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METODA BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI SMARNYCH CIECZY
OBRÓBKOWYCH
THE METOD OF INVESTIGATIONS OF LUBRICATING
PROPERTIES OF CUTTING FLUIDS
W artykule przedstawiono budowę nowego stanowiska do badań właściwości smarnych cieczy
obróbkowych. Wymieniono zalety i wady tej metody badań. Podano też przykładowe wyniki
badań przeprowadzonych tą metodą
Słowa kluczowe: właściwości smarne, ciecz obróbkowa
In this paper a new tester intended for investigations of lubricating properties of cutting fluids has
been presented. Advantages and disadvantages this method has been described. The exemplary
results of investigations in this range have been presented.
Keywords: lubricating properties, cutting fluid

1. Wstęp
Skrawanie materiałów bardzo często odbywa się
w środowisku specjalnie doprowadzonych do strefy
skrawania cieczy, nazywanych cieczami obróbkowymi. Ciecze te spełniają w procesie skrawania szereg
funkcji [3, 5, 6], a jedną z najważniejszych jest funkcja
smarowania, to znaczy zmniejszania tarcia między
powierzchniami roboczymi narzędzia skrawającego
a materiałem obrabianym.
Proces skrawania charakteryzuje się występowaniem bardzo dużego współczynnika tarcia między
narzędziem a materiałem obrabianym. W pobliżu
krawędzi skrawającej zachodzi tarcie fizycznie
suche i technicznie suche [8]. Obecność cieczy obróbkowych sprzyja występowaniu tarcia mieszanego.
Oddziaływanie cieczy na tarcie w procesie skrawania
zależy też od parametrów technologicznych obróbki.
Przy skrawaniu niektórych metali z dużymi prędkościami obserwuje się zjawisko pękania materiału
obrabianego przed przemieszczającym się ostrzem
narzędzia, dzięki czemu przedostająca się do powstałej szczeliny ciecz obróbkowa powoduje zmianę
warunków tarcia [8].
Ocena właściwości smarnych cieczy obróbkowych
może być dokonywana w oparciu o analizę teoretyczną lub badania doświadczalne. Analiza teoretyczna,
obejmująca skład chemiczny cieczy oraz budowę ich
molekuł, umożliwia wstępną ocenę przydatności danej
cieczy w charakterze medium obróbkowego [1, 2].
Badania doświadczalne cieczy obróbkowych
mogą być prowadzone bezpośrednio w procesie ob-
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róbki skrawaniem lub na specjalnych urządzeniach
testowych.
Największe znaczenie praktyczne mają badania
efektywności cieczy obróbkowych przeprowadzane
w czasie obróbki skrawaniem. Badania takie umożliwiają określenie wpływu cieczy obróbkowych na
przebieg procesu skrawania (zużycie narzędzi, siły
skrawania, drgania układu OUPN, temperatura skrawania) i rezultaty tego procesu (dokładność obróbki,
stan warstwy wierzchniej obrobionego przedmiotu)
[6, 9]. Na podstawie badań mogą być sformułowane
zalecenia odnośnie stosowania cieczy obróbkowych
dla poszczególnych sposobów obróbki. Jednakże
przeprowadzenie takich badań wiąże się ze znacznymi kosztami.
Taniej i szybciej można przeprowadzić badania
cieczy obróbkowych na specjalnych urządzeniach testowych. Znanych jest wiele takich urządzeń, które
różnią się budową węzła tarcia, wielkościami identyfikowanymi podczas próby testowej, przebiegiem
zużycia elementów węzła tarcia [10].
Jednym z najczęściej stosowanych urządzeń do
badania właściwości trybologicznych cieczy obróbkowych jest aparat czterokulowy [4, 7].Węzeł tarcia w
tym aparacie stanowią cztery kulki ze stali łożyskowej.
Trzy kulki dolne, zamocowane nieruchomo w uchwycie, dociskane są z rosnącą siłą do kulki czwartej,
która zamocowana jest w obracającym się wrzecionie.
Wszystkie kulki zanurzone są w badanej cieczy. Miarą
skuteczności smarowania jest graniczne obciążenie,
przy którym następuje zatarcie kulek.
Warunki tarcia panujące w aparacie czterokulowym w dużym stopniu odbiegają od warunków wystę-
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pujących w strefie skrawania materiałów. Dlatego też
podjęte zostały prace nad skonstruowaniem własnego
stanowiska do badania właściwości smarnych cieczy
obróbkowych.

Na belce tej naklejone są tensometry połączone
z układem wzmacniająco – rejestrującym 14, który
umożliwia ciągły pomiar siły tarcia (po uprzednim
wywzorcowaniu).

