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1. Wstęp 

Obróbka stopów niklu oraz tytanu, ze względu na ich właściwości fizyko – chemiczne należy 
do jednych z najtrudniejszych. Gatunki stali, których dotyczy projekt znajdują szerokie 
zastosowanie w przemyśle lotniczym oraz petrochemicznym. Wysokie wymogi techniczne 
tych gałęzi przemysłu nakazują produkcję elementów metodą obróbki skrawaniem, często 
przy stracie materiału sięgającej 80%.   
Zadanie naszego zespołu polegało na licznych spotkaniach, wizjach lokalnych oraz 
rozmowach z naszymi kontrahentami zajmującymi się produkcją elementów dla przemysłu 
lotniczego. W trakcie wykonywania tych zadań poznaliśmy specyfikę pracy na stopach 
wysokoniklowych, problemy oraz wyzwania jakie stoją przed producentami tak 
skomplikowanych elementów.  
Drugim aspektem było poznanie zasad planowania pracy oraz organizacja przepływu 
materiałów produkcyjnych, jest to bezpośrednio związane z możliwością wygenerowania 
czystych wiórów poszczególnych stopów, których dotycz nasz projekt.                                                                                                                              

2. Charakterystyka materiałów wykorzystywanych w produkcji. 

Stopy wykorzystywane w lotnictwie (Inconel 718, 625, tytan G5) charakteryzują się wysoką 
wytrzymałością, małym ciężarem właściwym, odpornością na korozję, odpornością na 
wysokie temperatury oraz ciągliwością. Powyższe stale zalicza się do tzw. trudno 
skrawalnych, z uwagi na dużą wytrzymałość i ciągliwość, niską przewodność cieplną, duże 
powinowactwo chemiczne względem narzędzi obróbkowych oraz duże wartości 
współczynników tarcia. 
 
Inconele 
Stopy niklu (45-65%), zawierające chrom (15-29 %), kobalt (14-20%), molibden (3-26%), 
żelazo (1-22%) oraz, zależnie od gatunku: wolfram, wanad, tytan, aluminium i krzem. 
Wykazują dużą żaroodporność i żarowytrzymałość oraz odporność na korozję. 
 
Tytan (Ti 6Al-4V) 
Charakteryzuje się dużą plastycznością i bardzo dobrą odpornością korozyjną na wodę 
morską, chlorki, kwasy organiczne i atmosferę powietrza. Nie utlenia się w temperaturze do 
200°C i ma wysoką odporność na pełzanie w wysokiej temperaturze. Najbardziej typowy 
przedstawicielem stopów tytanu jest Ti 6-4, posiadający kompletny zbiór wymaganych 
właściwości fizycznych i chemicznych. Jest stosowany do produkcji łopatek i tarcz turbin, 
podwozi samolotów. 
Zarówno Inconele jak i tytan stanowią duże wyzwanie dla procesu skrawania, każda grupa 
wymaga innego ustawienia maszyny, czasami innych narzędzi oraz chłodziwa.  



 

 

 

3. Metoda obróbki.     
 
Konieczność wykonywania elementów produkcyjnych z odkuwek oraz prętów (wysokie 
wymogi pod względem jednolitych właściwości materiału) wymaga stosowania obróbki 
skrawaniem. 
Metoda polega na usuwaniu poszczególnych warstw naddatku obróbkowego i zamienianie 
go na wióry. Obróbkę wykonuje się narzędziami o ustalonej geometrii i liczbie ostrzy, a 
powstające wióry mają określony kształt, zależny od materiału, posuwu, prędkości 
skrawania, temperatury skrawania.  
W zależności dokładności obróbki rozróżniamy: 
 

 Zgrubną (największa strata materiału, dużo wiórów) 
 średnio dokładną 
 dokładną 
 bardzo dokładną (wykańczającą, mała strata materiału, mało wiórów) 

 
W zależności od stopnia zmechanizowania procesu obróbki rozróżnia się: 
 

 ręczną 
 ręczną zmechanizowaną 
 maszynową na obrabiarkach konwencjonalnych 
 maszynową na obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) 

