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Streszczenie 

Dla zabezpieczenia zużycia tribologicznego noża tokarskiego podczas 
jego pracy zastosowano dodatkowy obwód elektrolityczny z kontrolowa-
nymi procesami elektrochemicznymi. Omówiono warunki pracy kontro-
lowanego układu elektrolitycznego z osadzaniem powłoki niskotarciowej 
(cynku). Parametry pracy układu elektrolitycznego wyznaczono w bada-
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niach metodą woltamperometrii liniowej, stałoprądowej. Zastosowanie 
niezależnego i współpracującego z układem skrawania układu elektroli-
tycznego pozwoliło zwiększyć okres eksploatacji noża tokarskiego, przy 
zadanym, trzykrotnym współczynniku synergizmu technologii. 

WPROWADZENIE 

Nóż tokarski jest podstawową i najczęściej wymienianą częścią obrabiar-
ki. W czasie procesu toczenia nóż narażony jest na działanie wielu nieko-
rzystnych czynników wpływających na jego okres eksploatacji. Podczas 
pracy nóż przenosi równocześnie obciążenia mechaniczne, tribologiczne 
i korozyjne [L. 1–5]. Zużycie noża  oceniane jest metodami bezpośred-
nimi lub pośrednimi. Bezpośrednie pomiary zużycia noża tokarskiego 
podają Polskie Normy i literatura tematyczna [L. 2–4]. 
 

 
 
Rys. 1.  Bezpośrednie wskaźniki zużycia ostrza wg PN-ISO 3685:1996 
Fig. 1.  Direct coefficients of the wear of the blade according to PN-ISO 3685:1996 
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Rozróżnia się cztery strefy zużycia ostrza (Rys. 1). Strefa C obej-
muje zaokrągloną część krawędzi, strefa N jest położona najdalej od 
naroża, poza zakresem kontaktu narzędzia z przedmiotem, na długości 
ok. 1÷2 mm, strefa A obejmuje długość zużytej krawędzi, najbardziej 
oddalonej od naroża, strefa B odpowiada pozostałej prostoliniowej czę-
ści czynnej krawędzi skrawającej. 

Wskaźniki zużycia powierzchni przyłożenia wyznacza się w płasz-
czyźnie Ps, prostopadle do krawędzi skrawającej w jej pierwotnym poło-
żeniu i są to: VBB  – średnia szerokość pasma zużycia; VBmax  – najwięk-
sza szerokość pasma zużycia; VBC  – szerokość pasma zużycia naroża; 
VBA – szerokość pasma zużycia w strefie A; VBN  – zużycie wrębowe.  

Wskaźniki zużycia powierzchni natarcia: KT – głębokość żłobka 
w strefie (największa głębokość żłobka na powierzchni natarcia); KM – 
odległość środka żłobka w strefie B, mierzona równolegle do powierzch-
ni natarcia; KB – szerokość żłobka (odległość między pierwotną krawę-
dzią skrawającą a najbardziej odległą krawędzią rowka na powierzchni 
natarcia); KF – odległość żłobka od pierwotnej krawędzi skrawającej. 
Inne wskaźniki zużycia dotyczą: uszkodzenia katastroficznego, objawia-
jącego się nagłym ubytkiem fragmentu ostrza wywołanym wyłamaniem 
lub upaleniem naroża. Omawiane bezpośrednie wskaźniki odnoszą się do 
statystycznych wartości stanu makroskopowego narzędzi skrawających. 

Ocena zużycia noża poprzez wskaźniki pośrednie prowadzona jest 
przeważnie przez doświadczonego tokarza w warunkach warsztatowych. 
Zużycie oceniane jest na podstawie nasilenia hałasu podczas skrawania, 
drgań układu, zmiany barwy i kształtu wióra, a po zakończeniu procesu – 
badań mikrogeometrii materiału obrobionego. Na centrach obróbczych 
sterowanych numerycznie (CNC) wymagany jest gwarantowany i okre-
ślony (liczbowo) okres eksploatacji narzędzi skrawających. Po zakończe-
niu tego okresu narzędzie  wymieniane jest na nowe.  

