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S t r e s z c z e n i e  

W czasach rosnącej globalizacji gospodarki na świecie przyglądamy się zmaganiom konwencjonalnych 
i nowych technologii produkcji. Te ostatnie mają poprawić m.in. produktywność, jakość wyrobów, ela-
styczność i ekologiczność procesów obróbki. Dzięki rozwojowi technologii obróbki, a przede wszystkim 
nowym materiałom konstrukcyjnym narzędzi skrawających jak polikrystaliczny regularny azotek boru, 
oraz rozwojowi konstrukcji obrabiarek udaje się obniżyć koszty produkcji nawet o 80%. W artykule 
przedstawiono charakterystykę obróbki w stanie utwardzonym oraz tendencje rozwoju, koncentrując się 
głównie na tzw. toczeniu na twardo. Zaprezentowano także konfrontację technologii szlifowania 
i alternatywnej dla niej obróbki w stanie utwardzonym. 

Słowa kluczowe: obróbka w stanie utwardzonym, toczenie i frezowanie na twardo, toczenie stali 
hartowanych, polikrystaliczny regularny azotek boru 

A b s t r a c t  

In an era of increasing globalization of the economy in the world, we are witnessing the struggle of 
conventional and new production technologies. The latter are designed to improve productivity, product 
quality, flexibility and environmental performance of production processes. Both the development of 
processing technologies, and above all, the new cutting tools construction materials such as regular 
polycrystalline cubic boron nitride (PCBN) and the development of the construction machine tools enable 
to reduce production costs by up to 80%. This paper presents the characteristics of hard machining 
processing and development trends, focusing mainly on the so-called hard part turning technology. 
It shows the confrontation between grinding and alternative technologies for its hard part turning. 

Keywords: hard machining, hard part turning and milling, turning of high hardness steel, polycrystalline 
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1. Wstęp 

W czasach rosnącej globalizacji gospodarki na świecie przyglądamy się zmaganiom 
konwencjonalnych i nowych technologii w dziedzinie produkcji. Te ostatnie mają m.in. 
poprawić produktywność, jakość wyrobów, elastyczność i ekologiczność procesów obróbki 
[1, 2, 5, 10].  

Dzięki rozwojowi technologii obróbki, a przede wszystkim nowym materiałom kon-
strukcyjnym narzędzi skrawających takich jak polikrystaliczny regularny azotek boru, oraz 
rozwojowi konstrukcji obrabiarek udaje się znacznie obniżyć koszty produkcji. Za przykład 
takich technologii poddawanych ciągłemu rozwojowi można podać: obróbkę z dużymi 
prędkościami skrawania HSC (ang. high speed cutting), obróbkę wysokowydajną HPC 
(ang. high performance cutting) oraz obróbkę na twardo HM (ang. hard machining), która 
wspólnie z obróbką HSM (ang. high speed machining) wypiera obróbkę erozyjną EDM 
(ang. electrical discharge machining) i frezowanie konwencjonalne w obróbce form i ma-
tryc [3–5]. 

W artykule przedstawiono charakterystykę obróbki w stanie utwardzonym oraz tenden-
cje rozwoju, koncentrując się głównie na tzw. toczeniu na twardo. Skonfrontowano także 
technologię szlifowania i alternatywną dla niej obróbkę na twardo. 

 

 
Rys. 1. Toczenie na twardo płytką CB 7015 (fot. Sandvik Coromant) [9] 

Fig. 1. Hard Turning with CB 7015 insert (photo Sandvik Coromant) [9] 

2. Definicja procesu 

Obróbka materiałów w stanie utwardzonym (ang. hard machining, HM), potocznie 
zwana obróbką na twardo, jest procesem obróbki materiałów konstrukcyjnych w stanie 
docelowej twardości (powyżej 45 HRC), narzędziami o geometrycznie określonych 
ostrzach. Wśród wspomnianej obróbki w stanie utwardzonym dużą popularność zdobywa 
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toczenie na twardo (ang. hard part turning, HPT), zastępujące coraz częściej proces 
szlifowania hartowanych elementów osiowo-symetrycznych.  

