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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Tööstuse arenedes otsitakse võimalusi lõiketöötlemise tootlikkuse suurendamiseks. 

Masintöötlusprotsesside korral on võimalik tootlikkuse suurendamiseks tõsta lõikekiirust 

ning parendada lõikeinstrumendi kulumiskindlust ja seega ka püsivusaega. Terikute 

püsivusaja tõstmiseks kaetakse neid kulumiskindlate pinnetega. Pinnete 

väljatöötamisprotsess nõuab terikute eksperimentaalseid katsetusi, et teha järeldusi nende 

efektiivsuse kohta. 

  

Magistritöö eesmärgiks oli eksperimentaalselt uurida erinevate, füüsikalise arusadestamise 

teel tekitatud eksperimentaalsete pinnete mõju teriku püsivusajale erinevate 

katsematerjalide treimisel. Eelnevalt tutvuti kulumise mehhanismide ja tüüpidega ning 

kulumist mõjutavate teguritega.  

 

Katseterikute margiks oli VP10RT CNMG120404-MJ, mis kaeti füüsikalise arusadestamise 

teel tekitatud eksperimentaalsete pinnetega Tallinna Tehnikaülikoolis ning võrdluseks 

kasutati sama lõikegeomeetriaga Mitsubishi Materials’i originaalterikut. Eksperimentaalsed 

pinded on tähistatud vastavalt 176, 181 ja 185. Katsematerjalideks olid 

mittelegeerkonstruktsiooniteras S355JR, roostevaba teras X5CrNi18-10 ja titaanid Ti2 ja 

TiAl6V4. Iga pindega terikuga viidi läbi kolm katset vastavate materjalide töötlemisel. 

 

Püsivusaja uurimiseks kasutati juhiseid standardist ISO 3685. Katsete käigus registreeriti 

teriku järkjärguline kulumispilt, mõõdeti lõikejõudusid ja kulumisjälgede ulatusi 

peatagapinnal, viidi läbi laastutüübi analüüs ning mõõdeti pinnakaredusi töödeldud 

detailidelt. Terikute kulumiskindlust hinnati eemaldatud materjali mahuga. Vastavalt 

registreeritud andmetele selgitati välja, millised olid pinnete mõjud teriku püsivusajale 

erinevate materjali töötlemisel.  

 

Katsetulemuste analüüsil selgus, et parimaks teriku pindeks roostevaba terase X5CrNi18-10 

töötlemisel oli pinne 185, millele järgnesid pinne 181, originaalpinne  ja pinne 176. Pindega 
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185 kaetud terikutega saavutati kõige väiksemad kulumisjälje ulatused tagapinnal, 

väikseimad lõikejõud ning ka väikseim keskmine pinnakaredus. 

 

Titaani Ti2 töötlemisel oli parimaks teriku pindeks Mitsubishi Materials’i originaalpinne 

(Al, Ti)N, millele järgnes pinne 176. Titaani TiAl6V4 töötlemisel osutus parimaks teriku 

pindeks 185, millele järgnes pinne 181. 
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ABSTRACT 
 

Riisalo, I. Tool life investigation of turning inserts. – Master’s thesis. 2 copies; Tartu, 2015. 

122 pages, 74 figures, 28 tables, format A4, 5 tables and 1 drawing in attachments.  In 

Estonian. 

 

The productivity enhancement of manufacturing processes has always been the main 

research objective for the industry. In the metal cutting industry, the key goals are to increase 

cutting speeds and reduce the usage of metal cutting fluids, which are not always 

environmentally friendly. One way for achieving these goals is to develop new and more 

wear resistant hard coatings for cutting tools. Nowadays, physically and chemically vapor 

deposited coatings offer improved wear resistance and tribological attainment. The 

development process of these hard coatings needs experimental tests to assess the coating’s 

performance in cutting processes [1]. 

 

The aim of this Master’s thesis is to find out how different physically vapor deposited 

coatings affect the tool life and wear in turning. Before carrying out any tests, it was 

necessary to study how different parameters affect tool wear. The wear mechanisms and 

types are presented in the theoretical part of the thesis. 