Podczas pracy obrabiarki uruchamiany jest niekontrolowany (niesta-
bilny) system przemieszczeń ładunków elektrycznych. Węzeł skrawania 
jest częścią tego niekontrolowanego, umownie nazwanego obwodu elek-
trycznego. Z ogólnych pojęć zużycia i osadzania powłok wynika, że 
technologie zastosowane do realizacji tych procesów są synergiczne  
[L. 6] . Na przykład chemiczne osadzanie powłok [L. 7] , wprowadzenie 
do cieczy cząstek materialnych, które w wybranych warunkach obciążeń 
mechanicznych zmieniają (zmniejszają) zużycie tribologiczne [L. 5–8]. 
Także i procesy elektrochemicznego osadzania w warunkach tarcia 
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i skrawania [L. 9–13] odnoszą się do procesów (technologii) synergicz-
nych. Określenie liczbowe wyjściowych wskaźników zużycia noża tokar-
skiego pozwala zadać współczynnik synergizmu (dwu-, trzykrotny) 
i dzięki temu ocenić przydatność stosowania procesu osadzania powłok 
podczas skrawania. 

Dla zabezpieczenia przed zużyciem tribologicznym noża tokarskiego 
zastosowano dodatkowy obwód elektrolityczny z kontrolowanymi proce-
sami elektrolitycznymi. Podstawowym zadaniem pracy układu jest osa-
dzenie niskotarciowej powłoki (na przykład cynku [L. 11, 12]), która 
zabezpieczy materiał narzędzia skrawającego, a zużywaniu tribologicz-
nemu poddawana jest osadzana powłoka.  

Celem niniejszej pracy jest zastosowanie kontrolowanego obwodu 
elektrolitycznego z procesami osadzania powłok metalicznych w ukła-
dzie skrawania zdolnego do kompensacji zużycia noża podczas operacji 
obróbczych. 

NIEKONTROLOWANY  OBWÓD  ELEKTRYCZNY  UKŁADU 
SKRAWANIA  PODCZAS  PRACY  NOŻA 

Na Rys. 2 pokazano schematycznie obwód elektryczny utworzony w wa-
runkach pracy układu materiałowego element skrawany (1)/środowisko/ 
/nóż tokarski (2). Układ jest częścią całego systemu mechanizmów obra-
biarki. Ten układ współpracuje z mechanizmami  obrabiarki i można go 
przedstawić w postaci lokalnego źródła pól elektromagnetycznych i jego 
pola podstawowego – elektrycznego (3). Elementy metalowe obrabiarki – 
przewodniki prądu elektrycznego spełniają rolę przewodów łączenio-
wych pomiędzy źródłem prądu elektrycznego (3) i odbiornikiem – ukła-
dem skrawania (1) i (2). 

Obserwacje napięć elektrycznych, mierzonych pomiędzy obrabianym 
elementem i nożem (Rys. 2) wskazują, że przy odległościach  pomiędzy 
elementem i nożem l1 – brak połączenia elektrycznego w obwodzie; przy 
l2 – mierzone napięcie jest niestabilne, a przepływ ładunków elektrycznych 
skoncentrowany na ostrzu noża; l3 – nóż znajduje się w kontakcie 
z materiałem obrabianym, w tym przypadku możliwe jest elektronowe 
przeniesienie ładunków elektrycznych. Hipotetycznie można założyć wy-
stępowanie zjawisk elektrochemicznych przy odległościach l2, jednak bez 
możliwości wydzielenia ich z ogólnej liczby zjawisk towarzyszących pro-
cesom skrawania, a więc i bez możliwości sterowania tymi zjawiskami. 
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Rys. 2.  Niekontrolowany obwód elektryczny w warunkach pracy układu materiało-
wego obrabiany: element/środowisko/nóż tokarski. 1 – element obrabiany,  
2 – nóż tokarski; 3 – pracujące mechanizmy obrabiarki; u1 – mierzona różni-
ca napięć elektrycznych; ux – napięcie elektryczne źródła prądu; A – prądy 
polaryzacji; l 1, l2, l3  – odległość pomiędzy współpracującymi elementami 

Fig. 2.  Uncontrolled electric circuit in the conditions of work of the material system, 
the worked unit/the environment/the turning tool. 1 – the worked unit, 2 – the 
turning tool; 3 – the machine tool working mechanisms;  u1 – the measured dif-
ference of electric voltages; Ux – the  current voltage source;  A – the polariza-
tion currents;  l1, l2, l3 –  the distance among co-operating units 