2. Budowa stanowiska badawczego

3. Możliwości badawcze stanowiska

Schemat stanowiska do badania właściwości
smarnych cieczy przedstawiony został na rys. 1.
Para trąca, składająca się z próbki 9 i przeciwpróbki
8, jest zanurzona w badanej cieczy, wypełniającej
zbiornik 1. Mająca kształt pierścienia przeciwpróbka
8 jest zamocowana w wrzecionie 5, które wprawiane
jest w ruch obrotowy przez silnik 3 za pośrednictwem
przekładni pasowej 4. Licznik 6 wskazuje liczbę obrotów, a prędkościomierz 7 – prędkość obrotową
wrzeciona. Próbka 9, zamocowana w uchwycie
12, dociskana jest do przeciwpróbki 8 za pomocą
sprężyny 10 (poprzez układ dźwigniowy). Czujnik
11 umożliwia rejestrację wielkości zużycia próbki
i przeciwpróbki (łącznie).
Układ grzejny 13 służy do podgrzewania badanej
cieczy do założonej temperatury. Zadaniem mieszadła 2 jest wyrównywanie temperatury cieczy w całej
objętości zbiornika.
Moment tarcia przenoszony jest na ułożyskowany
wał 16, do którego przytwierdzona jest belka 15 (drugi
koniec belki połączony jest z korpusem urządzenia).

Para trąca odzwierciedla współdziałanie materiału
obrabianego (przeciwpróbka) oraz materiału części
roboczej narzędzia (próbka) w procesie obróbki skrawaniem. Zatem próbki, w kształcie kuli lub trzpienia
zakończonego powierzchnią płaską, walcową albo
kulistą, powinny być wykonane z materiałów stosowanych do wytwarzania części roboczej narzędzi
skrawających, natomiast przeciwpróbki w kształcie
pierścieni o średnicy zewnętrznej D = 58 mm i długości l = 20 mm wykonywane są z materiałów poddawanych obróbce skrawaniem. Tak, więc badania
skuteczności smarowania cieczą obróbkową mogą
być prowadzone dla różnych zestawień: materiał
ostrza – materiał obrabiany. Obciążenie węzła tarcia
może być stałe lub zmienne (max. 1000 N). Prędkość
ślizgania się próbki po przeciwpróbce może być zmieniana w granicach 0,5 – 3 m/s. Temperaturę badanej
cieczy można zmieniać w zakresie od temperatury
otoczenia do 70oC.
Wielkościami mierzonymi w trakcie próby są:
- siła tarcia,

Rys. 1. Schemat stanowiska do badania właściwości smarnych cieczy obróbkowych
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Rys. 2. Przebieg zużycia pary trącej w funkcji drogi tarcia

Rys. 3. Przebieg siły tarcia w funkcji drogi tarcia
- sumaryczne zużycie liniowe próbki i przeciwpróbki.
Zużycie indywidualne poszczególnych elementów pary trącej może być określone metodą wagową
lub metodą pomiaru szerokości śladu po zakończeniu
próby.
Przykładowe wyniki pomiarów uzyskane podczas
próby tarcia próbki ze stali szybkotnącej w kształcie
czaszy kulistej oraz przeciwpróbki ze stali konstrukcyjnej węglowej przedstawiono na rys. 2 i 3. Próby
prowadzono w warunkach pełnego zanurzenia pary
trącej w 5 – procentowej emulsji olejowej oraz „na
sucho”. Siła docisku próbki do przeciwpróbki była
stopniowo zwiększana do wartości równej 550 N,
a prędkość ślizgania była stała i wynosiła 0,8 m/s.

4. Podsumowanie
Główną zaletą przedstawionej metody badania cieczy obróbkowych jest możliwość oceny właściwości
smarnych tych cieczy w warunkach tarcia materiału
ostrza narzędzia i materiału poddawanego obróbce
skrawaniem. Konstrukcja stanowiska badawczego,
umożliwiająca zmiany w szerokich granicach siły
oddziaływania próbki na przeciwpróbkę, prędkości
ślizgania elementów pary trącej oraz temperatury
badanej cieczy, pozwala na prowadzenie badań
w różnych warunkach tarcia.
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Mankamentem tej metody jest konieczność wykonywania próbek z trudnoobrabialnych materiałów, stosowanych do wykonywania części roboczej narzędzi
skrawających, co wpływa na wzrost kosztów badań.
Obniżenie tych kosztów można uzyskać, w przypadku
próbki w kształcie kuli, poprzez kilkakrotne użycie tej
samej próbki (po każdej próbie ścierania następuje
obrót próbki o pewien kąt i w następnej próbie ścieranie odbywa się w innym miejscu czaszy kulistej).
Również przeciwpróbka może być kilkakrotnie użyta,
jeżeli po każdej próbie nastąpi przemieszczenie przeciwpróbki wzdłuż jej osi.
Przeprowadzone badania wstępne potwierdziły
prawidłowość funkcjonowania stanowiska i przydatność metody badań do oceny właściwości smarnych
płynów obróbkowych.
Szerokie stosowanie narzędzi skrawających,
których powierzchnie robocze pokryte są warstwami
przeciwzużyciowymi, skłania do rozważenia problemu skuteczności cieczy obróbkowych podczas skrawania takimi narzędziami. Prezentowane stanowisko
umożliwia przeprowadzenie badań przy użyciu próbek
pokrytych warstwą przeciwzużyciową.
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