 
Ciągły rozwój technologiczny oraz wysoka automatyzacja procesów produkcyjnych powoli 
całkowicie wypiera obróbkę ręczną czy zmechanizowaną na rzecz maszyn sterowanych 
numerycznie. Wielu naszych klientów posiada park maszynowy złożony w 80% z maszyn 
CNC. 
Obrabiarka sterowana komputerowo (CNC) posiada zintegrowany systemem 
mikrokomputer przejmujący wszystkie funkcje sterownicze i regulacyjne maszyny.  
Dane liczbowe (program) zawierają informacje dotyczące: 

 toru narzędzia w odpowiednio przyjętym układzie współrzędnych 
 parametrów technologicznych obróbki (prędkości skrawania, głębokości skrawania, 

wartości posuwu, ilości przejść narzędzia) 
 rodzaju zabiegu (np. toczenie, wiercenie, rozwiercanie, frezowanie, nacinanie gwintu) 
 włączanie, wyłączania chłodziwa, obrotu stołu                                                  



 

 

 

Skomplikowany oraz wymagający proces produkcyjny wymaga nie tylko odpowiednych 
maszyn ale również wyspecjalizowanych, dobrze dobranych narzędzi skrawających. 
 
Charakterystyka wiórów  
Kształt wióra zależy od rodzaju materiału, a dla danego materiału – od warunków skrawania i 
geometrii ostrza noża. Rozróżnia się: 
 
Wióry wstęgowe 
Jest to wiór ciągły prosty lub zawijający się w spiralę o bardzo dużej nieraz długości. 
Elementy wióra wstęgowego są połączone ze sobą dość mocno. Wiór wstęgowy odznacza się 
bardzo gładką powierzchnią od strony powierzchni obrobionej i chropowatą od strony 
zewnętrznej, bez widocznych linii podziału na elementy. Wiór wstęgowy powstaje przy 
skrawaniu z dużymi prędkościami miękkich ciągliwych metali, przy małych średnich 
przekrojach warstwy skrawanej. Powstaniu wióra wstęgowego sprzyja normalizowanie i 
wyżarzanie materiału obrabianego, jak również obecność w nim składników stopowych. 
Jeżeli na naszych wiórach pojawią się tzw. igiełki wówczas oznacza to że prędkość skrawania 
jest za wysoka podczas danego zadania obróbczego. 
 
Wióry schodkowe 
Mają wyraźnie zaznaczone elementy, połączone ze sobą słabiej niż w wiórze wstęgowym. 
Powierzchnia wiór od strony obrabianej jest bardziej chropowata niż w przypadku wióra 
wstęgowego. Wiór schodkowy jest formą przejściową pomiędzy wiórem wstęgowym, a 
odpryskowym. Powstaje przy skrawaniu z średnimi i małymi prędkościami materiałów 
ciągliwych średniej twardości, przy dużych przekrojach skrawania i małych kątach natarcia. 
 
Wióry odpryskowe 
Składają się z oddzielnych, nie połączonych ze sobą elementów, mających powierzchnię 
poszarpaną od strony powierzchni obrobionej i powierzchnie podziału przypadkowe, 
nierówne. Wiór odpryskowy powstaje przy obróbce materiałów kruchych (twarde żeliwo, 
brąz) 

 

 

 

 



 

 

 

Klasyfikacja kształtów wiórów wg PN-ISO 3685 

 

Skrawalność stopów niklu. 
Materiały zawierające w składzie znaczne ilości niklu należą do jednych z najtrudniejszych do 
obróbki. Istnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy: 
 

 duża wytrzymałość mechaniczna i twardość, które wpływają na mechaniczne 
zużywanie się narzędzi skrawających, 

 duża ciągliwość, która powoduje tworzenie zalepień i narostów na wierzchołkach 
narzędzi skrawających, 

 mała przewodność cieplna, która jest przyczyną wzrostu temperatury w strefie 
obróbki, co przyczynia się do zużycia krawędzi skrawających, 

 składniki stopowe występujące w strukturze materiału, które są materiałem ściernym 
przyśpieszającym zużycie ścierne ostrza, 

 utwardzanie się podczas obróbki. 

Cechą charakterystyczną procesu obróbki tych stopów, jest występowanie dużych nacisków 
jednostkowych w obszarze krawędzi skrawających oraz wysokich temperatur. Powoduje to 
szybkie zużycie narzędzi skrawających. 



