabiarki – dobór odpowiednich układów obrabiarki np. 

szybkoobrotowego wrzeciona, precyzyjnych układów ruchu narzędzia itp., 

 oprzyrządowanie technologiczne – pozwalające m.in. na pomiar parametrów 

procesu mikroskrawania. 

Mając na uwadze wyżej wymienione problemy występujące w obróbce w skali mikro 

proces wytwarzania mikroelementów powinien uwzględnić następujące możliwości 

zmniejszenia błędów obróbki [94]:  

 odpowiedni dobór geometrii ostrza (ostrze o jak najmniejszym promieniu 

zaokrąglenia krawędzi skrawającej), 

 optymalizacja strategii obróbki – dobór sztywności narzędzia, ilości przejść, 

kinematyki obróbki, 

 optymalizacja parametrów skrawania – należy dobrać tak wartości posuwu  

i głębokości skrawania, aby uzyskać minimalną wartość siły skrawania, która 

powoduje ugięcie ( deformację ) przedmiotu obrabianego, 

 zastosowanie obróbki z wysokimi prędkościami skrawania. 
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Przedstawione powyżej wskazówki dotyczące projektowania procesów 

mikroskrawania mają charakter ogólny i mogą być zastosowane dla różnych odmian 

mikroskrawania takich jak: toczenie, frezowanie, szlifowanie czy wiercenie. 

 Wprowadzenie dodatkowych oddziaływań elektrochemicznych w strefę 

obróbki miało za zadanie wspomagać proces skrawania poprzez równoczesne 

roztwarzania powierzchni obrabianej (wariant A wspomagania) oraz poprzez zmianę 

warunków skrawania związanych z wytworzeniem na powierzchni obrabianej 

warstwy pasywnej o odmiennych właściwościach mechanicznych (wariant  

B wspomagania). Projektując procesy mikroskrawania w których zastosowano 

wspomaganie elektrochemiczne technolog musi uwzględnić wszystkie wymienione 

problemy związane z procesem skalowania oraz problemy wynikające  

z wprowadzenia wspomagania elektrochemicznego. Istotną rolę odgrywa tutaj 

świadomość problemów pojawiających się podczas wspomagania 

elektrochemicznego. Zastosowanie wariantu A wspomagania elektrochemicznego 

przy nieodpowiednim doborze parametrów procesu jak również materiału narzędzia 

skrawającego może przyczynić się do roztwarzania ostrza skrawającego. Powoduje 

to konieczność stosowania odpowiedniego materiału na ostrze skrawające np. 

diamentu. Warunkiem prowadzenia wspomagania elektrochemicznego procesu 

mikrotoczenia w wariancie A jest taki dobór parametrów procesu wspomagania, aby  

w wyniku roztwarzania elektrochemicznego grubość usuniętego naddatku nie 

przekraczała głębokości skrawania. Należy zwrócić na to szczególną uwagę podczas 

stosowania małych głębokości skrawania. Projektując proces wspomagania  

w wariancie B technolog musi uwzględnić grubości warstw pasywnych, ponieważ 

usuwanie warstw grubszych niż warstwy pasywne powoduje utratę korzyści 

wynikających z pasywacji powierzchni. Przeprowadzone badania grubości warstw 

pasywnych wskazują że dla stali nierdzewnej nie przekracza ona 100 nm. Usuwanie 

tak małych warstw wymaga zastosowania odpowiedniego narzędzia skrawającego 

(promień zaokrąglenia krawędzi skrawającej). Zastosowanie powyższych wskazówek  

w połączeniu z doświadczeniem operatorów przeprowadzających procesy 

mikroobróbki pozwolą na poprawienie jakości i dokładności otrzymywanych 

mikroelementów, a co za tym idzie rozszerzyć obszar ich zastosowania. 

Zebrane w trakcie eksploatacji stanowiska badawczo-dydaktycznego 

doświadczenia dały możliwość opracowania założeń do budowy obrabiarek 

hybrydowych do mikrokształtowania elementów MEMS i mikro narzędzi. 
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Zastosowanie konwencjonalnych metod wytwarzania mikroelementów związane jest 

ze zdefiniowaną przez Richarda P. Feymana filozofią top-down [140], czyli produkcją 

coraz to mniejszych elementów (obiektów), z użyciem odpowiednio 

zmodyfikowanych systemów produkcyjnych stosowanych do wytwarzania 

makroelementów. Modyfikacje te skupiają się wokół dwóch zasadniczych zadań, 

mianowicie [5]: 

 zwiększenie rozdzielczości obróbki, 

 poprawa dokładności obrabiarek i oprzyrządowania technologicznego. 