 
W niekontrolowanym obwodzie elektrycznym (Rys. 2) nieumiejsco-

wione jest źródło prądu, jego charakterystyki (Ux, A) oraz rodzaj prądu, 
kierunek, częstotliwość itd., spadki napięć w przewodach łączeniowych 
obwodu elektrycznego. Obecność niekontrolowanych procesów elek-
trycznych w układzie tribologicznym [L. 13–16] może zmieniać stan 
i strukturę warstw powierzchniowych i być przyczyną niepowtarzalności 
wyników badań w stosowanych testerach [L. 17]. Obciążeniem dominu-
jącym noża podczas skrawania jest obciążenie mechaniczne z tarciem 
oraz przejście elektronowe ładunków elektrycznych podczas kontaktu 
materiałów. 

WSPÓŁPRACUJĄCY,  KONTROLOWANY  OBWÓD  
ELEKTRYCZNY  UKŁADU  NÓ Ż  TOKARSKI/OBRABIANY 
ELEMENT 

Do układu Rys. 2 – przedstawiającego niekontrolowany obwód elek-
tryczny podłączono obwód elektryczny o znanych parametrach źródła 
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prądu (Rys. 3): kierunku przemieszczenia ładunków elektrycznych, czę-
stotliwości, dopuszczalnych napięciach i prądach polaryzacji oraz dodat-
kową pomocniczą elektrodę (5). Kontrolowany obwód elektryczny składa 
się ze źródła prądu stałego, przewodów łączeniowych, katody – układu 
skrawania, anody – pomocniczej elektrody i cieczy chłodzącej –
elektrolitu. 

 

 
 
Rys. 3. Współpraca dwóch obwodów elektrycznych w układzie nóż tokar-

ski/środowisko/ obrabiany element: 1 – element obrabiany; 2 – nóż tokar-
ski; 3 – pracujące mechanizmy obrabiarki; 4 – źródło prądu stałego;  
u – mierzona różnica napięć elektrycznych; A1, A – prądy polaryzacji od-
powiednio w obwodach niekontrolowanym i kontrolowanym; U – napięcie 
źródła prądu stałego; u1, ux – napięcia w obwodzie niekontrolowanym;  
l1, l2, l3 – odległość pomiędzy współpracującymi elementami 

Fig. 3.  Co-operation of two electric circuits in the system, the turning tool/the envi-
ronment/ the worked unit: 1 – the worked unit; 2 – the turning tool; 3 – the ma-
chine tool working mechanisms; 4 – the constant current source; u – the meas-
ured difference of electric voltages; A1, A – the polarization currents suitably in 
uncontrolled and controlled circuits; U – the constant current voltage source;  
u1, ux – voltage in uncontrolled electric circuit; l1, l2, l3 – the distance among co-
operating units 

 
W kontrolowanym obwodzie elektrycznym napięcie na zaciskach 

źródła prądu (U) składa się z napięć (spadków napięć):  
– u – pomiędzy nożem tokarskim (2) i pomocniczą elektrodą (5); 
– u1 – pomiędzy zaciskiem źródła prądu (4) i nożem tokarskim (2) oraz: 
– u2 – pomocniczą elektrodą (5) i zaciskiem źródła prądu (4). 
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Zadaniem technicznym jest ustalenie i wybór procesów powierzch-
niowych, korzystnych dla przebiegu procesów skrawania, tj. przebiegają-
cych na odcinku obwodu elektrycznego pomiędzy elektrodą pomocniczą 
(5) i nożem (2) (Rys. 3) przy odległościach pokazanych na rysunku 
i podczas procesu podstawowego – skrawania. Badania procesów prze-
biegających na elektrodach – materiale noża tokarskiego, elektrodzie po-
mocniczej i elektrolicie, spełniającego rolę cieczy chłodzącej i przewod-
nika omowego prądu elektrycznego prowadzone są poza układem skra-
wania. Napięcie (różnica napięć) pomiędzy nożem i elektrodą pomocni-
czą ustalana jest na podstawie charakterystyk woltamperometrycznych 
i badań materiałów, polaryzowanych w wybranym czasie. 