Do najczęściej obrabianych materiałów w procesie toczenia na twardo zalicza się har-
towane stale stopowe (tj. łożyskowe, narzędziowe, szybkotnące oraz stale do nawęglania), 
hartowane żeliwa, węgliki spiekane, kompozyty metalowo-ceramiczne. Natomiast wśród 
materiałów konstrukcyjnych narzędzi skrawających przeważa regularny azotek boru (ang. 
cubic boron nitride, CBN), ceramika narzędziowa: tlenkowa (Al2O3 + ZrO2), beztlenkowa 
(Si3N4) oraz mieszana (Al2O3 + TiC lub TiN). Polikrystaliczny regularny azotek boru cha-
rakteryzuje się nadzwyczajną twardością w podwyższonych temperaturach i wytrzymało-
ścią na ściskanie przy dobrej odporności na kruche pękanie. 

 

       
Rys. 2. Płytki Sandvik Coromant dedykowane do obróbki na twardo (fot. Sandvik Coromant) [9] 

Fig. 2. Sandvik Coromant inserts dedicated to hard machining (photo Sandvik Coromant) [9] 

3. Optymalizacja konwencjonalnej technologii obróbki w świetle HPT 

Na rysunku 3 [1–3] przedstawiono dwa sposoby prowadzenia operacji obróbki przed-
miotów hartowanych typu wałek, tuleja oraz tarcza. Pierwotny proces konwencjonalny 
wymagał formowania przedmiotu za pomocą obróbki plastycznej, następnie kształtowania 
za pomocą obróbki ubytkowej (wiórowej), hartowania i na koniec szlifowania jako kształ-
towania wykończeniowego. Natomiast zoptymalizowany proces technologiczny obejmu-
jący obróbkę na twardo może składać się z obróbki plastycznej połączonej z hartowaniem, 
obróbki skrawaniem i hartowania lub tylko hartowania oraz kształtowania wykończenio-
wego za pomocą toczenia na twardo. Niektóre aplikacje pozwalają na wyeliminowanie 
zgrubnej obróbki wiórowej. Prowadzenie obróbki zgrubnej na twardo jest możliwe, ale nie 
jest korzystne ekonomicznie ze względu na stosunkowo wysoki koszt narzędzi i ich 
zużycie. 

Proces konwencjonalny wymaga zastosowania co najmniej dwóch obrabiarek (pomija-
jąc proces obróbki plastycznej): tokarki, frezarki, wiertarki lub tokarko-frezarki (CNC) oraz 
szlifierki, podczas gdy proces zoptymalizowany pozwala pominąć operację szlifowania 
i zastąpić ją toczeniem w stanie utwardzonym. Pozwala to niekiedy zmniejszyć liczbę ob-
rabiarek (gdy możliwa jest eliminacja obróbki zgrubnej skrawaniem) koniecznych do wy-
tworzenia elementu, a co za tym idzie liczbę operatorów, przestrzeni roboczej, kosztów 
utrzymania stanowiska itp. Potwierdzają to informacje uzyskane od producentów części 
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maszyn, którzy wprowadzili już do produkcji technologię obróbki w stanie utwardzonym. 
Podają oni, że dla wielu aplikacji toczenie na twardo jest procesem tańszym niż szlifowa-
nie. Pozwala także na pozostawienie większych naddatków na obróbkę wykończeniową, co 
zmniejsza ryzyko pojawienia się pęknięć w newralgicznych punktach w trakcie obróbki 
cieplnej. Łącząc zalety obrabiarek wielozadaniowych z oprogramowaniem wspomagają-
cym proces obróbki, zyskujemy bardzo efektywne i elastyczne narzędzie pracy.  

 

 
Rys. 3. Przykład procesu obróbki przed i po optymalizacji [1–3]  

Fig. 3. Example of cutting process before and after optimization [1–3] 

4. Charakterystyka toczenia w stanie utwardzonym 

Toczenie w stanie utwardzonym stosowane jest do obróbki zgrubnej, kształtowej 
i wykończeniowej. Toczenie jest metodą obróbki kontaktu jednopunktowego, natomiast 
szlifowanie – metodą kontaktu wielopunktowego. Aktualnie stosowane głębokości skrawa-
nia mieszczą się w zakresie od ok. 0,05 do 0,5 mm, a ich wartość wpływa na stan 
powierzchni po obróbce. Narzędzia do obróbki na twardo pozwalają na toczenie z prędko-
ściami w zakresie od 90 do 250 m/min. Prędkość toczenia zależy od własności obrabianego 
materiału oraz od możliwości technologicznych obrabiarki. Stosowany posuw od 0,1 do  
0,5 mm/obr. wpływa na końcową chropowatość powierzchni. 