Modyfikacje konstrukcji obrabiarki, które mają na celu zwiększenie precyzji 

stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych powinny obejmować: 

 minimalizacje odkształceń mechanicznych i termicznych elementów 

konstrukcyjnych obrabiarki, 

 ograniczenie drgań, 

 zastosowanie specjalistycznego oprzyrządowania umożliwiającego 

wykonywanie miniaturowych elementów (tj. uchwyty przedmiotu i narzędzia). 

Na podstawie doświadczeń własnych i danych literaturowych [141, 142, 143, 144, 

145] można sformułować następujące wytyczne budowy obrabiarek, systemów 

sterowania oraz układów nadzorujących stosowanych w mikrowytwarzaniu: 

 podstawa maszyny powinna być wykonana ze stabilnych termicznie  

i tłumiących drgania materiałów (granit naturalny lub syntetyczny, ceramika 

szklana Zerodur, stal stopowa Inwar), 

 zastosowanie napędów liniowych z rozdzielczością 1 𝑛𝑚 wyposażonych  

w łożyska hydrostatyczne (zwiększenie tłumienia, zmniejszenie zużycia 

prowadnic jak również zwiększenie dokładności, wysoka sztywność 

dynamiczna) lub zastosowanie innych zaawansowanych napędów  

z wbudowaną pętlą zwrotną w celu poprawy dokładności obróbki (np. 

napędów czy pozycjonerów piezoelektrycznych), 

 zastosowanie dokładnego wrzeciona wysokoobrotowego. Wybór wrzeciona 

powinien być dokonany w oparciu o dwa podstawowe kryteria, czyli prędkość 

obrotowa (w zależności od zastosowania prędkość obrotowa może zmieniać 

się w zakresie od kilkunastu do kilkuset tysięcy obrotów na minutę) oraz 

dokładność obrotów wrzeciona (𝑏𝑖𝑐𝑖𝑒 <  1 𝜇𝑚). Moc i moment obrotowy 

wrzeciona maja drugorzędne znaczenie, 
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 zastosowanie stabilizacji i kontroli środowiska pracy tj. aktywna izolacja drgań 

czy minimalizacja wpływu ciepła otoczenia poprzez zastosowanie specjalnych 

osłon lub pomieszczeń klimatyzowanych, 

 zastosowanie układów obserwacji pola obróbki, które umożliwiają pomiar 

geometrii przedmiotu czy pozycji narzędzia w celu korekcji błędów, 

 wymienność wybranych zespołów konstrukcyjnych obrabiarki, co pozwala na 

zwiększenie obszaru zastosowania (np. umożliwienie montażu w tym samym 

miejscu różnych głowic roboczych tj. wrzeciono szybkoobrotowe, średnio lub 

niskoobrotowe, głowica laserowa czy głowica ultradźwiękowa). 

Oferowane na rynku oraz przedstawione w literaturze konstrukcje prototypowe 

obrabiarek do wytwarzania mikroelementów można podzielić na dwie grupy, 

mianowicie: 

 ultra-precyzyjne obrabiarki o gabarytach typowych dla obrabiarek 

konwencjonalnych, 

 konstrukcje zminiaturyzowane (tzw. stołowe, 𝑎𝑛𝑔. 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒) - tzw. 

mikroobrabiarki. 

Za miniaturyzacją konstrukcji obrabiarek przemawiają takie przesłanki jak: 

zmniejszenie deformacji cieplnych, zmniejszenie ilości materiału potrzebnego do 

produkcji, zmniejszenie amplitudy ewentualnych drgań elementów obrabiarki, 

zmniejszanie sił bezwładności. Podejście oparte na miniaturyzacji systemu 

wytwórczego zastosował autor podczas  budowy stanowiska w ramach rozprawy 

doktorskiej. Po jego wielomiesięcznej eksploatacji nasuwa się jednak istotna uwaga, 

że nadmierna miniaturyzacja elementów może być również przyczyną szeregu 

problemów związanych z obsługą manualną (np. montaż, demontaż przedmiotu czy 

narzędzia). 