 

 

 

Skrawalność tytanu.    
Obróbka tytanu również dostarcza firmą wiele problemów. Wynika to z: 
 

 niskiej wartości współczynnika przewodności cieplnej, przez co wytworzone w strefie 
skrawania ciepło nie jest rozpraszane, a koncentruje się na krawędziach i 
wierzchołkach ostrza skrawającego, 

 wysokiej temperatury (w strefie obróbki przekraczającej nawet 1100°C) prowadzącej 
do intensywnego zużycia ostrza i jego deformacji plastycznych, co z kolei powoduje 
szybką utratę jego żywotności, 

 wysokiej temperatury w strefie obróbki, wywołującej także zjawisko umocnienia i 
wzrost oporów skrawania, 

 silnego powinowactwa chemicznego tytanu do materiałów narzędziowych, co sprzyja 
przywieraniu i tworzeniu narostów na wierzchołkach narzędzi skrawających, a w 
konsekwencji ich szybkiemu tępieniu i wykruszeniu, 

 dużej sprężystości tytanu, powodującej powstawanie ugięcia i drgania podczas 
obróbki, co wpływa na zmiany chwilowych wartości głębokości skrawania. Przy 
małych głębokościach już nie następuje skrawanie ostrzem, a jedynie odkształcenie 
plastyczne, które powoduje umocnienie obrabianego materiału i wzrost jego 
wytrzymałości i twardości. 

 

Narzędzia stosowane przy obróbce.  
W nawiązaniu do powyższych treści obróbka skrawaniem stopów niklu i tytanu wymaga 
dużego doświadczenia oraz wiedzy praktycznej. Opisywane materiały przyczyniły się do 
ogromnego rozwoju technologii wytwarzania oraz regeneracji narzędzi skrawających. 

Przy obróbce wykorzystuje się głównie: 

 narzędzia z regularnego azotku boru 
 ceramikę typu SiAlON 
 węgliki z powłoką (PVD, CVD) 

Azotek boru 
Jest materiałem o wysokiej twardości na gorąco, który może być używany przy bardzo 
wysokich prędkościach skrawania. Charakteryzuje się również dobrą udarnością oraz 
odpornością na szok termiczny. 
 



 

 

 

Ceramika SiAlON 
Jest to klasa materiałów zaliczanych do ceramiki stopowej, charakteryzujących się wysoką 
twardością 1800 HV, odpornością na ścieranie, stabilnością do temperatury 1900 °C i małą 
gęstością 3,3 g/cm³. Poprzez prasowanie w temperaturze 1700-1800 °C pod ciśnieniem 30 
MPa otrzymuje się azotek krzemu, który ma wiązanie kowalencyjne. 
 
PVD - Fizyczne osadzanie z fazy gazowej. 
Osadzanie powłoki z fazy gazowej przy wykorzystaniu zjawisk fizycznych. 
Mechanizm tworzenia powłoki opiera się na krystalizacji. Proces fizycznego osadzania z fazy 
gazowej prowadzony jest w warunkach wysokiej próżni, ze względu na konieczność 
zapewnienia odpowiednio długiej drogi swobodnej cząsteczce gazu. Gaz materiału 
osadzanego krystalizuje na podłożu, wiążąc się siłami adhezji. Z tego względu połączenie 
powłoka–podłoże ma charakter adhezyjny i zależy od czystości podłoża. Przed obróbką 
właściwą stosuje się chemiczne (zgrubne) i jonowe (dokładne) metody oczyszczania 
powierzchni. 
 
CVD - Chemiczne osadzanie z fazy gazowej. 
Służy do nanoszenia cienkich powłok na obrabiany materiał w celu polepszenia albo zmiany 
właściwości fizycznych, chemicznych lub mechanicznych powierzchni obrabianego materiału. 
Metoda polega na wprowadzaniu do komory reakcyjnej najczęściej gazowych substratów, 
gdzie na gorącym podłożu zachodzą odpowiednie reakcje chemiczne. Tradycyjne metody 
chemicznego osadzania z fazy gazowej wymagają wysokich temperatur koniecznych do 
zajścia pożądanych reakcji (rzędu 900–1100 °C lub nawet większych), umożliwiających 
tworzenie się warstw 
 