Toczenie w stanie utwardzonym znajduje zastosowanie podczas obróbki złożonych 
kształtów i profili tam, gdzie wymagane jest sterowanie numeryczne. Dużą zaletą jest 
możliwość obróbki kompletnej w jednym ustawieniu. Toczenie na twardo nie wymaga 
stosowania chłodziwa, a odpady powstające w trakcie obróbki poddaje się recyklingowi 
w przeciwieństwie do procesu szlifowania, podczas którego powstaje szlam. Produkcję 
nastawia się na jedną z dwóch strategii: wysokiej produktywności lub wysokiej dokładno-



97 

 

ści. Obróbka HPT pozwala na uzyskanie trzeciej klasy dokładności według ISO oraz wyso-
kości chropowatości na poziomie ok. 1 um [3, 4]. 

5. Porównanie wskaźników energetycznych i własności geometrycznych 

Porównaniu wskaźników energetycznych i własności geometrycznych posłużyła tabe- 
la 1. Zawiera ona wyniki badań uzyskanych podczas próby toczenia i szlifowania hartowa-
nego wałka ze stali ŁH15 (100Cr6) o składzie chemicznym: ok. 1% węgla, 0,3% manganu, 
0,2% krzemu, 1,5% chromu, 0,3% niklu. Po obróbce cieplnej uzyskano zwiększenie twar-
dości materiału do 62 HRC [3]. Próba toczenia na twardo została przeprowadzona z uży-
ciem narzędzia z płytką PCBN z polikrystalicznego borazonu, przy prędkości skrawania 
wynoszącej 160 m/min oraz chłodzeniu powietrzem. Próby szlifowania zostały przeprowa-
dzone z zastosowaniem dwóch typów ściernic i różnych parametrów obróbki. Pierwsza 
została przeprowadzona z użyciem ściernicy CBN oraz emulsji 10% i prędkości 
obwodowej ściernicy równej 58 m/s, druga natomiast z użyciem ściernicy Al2O3 i emulsji 
5%, a prędkość obwodowa ściernicy wyniosła 45 m/s. Analizując wyniki wszystkich prób, 
zauważamy, że proces toczenia na twardo wymaga co najmniej kilkukrotnie mniejszej 
efektywnej mocy skrawania podczas obróbki. Energia skrawania na jednostkę objętości jest 
również znacznie niższa. Uzyskane wysokości chropowatości powierzchni (parametr Rz) 
oraz maksymalna wysokość falistości kształtują się na podobnym poziomie zarówno dla 
toczenia, jak i szlifowania. Powierzchnia obrobiona toczeniem na twardo charakteryzuje się 
mniejszym rozrzutem wartości odchyłki okrągłości i walcowości niż w przypadku 
szlifowania, na co wpływ ma przede wszystkim jakość obrabiarki. 

T a b e l a  1 

Porównanie wskaźników energetycznych i własności geometrycznych [3] 

Czynnik Toczenie Szlifowanie 

narzędzie płytka PCBN ściernica CBN ściernica Al2O3 

Warunki obróbki lS = bS = 15 mm 
d = 16 mm 

vC = 160 m/min
powietrze 

vS = 58 m/s 
emulsja 10% 

vS = 45 m/s 
emulsja 5% 

Siła skrawania FC [N] 
FC′ [N/mm] FC = 34,1 FC′ = 2,25 FC′ = 0,44 

Efektywna moc skrawania PC [W] 90 1960 297 

Energia skrawania na 
jednostkę objętości EC [J/mm3] 6,8 65,3 99 

Wysokość 
mikronierówności Rz [um] 0,5–0,7 0,7 0,4–0,5 

Max. wysokość falistości Wp [um] 0,8–1,1 1,1 0,7–1,1 

Odchyłka okrągłości ΔO [um] 0,2–0,25 0,9 0,15–0,4 

Odchyłka walcowości ΔW [um] 0,6–0,9 1,4 0,3–1,1 
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6. Estymacja kosztów HPT w porównaniu ze szlifowaniem 