Nieodzownym elementem budowy współczesnych obrabiarek skrawających 

są urządzenia do diagnostyki (monitorowania) stanu narzędzia i procesu skrawania. 

W trakcie projektowania stanowiska badawczego przeanalizowano szereg takich 

rozwiązań w aspekcie zastosowania do diagnostyki procesu wytwarzania 

mikroelementów. Okazuje się, że na rynku nie ma zbyt wielu rozwiązań, które 

mogłyby być zaadaptowane w obrabiarkach skrawających do mikrowytwarzania. Na 

etapie projektowania obrabiarki należy więc uwzględnić konieczność opracowania  

i przetestowania własnego systemu pomiarowego. 
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Druga grupa wytycznych związana jest z wprowadzeniem dodatkowych 

oddziaływań elektrochemicznych w strefę obróbki. W tym zakresie w aspekcie 

konstrukcji części mechanicznej stanowiska należy zwrócić uwagę na: 

 wykorzystanie materiałów odpornych na korozje, 

 odseparowanie strefy obróbki od wrażliwych na działanie cieczy (elektrolitu) 

zespołów stanowiska (dotyczy to w szczególności układów napędowych, 

pomiarowych i wrzeciona), 

 zastosowanie urządzeń elektrycznych (napędy, wrzeciona, czujniki)  

o wysokim stopniu ochrony przed penetracja czynników zewnętrznych  

(co najmniej IP65), 

 wentylacje strefy obróbki (w trakcie wspomagania elektrochemicznego mogą 

wydzielać się szkodliwe dla obsługi opary), 

 izolacje elektryczna pozostałych elementów obrabiarki (w szczególności 

elementów aktywnych tj. napędy, wrzeciono) od przedmiotu obrabianego, 

narzędzia oraz katody. 

Wprowadzenie oddziaływań elektrochemicznych wymaga uwzględnienia  

w konstrukcji obrabiarki dwóch dodatkowych zespołów funkcjonalnych, czyli układu 

obiegu elektrolitu oraz układu zasilania elektrycznego. Podstawowe funkcje układu 

przygotowania i obiegu cieczy roboczej to dostarczenie elektrolitu do strefy obróbki, 

filtracja zanieczyszczeń (ewentualnych produktów roztwarzania) oraz pomiar  

i stabilizacja podstawowych właściwości elektrolitu (tj. przewodności właściwej, 𝑝𝐻  

i temperatury). W przypadku gdy istnieje taka potrzeba należy również wyposażyć 

układ obiegu elektrolitu w elementy do utylizacji produktów roztwarzania 

elektrochemicznego. 

Obecność elektrolitu w strefie obróbki wymaga szczególnej uwagi w trakcie 

eksploatacji stanowiska. Związana jest z tym m.in. znacznie częstsza konserwacja  

i czyszczenie wszystkich zespołów stanowiska. Konstruując obrabiarkę hybrydową 

warto więc zadbać o rozwiązania dające możliwość łatwego i powtarzalnego 

montażu/demontażu poszczególnych podzespołów stanowiska. 

Przedstawione powyżej wytyczne mają charakter ogólny i na etapie 

projektowania powinny być odniesione do konkretnego rozwiązania technicznego 

obrabiarki. Ostateczna konstrukcja hybrydowej obrabiarki do mikroskrawania 

wspomaganego elektrochemicznie jest wynikiem syntezy ogólnych wytycznych 
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dotyczących urządzeń do mikrokształtowania oraz uwarunkowań związanych  

z wprowadzeniem wspomagania elektrochemicznego. Należy podkreślić, że te 

drugie mają charakter istotnych ograniczeń (materiały odporne na korozje, 

szczelność elementów itp.) znacznie zawężających możliwą gamę rozwiązań 

konstrukcyjnych. 

Jako obszar zastosowania technologii elektrochemicznie wspomaganego 

procesu skrawania autor wskazuje operacje wykończeniowe materiałów 

przewodzących prąd elektryczny, których głębokość skrawania wynosi ≈  1 𝜇𝑚 (dla 

tych wartości 𝑎𝑝 widoczne są największe korzyści związane ze wspomaganiem 

elektrochemicznym). Przeprowadzono więc badania mające na celu oszacowanie 

średnicy, która może być uznana jako granica, poniżej której musimy zastosować 

wspomaganie procesu skrawania w celu zmniejszenia sił skrawania. Otrzymane 

wyniki zostały przedstawione na rys 4.68. Badania przeprowadzono dla trzech 

różnych materiałów.  