WYBÓR  PROCESÓW  I  PARAMETRÓW  ELEKTRYCZNYCH 
DLA  ICH  REALIZACJI  W  W ĘŹLE  SKRAWANIA 

Do badań procesów elektrodowych zastosowano woltamperometrię li-
niową, stałoprądową [L. 18]. Wybór procesów elektrodowych prowadzo-
ny jest w warunkach stacjonarnych w równoległym polu elektrycznym. 

Badania prowadzono z zastosowaniem potencjostatu/galwanostatu 
Atlas 98 z komputerowym sterowaniem zmianami potencjału elektrodo-
wego. Sterowane parametry: napięcie do ±4 V, prędkość zmiany potencjału 
od 0 do 100 mV/s, częstotliwość – do 1 MHz. Zasadę uzyskiwania wol-
tamperometrycznych charakterystyk interesującej nas części obwodu elek-
trycznego (materiał noża/elektrolit/materiał elektrody pomocniczej) przeds-
tawia schemat Rys. 4. Próbkę wykonaną ze stali narzędziowej umieszcza-
no w elektrolicie – cieczy chłodzącej i polaryzowano względem elektrody 
porównawczej od potencjału stacjonarnego (Est.) w stronę wartości elektro-
ujemnych z wybraną, liniowo zmieniającą się prędkością potencjału. Ana-
logicznie postępowano dla uzyskania woltamperometrycznej charaktery-
styki elektrody pomocniczej – rozpuszczalnej w elektrolicie anody, polary-
zując ją w stronę wartości elektrododatnich. Krzywe polaryzacji próbki 
i elektrody pomocniczej połączone są na jednym wykresie (Rys. 4). 

Odpowiedzią zadawanych zmian potencjałów jest charakterystyka 
prądowa (w A, mA, lub µA) na wielkość powierzchni pracującej, tj. za-
nurzonej w elektrolicie. 

Charakter krzywych polaryzacji zależy od indywidualnych cech ma-
teriałowych elektrod, pH elektrolitu (cieczy) i jego składu chemicznego. 
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Rys. 4.  Woltamperometryczna charakterystyka procesów przebiegających na elek-
trodach obwodu kontrolowanego w układzie badawczym. Polaryzacja elek-
trod pr ądem stałym od potencjału stacjonarnego w stronę elektrododatnich 
i elektroujemnych wartości z prędkością zmiany potencjału v, względem 
elektrody porównawczej 

Fig. 4.  Voltammetric processes profile running on the electrodes of the controlled circuit 
in the studied system. The polarization with constant current from stationary po-
tential in the side of electropositive and electronegative values with the speed of 
the change of the potential v, in relation to the comparative electrode 

 
Wartości napięć elektrycznych na elektrodach można również ustalić 

metodą matematyczną [L. 14], znając równowagowe potencjały katody, 
anody i nadnapięcia, które są funkcjami katodowej i anodowej gęstości 
prądów polaryzacji. Dla celów praktycznych przyjmuje się, że w obwo-
dzie elektrycznym napięcie katody (uk) jest równe minus potencjał katody 
(-Ek), a napięcie anody – (ua) jest różnicą pomiędzy napięciem między-
elektrodowym (U) i potencjałem anody. Takie uproszczenia są dopusz-
czalne przy stosowaniu w pomiarach tej samej elektrody porównawczej. 

Na Rys. 5 pokazano krzywą polaryzacji stali narzędziowej w elektro-
licie, zawierającym jony cynku (Zn+2), otrzymaną w zakresie potencjałów 
od stacjonarnego (Est.) do -2 V z prędkością 20 mV/s względem elektrody 
EAgClP-311T.  

Wpływ potencjału polaryzacji na stan i strukturę warstwy powierzch-
niowej polaryzowanego materiału próbki oceniano, polaryzując ją 
w dwóch krokach: od potencjału stacjonarnego do potencjału odpowiada-
jącego punktowi Ax (Rys. 5), zatrzymaniu jego w wybranym czasie (τ). 
Po zakończeniu polaryzacji badano właściwości materiału: mechaniczne, 
tribologiczne i inne. 
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Rys. 5. Badania wpływu potencjału polaryzacji na ilość ładunków elektrycznych 
biorących udział w procesach wydzielenia powłok: krok pierwszy – pola-
ryzacja elektrody od potencjału stacjonarnego Est  do potencjału wybrane-
go A1, A2, A3 itd; krok drugi – zatrzymanie potencjału i polaryzacja w za-
danym czasie; sprawdzenie ilości ładunków elektrycznych na powierzchni 
polaryzowanej po zakończeniu procesu (w miarę potrzeb); uk – zakres po-
tencjałów dla osadzania powłok ciągłych 