Na rysunku 4 przedstawiono wykresy słupkowe z szacowanymi kosztami. Wykres 
został sporządzony dla procesu obróbki konkretnego elementu, więc może przyjmować 
zupełnie inne wartości dla pozostałych elementów obrabianych. Z wykresu można odczy-
tać, że koszty inwestycyjne zakupu obrabiarki, narzędzi i przestrzeni roboczej są na podob-
nym poziomie zarówno w przypadku toczenia w stanie utwardzonym, jak i szlifowania. 
Natomiast nakłady mocy i koszty stałe dla HPT są nawet trzykrotnie mniejsze niż w przy-
padku szlifowania, przynosząc największe oszczędności. 

 

 
Rys. 4. Estymacja kosztów szlifowania i toczenie na twardo [9] 

Fig. 4. Cost estimation of grinding and hard turning processes [9] 

7. Porównanie cech szlifowania i toczenia w stanie utwardzonym 

W tabeli 2 zawarto porównanie najbardziej charakterystycznych cech szlifowania oraz 
toczenia w stanie utwardzonym. Szlifowanie charakteryzuje się większą energochłonnością 
oraz większymi kosztami stanowiska obróbkowego i trudnością realizacji obróbki kom-
pletnej w porównaniu z obróbką HPT. Makro- i mikrogeometria obrobionych powierzchni, 
a także własności fizyczne warstwy wierzchniej są zbliżone. Proces obróbki na twardo jest 
bardziej przyjazny środowisku ze względu na brak potrzeby stosowania środków smarno-
chłodzących lub stosowania tylko zimnego powietrza. Pozwala także na łatwy recykling 
odpadów powstających podczas obróbki [3, 4, 6–8]. Za toczeniem w stanie utwardzonym 
przemawia również fakt większego bezpieczeństwa operatora, tj. brak zagrożenia, jakie 
niesie ze sobą zniszczenie lub uszkodzenie wirującej ściernicy. 
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T a b e l a  2 

Porównanie szlifowania i toczenia na twardo 

Szlifowanie HPT 

– energochłonność + 

– koszty stanowiska obróbkowego + 

– możliwość realizacji obróbki kompletnej + 
+ makro- i mikrogeometria powierzchni obrobionej + 

+ własności fizyczne warstwy wierzchniej + 

– ekologia procesu obróbki + 

– bezpieczeństwo operatora + 
– marketing + 

8. Podsumowanie zalet obróbki HPT oraz tendencje rozwoju HM 

Zalety toczenia w stanie utwardzonym [3, 4, 6–8]: 
– wysoka elastyczność procesu oraz zdolność wytwarzania złożonych geometrii 

w jednym ustawieniu, 
– prostsza kinematyka procesu i mniejsza liczba parametrów wpływających na jego prze-

bieg w porównaniu ze szlifowaniem, 
– porównywalna ze szlifowaniem dokładność wymiarowo-kształtowa oraz jakość uzyska-

nych powierzchni, 
– większa wydajność usuwania materiału w porównaniu ze szlifowaniem, 
– skrócenie procesu technologicznego, 
– mniejsza energochłonność operacji, 
– zmniejszenie stanowiska obróbkowego, 
– możliwość obróbki bez użycia chłodziwa, 
– ekologia procesu. 

Dalszy wzrost efektywności zamierza się osiągnąć poprzez [3, 4, 6–8]: 
– podwyższenie jakości powierzchni obrobionej i dokładności obróbki, 
– zwiększenie trwałości ostrzy i stabilności krawędzi skrawających poprzez optymalizację 

składu polikrystalicznych materiałów supertwardych, ceramicznych i faz wiążących, 
– stosowanie na ostrza nowych powłok przeciwzużyciowych, w tym wielowarstwowych 

nanopowłok. 
Rozwój technologii HM jest napędzany przez rozwój technologii maszyn i technologii 

produkcji, rozwój materiałów i technologii obróbki, rozwój narzędzi oraz ciągłe dążenie do 
minimalizacji czasu i kosztów produkcji. 
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