 
Rys. 4. 68. Graniczna wartość średnic badanych materiałów. 

Otrzymane średnice wskazują granice dla badanych materiałów poniżej których 

powinniśmy zastosować wspomaganie elektrochemiczne w celu zmniejszenia sił 

skrawania. Wstępna obróbka elementu - gdy usuwane są znacznie grubsze naddatki 

- powinna odbywać się bez wspomagania elektrochemicznego, a proces hybrydowy 

należy stosować tylko w ostatnim etapie obróbki elementu. 
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Jednym z podstawowych problemów mikroskrawania jest nieproporcjonalna 

zmiana sił skrawania wraz ze zmniejszeniem grubości usuwanego materiału (efekt 

skali), co, ze względu na duże prawdopodobieństwo odkształcenia lub zniszczenia 

narzędzia oraz przedmiotu obrabianego, znacznie utrudnia prowadzenie obróbki 

elementów o wymiarach charakterystycznych <  100 𝜇𝑚. Obecnie, w celu 

rozwiązania tych problemów stosuje się m.in.: intensywne chłodzenie strefy obróbki 

czy drgania ultradźwiękowe, jednak nie rozwiązuje to w pełni problemów związanych 

z efektem skali. 

W niniejszej pracy zaproponowano inny sposób rozwiązania tego problemu, 

mianowicie zastosowanie wspomagania elektrochemicznego do poprawy warunków 

mikroskrawania. Przedstawione rozwiązanie należy do grupy obróbek hybrydowych, 

w których różne formy energii zostają jednocześnie wprzęgnięte w strefę 

oddziaływania na obrabiany materiał. W przypadku analizowanej metody 

wspomagania (wariant B) naddatek usuwany jest w wyniku mikroskrawania, 

natomiast równoczesna pasywacja elektrochemiczna korzystnie zmieniają warunki 

usuwania naddatku poprawiając wskaźniki technologiczne procesu. Wynika to  

z faktu, że wytworzona na przedmiocie obrabianym warstwa pasywna ułatwia 

odkształcenia plastyczne oraz ma odmienną od materiału rodzimego wytrzymałość  

i twardości. 

Należy podkreślić, że przedstawiona koncepcja wpisuje się w bieżące 

tendencje rozwoju obrabiarek, które m.in. dotyczą realizacji różnych metod obróbki 

na jednej obrabiarce lub realizacji obróbki kompletnej (obróbka na gotowo na jednej 

obrabiarce). Przykładem może być obrabiarka firmy Sodick na której realizuje się 

sekwencje obróbki strumieniem wody WJM (Water Jet Machining), obróbki 

elektroerozyjnej WEDM (Wire EDM) oraz obrabiarka firmy OPS-Ingersol integrująca 

dwie technologie: szybkie frezowanie HSC i elektrodrążenie EDM [146]. 

Podstawowym celem niniejszej pracy było poznanie i stworzenie podstaw 

technologii elektrochemicznego wspomagania procesu mikroskrawania. Badania 

przeprowadzone w Japonii w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku wskazywały na 

szereg korzyści wynikających z wprowadzenia oddziaływań elektrochemicznych  

w procesach wytwarzania mikroelementów (mikroskrawania). Od czasu 
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opublikowania w [26, 27] wyników badań wspomagania elektrochemicznego procesu 

mikroskrawania znacznie została poszerzona wiedza o zjawiskach zachodzących  

w procesie mikroskrawania oraz nastąpił rozwój środków technicznych stosowanych 

w mikrotowytwarzaniu. Cały czas również – pomimo dynamicznego w ostatnich 

dwudziestu latach rozwoju mikrosystemów i technologii wytwarzania mikroelementów 

– istnieje zapotrzebowanie na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w tym 

zakresie. 

W rozdziale 1 scharakteryzowano mikroobróbkę skrawaniem ze szczególnym 

uwzględnieniem wpływu efektu skali na proces usuwania materiału. 

Scharakteryzowano procesy elektrochemiczne w aspekcie tworzenia warstw 

pasywnych. Na podstawie tej analizy literatury ustalono cel i zakres pracy. 