Fig. 5.  The investigation of the influence of the potential of polarization on the quantity 
of electric cargos taking part in the processes of the emission of the coatings: 
first step – the polarization of the electrode from the potential stationary Est  to 
the  chosen potential A1, A2, A3 etc; second step – the stop of the potential and 
polarization in the set period of time; checking the quantity of electric cargos on 
the polarized surface after finishing the process; uk – the range of potentials re-
alizing the processes of depositing continuous coatings  

 

Na potrzeby niniejszej pracy oznaczono zakres potencjałów polaryzacji 
pozwalający osadzać powłoki cynkowe, ciągłe – równomiernie pokrywające 
powierzchnię stali narzędziowej. Na Rys. 5 zaznaczono zakres potencjałów 
osadzania powłok ciągłych (uk). Na podstawie anodowej krzywej polaryzacji 
cynku w elektrolicie cynkowania wybrano zakres aktywnego roztwarzania 
(prawa część krzywej polaryzacji Rys. 6). Z graficznych zależności (Rys. 6) 
wynika, że napięcie pomiędzy elektrodami dla realizacji procesów osadzania 
cynku na stali narzędziowej i uzupełniania jonami cynku elektrolitu poprzez 
anodowe roztwarzanie, powinno się mieścić: dla katodowego wydzielenia 
w zakresie potencjałów uk, a anodowych ua. Wybrane mierzone napięcie 
pomiędzy elektrodami (na przykład U Rys. 6) nie może przekroczyć granic 
ustalonych zakresów. 
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Rys. 6.  Wybór napięcia elektrycznego pomiędzy współpracującymi elektrodami na 

podstawie woltamperometrycznych charakterystyk: uk – zakres potencja-
łów realizujących procesy osadzania powłok ciągłych; ua – zakres poten-
cjałów realizujących aktywne roztwarzanie metalu w badanym środowi-
sku; U – napięcie międzyelektrodowe w układzie badanym 

Fig. 6.  The choice of the electric voltage among co-operating electrodes on the basis of 
voltammetric profiles: uk – the range of potentials realizing the processes of de-
positing continuous coatings; ua – the range of potentials realizing active metal 
diluting in the studied environment; u – the interelectrode voltage in the studied 
system 

 
Napięcie międzyelektrodowe (U) wybrane na podstawie uzyskanych 

graficznie wolamperometrycznych charakterystyk (Rys. 6) w połączeniu 
z wynikami badań stanu i struktury materiałów polaryzowanych realizo-
wane jest w warunkach toczenia. 

ZASTOSOWANIE  WYBRANYCH  PROCESÓW  
ELEKTROCHEMICZNYCH  W  W ĘŹLE  SKRAWANIA 

Współczynnik synergizmu wzrostu (k = a/a1) występuje, gdy skuteczność 
działania czynników jest dla nas korzystna, jeśli wartość rozpatrywanej 
właściwości rośnie (a > a1). Takimi czynnikami są właściwości po-
wierzchniowe, zwiększające odporność na zużycie [L. 1] . Współczynnik 
synergizmu wyznacza się przeliczając uzyskane doświadczalnie wartości, 
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wyrażone jako krotność ich wzrostu w stosunku do wartości wyjściowej. 
Jako wartość wyjściową pracy noża tokarskiego przyjęto okres jego eks-
ploatacji w wybranych warunkach. 

W badaniach używano noży ze stali narzędziowej szybkotnącej 
SW18 wg PN-EN ISO 4957:2000, prostych NNZa-b firmy Pafana eks-
ploatowanych na kombinowanej tokarce marki Proma SKF 800 przy pa-
rametrach skrawania: obrotach wrzeciona – 600 obr./min.; głębokości 
skrawania – 0,5 mm; długości toczenia – 130 mm; posuwie automatycz-
nym – 0,2 mm/obr. i prędkości skrawania 68 m/min.  