4. Segregacja materiałów podczas produkcji. 
 
Fundamentalnym zagadnieniem przy procesie recyklingu materiałów Super Alloys jest ich 
czystość i jednolity skład. W przypadku złomu kawałkowego w postaci prętów i odkuwek 
segregacja nie stanowi większych problemów, polega na podzieleniu materiału przy użyciu 
mobilnych spektrometrów. Złom wiórowy jest drobny i organoleptycznie identyczny, dlatego 
w przypadku zmieszania go podczas procesu produkcji maleje, a wielokrotnie znika 
możliwość wykorzystania go do recyklingu. Wymogi naszych odbiorców są bardzo wysokie 
nie tylko pod względem czystości materiału (konieczność mycia), ale również pod względem 
jednolitego składu. Dana partia wiórów musi być homogeniczna, musi składać się wyłącznie 
w jednego konkretnego stopu niklu bądź tytanu. Charakterystyka produkcji naszych klientów 
wymaga elastyczności, ciągłych zmian obrabianego materiału na maszynach co w przypadku 
braku odpowiedniego systemu prowadzi wprost do mieszania stopów w pojemnikach pod 



 

 

 

maszynami. Tak zmieszane wióry (np. Inco 625 z Inco 718) przestają być „półproduktem” w 
procesie recyklingu.  
Specyfika każdego zakładu produkcyjnego jest inna i wymaga indywidualnego podejścia do 
zarządzania systemem jakości powstającego złomu wiórowego.  
Nasze doświadczenie, wiedza oraz zaangażowanie zakładów produkcyjnych pozwala tworzyć 
i wdrażać spójne systemy segregacji odpadów powstających w procesie obróbki skrawaniem.  
Opisane działania składają się z wielu aspektów takich jak: 
 

 rozpoznanie specyfiki stosowanych materiałów  
 wydzielenie grup materiałowych 
 planowanie produkcji (eliminacja zanieczyszczeń z krótkich serii) 
 oznakowanie pojemników 
 szkolenia  
 weryfikacja wyników 
 optymalizacja   

 
 
 
5. Harmonogram prac 
 
IV 2018 
Spotkania z zakładami produkcyjnymi.  
Analiza rynku mycia przemysłowego 
 
V 2018 
Wyjazd na Targi IFAT Monachium 
Spotkania z zakładami produkcyjnymi 
Wyjazd do IMN Gliwice 
 
VI 2018 
Spotkanie organizacyjne – Toruń 
Spotkanie z hutą Super Alloys 
Spotkanie z producentem urządzeń myjących 
 
VII 2018 
Spotkania z zakładami produkcyjnymi.  
Analiza rynku mycia przemysłowego 
 



 

 

 

VIII 2018 
Spotkanie z producentem chłodziw – nowe technologie w obróbce skrawaniem  
Spotkanie z Politechniką Krakowską 
Spotkanie z producentem urządzeń myjących 
 
IX 2018 
Spotkanie z hutą Super Alloys 
Spotkanie z Politechniką Krakowską 
Wyjazd na targi mycia przemysłowego 
 
X 2018 
Spotkania z zakładami produkcyjnymi.  
Analiza rynku mycia przemysłowego 
 
XI 2018 
Analiza wyników badań IMN 
Spotkania z zakładami produkcyjnymi 
 
XII 2018 
Spotkanie z producentem chłodziw – nowe technologie w obróbce skrawaniem  
Sporządzenie raportu 
 
 
6. Podsumowanie 
 
Stopy niklu i tytanu ze względu na swoje unikatowe właściwości fizyko-chemiczne znajdują 
wiele zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. W przypadku licznych elementów 
konstrukcyjnych na chwilę obecną są jedynym rozwiązaniem technologicznym.  
Ich właściwości z drugiej strony niosą za sobą problemy w postaci trudnej i skomplikowanej 
obróbki skrawaniem, wymagającej dużego nakładu czasu oraz stosowania wysokiej klasy 
narzędzi. Produkcja Super Alloys jest równie skomplikowana i kosztowna, dlatego huty 
dokładają wszelkich starań, aby jak największa ilość złomu powstałego z ich produktów 
wracała do nich w czystej postaci, gotowej do użytku. Naprzeciw tym wymaganiom staje 
nasza spółka oferująca kompleksową obsługę oraz gotowe rozwiązania systemowe w 
zakresie segregacji odpadów poprodukcyjnych.     
 

 