Rozdział 2 dotyczył podstaw modelowania matematycznego procesu 

mikroskrawania w kinematyce toczenia. Przedstawiono analizę sił i odkształceń 

powstałych w trakcie procesu z uwzględnieniem zjawisk występujących podczas 

usuwania bardzo małych naddatków. Uwzględniony został również efekt skalowania 

procesu w aspekcie obróbki mikrowałków (sztywność wałka, strzałka ugięcia, 

naprężenia wewnętrzne). 

W rozdziale 3 przedstawiono budowę stanowiska badawczo-dydaktycznego 

do realizacji hybrydowej technologii mikrokształtowania wspomaganego 

elektrochemicznie. Opisano główne zespoły wykonawcze, oprzyrządowanie 

technologiczne jak również scharakteryzowano możliwości pomiaru sił w procesie 

mikroskrawania.  

W rozdziale 4 przedstawiono wyniki badań doświadczalnych właściwości 

warstw pasywnych, mikrotoczenia elektrochemicznego, mikrotoczenia skrawaniem 

oraz mikrotoczenia wspomaganego elektrochemicznie. Na podstawie analizy 

wyników przeprowadzonych badań uzyskano informacje niezbędne do określenia 

potencjału technologicznego i obszaru zastosowania elektrochemicznego 

wspomagania procesów mikroskrawania. 

W rozdziale 5 opracowane zostały podstawy technologii elektrochemicznie 

wspomaganego procesu mikroskrawania. Przedstawiono wytyczne związane  

z przeskalowaniem procesu obróbki, wytyczne dotyczące wprowadzenia 

dodatkowych oddziaływań elektrochemicznych w strefę obróbki oraz wytyczne do 

budowy obrabiarek hybrydowych w procesach mikroskrawania. 
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W rozdziale 6 podsumowano rezultaty pracy oraz sformułowano wnioski 

końcowe. 

6.1 WNIOSKI O CHARAKTERZE POZNAWCZYM 

Przedstawione w pracy rozważania na temat skuteczności wspomagania 

elektrochemicznego procesu mikroskrawania, a w szczególności przeprowadzone 

badania doświadczalne pozwalają stwierdzić, że postawiony w rozdziale 1.4 cel 

pracy został osiągnięty. Poniżej przedstawione zostaną wnioski poznawcze  

i utylitarne, które zostały sformułowane w trakcie realizacji pracy. 

 Podczas procesu mikrotoczenia nieodpowiedni dobór parametru posuwu 

narzędzia (zbyt mała wartość) powoduje że dekohezja materiału jest 

zaburzona, a w trakcie procesu powstają odkształcenia plastyczne, które wraz 

z posuwem narastają, powodując chwilowe drgania narzędzia jak również 

uszkodzenie ostrza skrawającego. 

 W badanym procesie szczególnego znaczenia nabiera przygotowanie 

narzędzia skrawającego, a szczególnie dokładność jego wymiarów i kształtu 

oraz ostrość i jakość krawędzi skrawających. 

 Zastosowanie klasycznej metody wyznaczania trwałości narzędzia 

skrawającego opartej PN-ISO 3685 pt. Badanie trwałości noży tokarskich 

punktowych do analizy zużycia narzędzia w procesie mikrotoczenia jest 

utrudnione. Metoda ta wymaga obserwacji ostrza (jego demontażu  

i ponownym montażu). Z doświadczeń zdobytych  w trakcie prowadzonych 

badań mikrotoczeniu, zauważono że błędy powstałe podczas ponownego 

montażu narzędzia (uzyskanej dokładności pozycji) często są większe od 

głębokości skrawania. 

 Nieprawidłowy dobór warunków obróbki powoduje, że ugięcie narzędzia lub 

przedmiotu podczas procesu mikrotoczenia mogą być porównywalne  

z grubością warstwy skrawanej. 

 Grubości usuwanych warstw w procesie mikroskrawania często są mniejsze 

od rozmiarów ziaren materiału obrabianego, co sprawia że proces przebiega 

przy nieustanie zmieniających się warunkach skrawania, co negatywnie 

wpływa na stabilizacje procesu. W trakcie prowadzonych badań wspomniane 
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zjawisko widoczne było podczas mikroskrawania z głębokością skrawania 

𝑎𝑝  =  1 𝜇𝑚. 

 Przeprowadzone badania grubości i właściwości mechanicznych 

wytworzonych elektrochemicznie warstw tlenkowych potwierdziły słuszność 

przyjętej koncepcji (różnice pomiędzy twardością i zredukowanym modułem 

Younga wskazują, że warstwa spasywowana jest twardsza i bardziej krucha 

niż materiał rodzimy; określenie grubości warstwy umożliwiło wskazanie 

potencjalnych głębokości skrawania). Wniosek ten wymaga jednak 

potwierdzenia w trakcie dalszych badań materiałowych. 

 Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wspomaganie 

elektrochemiczne w wariancie B poprawia warunki skrawania w sytuacji gdy 

grubości usuwanych warstw są bliskie grubości warstwy pasywnej, jednak  

z powodu braku odpowiedniego narzędzia nie udało się przeprowadzić badań 

dla grubości skrawania <  1𝜇𝑚. 

 Przeprowadzone badania wskazują, że wspomaganie elektrochemiczne 

procesu mikrotoczenia w wariancie A oraz B powoduje zmniejszenie sił  

w strefie obróbki. Dokładne oszacowanie ilościowego udziału wspomagania 

będzie możliwe po dopracowaniu metody pomiaru sił skrawania. 

 Prowadzenie badań z zakresu obróbki skrawaniem mikroelementów wymaga 

zastosowania  wyspecjalizowanego oprzyrządowania, narzędzi skrawających 

czy obrabiarek. Specyfika procesów mikroskrawania znacząco różni się od 

znanych procesów konwencjonalnych. Wpływ efektu skali niesie za sobą 

konieczność specjalistycznego podejścia do procesu związanego  

z przygotowaniem materiału do obróbki czy narzędzi.  

6.2 WNIOSKI O CHARAKTERZE UTYLITARNYM 

 Przeprowadzone prace pozwoliły na stworzenie podstaw doświadczalnych 

mikroskrawania wspomaganego elektrochemicznie. W szczególności: 

 zaprojektowano, wykonano i uruchomiono stanowisko badawczo – 

dydaktyczne do mikrotoczenia wspomaganego elektrochemicznie, 

 opracowano wytyczne do projektowania procesów technologicznych 

(dobór parametrów), 
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 opracowano ogólne wytyczne dotyczące budowy obrabiarek 

hybrydowych do realizacji procesów mikroskrawania wspomaganego 

elektrochemicznie, 

 opracowano metodykę i przeprowadzono badania toczenia 

elektrochemicznego, toczenia konwencjonalnego, toczenia 

wspomaganego elektrochemicznie oraz grubości, morfologii  

i właściwości mechanicznych warstw pasywnych. Na podstawie 

otrzymanych zależności funkcyjnych przeprowadzono analizę wpływy 

parametrów obróbki na wybrane wskaźniki technologiczne obróbki. 

 Ze względu na bardzo małe wartości sił w procesie mikroskrawania, na rynku 

brak jest gotowych rozwiązań systemów umożliwiających pomiaru sił  

w procesach mikroskrawania (dostępne urządzenia maja bardzo duży -  

w stosunku do mierzonych wartości sił - zakres pomiarowy (rzędu kilkuset 𝑁 

lub nawet kilku 𝑘𝑁). 

 Kluczową role w procesie mikrotoczenia odgrywa odpowiednie ustawienie 

ostrza skrawającego w stosunku do osi obrabianego elementu 

(nieodpowiednie ustawienie narzędzia wpływa na powstawanie drgań  

w trakcie procesu jak również zmianę grubości usuwanego naddatku). 

 Wprowadzenie oddziaływań elektrochemicznych w procesie skrawania 

wymaga znacznej modyfikacji konstrukcji obrabiarki (zmiany te są dużo 

większe niż w przepadku innych sposobów wspomagania procesu  

tj. promieniowania laserowego czy drgań ultradźwiękowych narzędzia). 

 Prowadzenie procesu mikroskrawania ze wspomaganiem elektrochemicznym 

powoduje nadtrawienia narzędzia skrawającego. Należy jednak zaznaczyć, że 

zastosowanie narzędzia wykonanego z materiałów izolacyjnych (np. 

syntetyczny diament) powinno wyeliminować ten problem. 

 W oparciu o pomiary elipsometryczne i testy nanoindentacji opracowano 

metodykę pomiaru grubości i właściwości mechanicznych wytworzonych 

elektrochemicznie warstw tlenkowych. 