Skrawano wałek Ø 30 wykonany ze stali 45 (o składzie chemicznym: 
C 0,43%; Mn 0,6%; Si 0,3%; P 0,2%; S 0,03%; Cr 0,2%; Ni 0,2%; Mo 
0,1%; Al 0,02%; Cu 0,2%).  

Wyjściowe dane oceniano na podstawie parametrów pośrednich. Ze 
zwiększeniem okresu pracy noża nasilał się hałas, obserwowano drgania, 
zmieniał się kształt i barwa wióra – z szarej, poprzez niebieską, do fiole-
towej. Po zdemontowaniu wałka i noża średnia z trzech pomiarów długo-
ści toczenia wynosiła 2010 mm, a czas pracy noża – 0,93 h. Podstawowe 
parametry chropowatości powierzchni wałka, mierzonej rejestratorem 
chropowatości SJ – 307 firmy MITUTOYO kształtowały się na pozio-
mie: Ra = 5,20 µm, Ry = 28,43 µm, Rz = 39,24 µm. Czynności pomiaro-
we: długość toczenia, okres pracy noża, chropowatość powierzchni obra-
bianej powtarzano przy założonym 2- i 3-krotnym współczynniku syner-
gizmu trwałości eksploatacyjnej noża.  

Dla osiągnięcia założonego współczynnika synergizmu do tokarki 
podłączono obwód elektryczny ze źródłem prądu stałego (UNITRA typu 
5353), jak pokazano na Rys. 3. W obwodzie płynie prąd polaryzacji 
układu skrawania podczas przepływu cieczy chłodzącej – elektrolitu cyn-
kowania. Zakres prądowy źródła prądu nie powinien ograniczać samo-
czynnie ustalających się prądów polaryzacji elektrod. Napięcie elektrycz-
ne pomiędzy anodą (pomocniczą elektrodą) i katodą – nożem w warun-
kach stacjonarnych wynosiło 0,5 V, a przy obrotach wrzeciona ok. 1,5 V. 
Cynk osadzany jest na nożu, obrabianym elemencie i wiórach. Ustawie-
nia parametrów nie wymagają korekty, a tylko kontroli podczas długo-
trwałego okresu pracy układu. Dwu- i trzykrotne wydłużenie pracy noża 
nie spowodowało znacznego zwiększenia chropowatości obrabianego 
elementu. Podstawowe parametry były bliskie chropowatości wyjściowej 
i wynosiły Ra = 2,56 µm, Ry = 18,9 µm, Rz = 15,1 µm. 
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Obserwacje geometrii noża wskazują, że prawdopodobnie cynk osa-
dzany jest podczas polaryzacji przed rozpoczęciem skrawania i po za-
kończeniu – przed wyjściem ze strefy oddziaływania elektrolitu (przy 
odległościach l1 i l2  – Rys. 1 i Rys. 2). Podczas skrawania warstwa cyn-
ku jest usuwana z ostrza, części powierzchni przyłożenia i w strefie tarcia 
wióra. Natomiast na pozostałych powierzchniach obserwuje się jego na-
warstwianie. Proces nawarstwiania utrudnia ocenę pomiarów bezpośred-
nich (wg Rys. 1 i opisu w p. 1) i równocześnie wskazuje możliwość 
przedłużenia okresu eksploatacji poprzez wydłużenie czasu polaryzacji 
noża z procesem osadzania cynku. 

WNIOSKI 

Wyniki badań zużycia tribologicznego noża tokarskiego z zastosowaniem 
dodatkowego, kontrolowanego obwodu elektrycznego realizującego pro-
ces elektrochemicznego osadzania powłok (cynku) potwierdziły trzykrot-
nie zwiększony okres eksploatacji (przy zadaniu współczynnika synergiz-
mu technologii: skrawania i elektrochemicznego osadzania). 
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Summary  

To protect the tribologic wear of a turning tool an additional electro-
lytic circuit with controlled electrochemical processes was applied. 
The conditions of the work of the controlled electrolytic system with  
the depositing of the low frictional coating are discussed. The pa-
rameters of  the work of the electrolytic system were defined in inves-
tigations of linear, constant-current voltammetry. The use of the in-
dependent electrolytic system allows for the enlargement of the pe-
riod of the exploitation of the turning tool, for the set of technological 
synergism coefficients. 
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