 Uzyskane wyniki wspomagania elektrochemicznego procesu mikrotoczenia 

mogą być częściowo uogólnione na inne sposoby mikroskrawania,  

a w szczególności mikrofrezowanie i mikroszlifowanie. 
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 Proponowana modyfikacja procesu mikroskrawania ma zastosowanie jedynie 

podczas obróbki materiałów przewodzących prąd eklektyczny, które należą do 

grupy materiałów łatwo pasujących się tj. Al, Fe, Cr, Ti, Mn i ich stopy (wariant 

B). 

6.3 KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ 

Przeprowadzone badania teoretyczne i doświadczalne stanowią istotny postęp 

w poznaniu procesów związanych ze wspomaganiem elektrochemicznym procesów 

mikroskrawania. Pomimo tego postępu w poznaniu badanych procesów wciąż 

pozostają problemy, których rozwiązanie wymaga wyjaśnienia i dalszych badań. Do 

najważniejszych z nich należy zaliczyć: 

 doskonalenie modeli matematycznych oraz stworzenie oprogramowania do 

komputerowej symulacji procesów zachodzących w obszarze obróbki, 

 przeprowadzenie badań doświadczalnych dla grubości skrawania <  1𝜇𝑚, 

 przeprowadzenie badań dla innych elektrolitów, materiałów obrabianych oraz 

narzędzi, 

 doskonalenie stanowiska badawczego szczególnie w zakresie układu do 

pomiaru małych sił skrawania, 

 opracowanie metody monitorowania zużycia narzędzia w procesie 

mikroskrawania opartej np. na pomiarze właściwej energii skrawania lub 

pomiarze sił skrawania, 

 opracowanie podstaw automatyzacji procesu obróbki, 

 opracowanie metodyki projektowania hybrydowej technologii mikroskrawania 

wspomaganego elektrochemicznie z uwzględnieniem operacji mikrotoczenia, 

mikrofrezowania i mikroszlifowania, 

 opracowanie wzorcowych procesów technologicznych dla wybranych 

kształtów mikroelementów, 

 poszukiwanie nowych obszarów zastosowań dla hybrydowej technologii 

mikroskrawania wspomaganego elektrochemicznie.  
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STRESZCZENIE 

Electrochemically assisted turning process of microparts 

S u m m a r y 

Production of micro parts is a dynamically developing area of production 

technologies. Same as in the macromanufacturing, advanced materials play an 

increasingly important role in shaping of microparts. The improved thermal, chemical, 

and mechanical properties of the material gives substantial benefits to the product 

design and performance, however makes the traditional machining processes not 

efficient in economical way or  impossible in general. In case of microcutting the main 

problem occurring during machining is related to the size effect. It means, that with 

decrease of depth-of-cut the nonlinear relation between uncut chip thickness and 

cutting forces is observed. The implication of such effect is increase of specific 

cutting energy (energy necessary to remove unit of material volume). One can state 

that occurrence of size effect limits application of microcutting process to machining 

parts made of soft materials. One of the solutions to overcome this problem and 

achieve high performance of microcutting process is introduction additional energy 

source in machining area. 

In the doctoral thesis the concept of electrochemically assisted microturning 

process was investigated. This is a hybrid process, where microcutting directly 

removes the material while the electrochemical passivation is changing the 

conditions of cutting, by changing mechanical properties of machined material. It 

gives possibility to reduce forces and stresses during machining, what is necessary 

to improve efficiency of microcutting. 

Chapter One presents impact of size effect in micromachining. 

Electrochemical processes were also characterized in terms of creating passive 

layers. Chapter Two concerns basis of mathematical modeling of the microturning 

process. The analysis of the forces and deformations appearing in the process taking 

into account the phenomena occurring while removal of very small machining 

allowances were described. Size effect in micro turning process of micro-shaft 

machining (impact on the stiffness of the shaft, deflection, internal stresses) was also 

taken into account. Chapter Three describes the design and construction of the test-

stand for hybrid machining by means of electrochemically assisted microturning 
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technology. The main parts of the test stand, tooling as well possibility of forces 

measurements in the micro-cutting process were presented. In the Chapter Four the 

results of experimental studies of passive layer thickness measurement, 

electrochemical micro-turning process and electrochemically assisted micro turning 

processes were described. The final part of the thesis includes analysis of the results 

of the and concluding remarks. 

Important achievement worth to be emphasized of the presented doctoral 

thesis is that the theoretical and  experimental bases for the development of 

electrochemically assisted technology of microturning which consist of: design and 

construction of test stand, experimental studies and guidelines for the machining 

process and machine tools design.  

 