 

In the tool life tests cutting parameters, material and tool geometry are left unchanged. The 

cutting insert VP10RT CNMG120404-MJ from the Mitsubishi Materials Corporation was 

used in the wear tests. The experimental coatings, which are labeled 176, 181 and 185, were 

physically vapor deposited on the turning inserts at Tallinn University of Technology. The 

Mitsubishi Materials original turning insert was used for reference purposes to assess the 

effect of experimental coatings. According to registered parameter, it was ascertained, which 

coatings had the most significant effect on tool life. The tests were carried out in turning 

stainless steel X5CrNi18-10, titanium Ti2 and TiAl6V4.  

 

For the investigation of tool life, different instructions and guidances were taken from the 

ISO 3685 standard of tool-life testing with single-point turning tools. During the tool wear 
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tests cutting forces, flank wear land width, surface roughness of the work piece were 

measured and the analysis of the chip type was carried out.  

 

The test results indicate that the best coating for turning inserts in turning stainless steel was 

coating 185, which was followed by coating 181, original coating and coating 176. In turning 

titanium Ti2, the best results were obtained with original coating, followed by coating 176. 

In turning titanium alloy TiAl6V4 the best coating was 185, followed by coating 181. 

 

In conclusion, it was found that different coatings can have a considerable effect on the tool 

life in turning. Presented data and methodology can be used to conduct future tool life tests 

and this knowledge could be potentially useful for manufactures producing large quantities 

of similar details.  

Keywords: Tool life, wear, tool life criterion, hard coatings, turning, cutting forces, flank 

wear land width, physical and chemical vapor deposition. 
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SISSEJUHATUS 
 

Töötlemisprotsesside tootlikkuse suurendamine on alati olnud tööstuse jaoks oluline 

uurimisvaldkond. Teriklõikamine on tänapäeval peamine viis erinevate detailide 

valmistamiseks ja töötluseks. Tööstuses on peamised suunad tootlikkuse suurendamiseks 

ning detaili omahinna vähendamiseks lõikekiiruse suurendamine ja keskkonnaohtlike 

jahutus-määrdevedelike kasutamise vähendamine. Kõige eelneva saavutamiseks tuleb välja 

töötada uusi, täiustatud lõikeomadustega terikuid, millel on suurem kulumiskindlus ja 

parendatud triboloogilised omadused. Peamiseks mooduseks terikute kulumiskindluse 

suurendamiseks on nende katmine erinevate pinnetega. Keemilise ja füüsikalise 

aursadestamise teel tekitatud pinded aitavad tõsta teriku kulumiskindlust, 

temperatuuripüsivust ning vähendavad hõõrdumist töödeldava detaili ja teriku vahel. 

Füüsikalist aursadestamise meetodit peetakse paindlikumaks ja perspektiivsemaks, sest 

nõuded kaetavale alusmaterjaline on madalamad ning selle meetodiga on võimalik tekitada 

nanotehnoloogilisi pindeid. Seetõttu kasutatakse eksperimentaalsete pinnete väljatöötamisel 

füüsikalist aursadestamise meetodit [1, 2]. 

 

Läbi teriku kulumiskindluse ja temperatuuripüsivuse suurendamise ning hõõrdeteguri 

vähendamise pikeneb ka teriku püsivusaeg, mis oma olemuselt on teriklõikuri ressurss 

minutites ehk töötamise aeg selle kasutuskõlbmatuks muutumiseni. Püsivusaja kriteeriumi 

valik sõltub konkreetse tehnoloogilise protsessi töötluskvaliteedi nõuetest. Näiteks 

koorivtöötlusel, kus pinnakvaliteedile ja geomeetrilistele hälvetele ei esitata rangeid 

nõudeid, võib püsivusaja kriteeriumiteks võtta suurima tagapinna kulumisjälje ulatuse, 

esipinna kulumisjälje sügavuse, lõikejõudude maksimaalse suuruse, tekkinud laastutüübi 

või mõne muu töötlemist iseloomustava parameetri [3, 4].  

 

Tulenevalt teema aktuaalsusest on käesoleva magistritöö eesmärgiks eksperimentaalselt 

uurida erinevate füüsikalise arusadestamise teel tekitatud eksperimentaalsete pinnete mõju 

teriku püsivusajale erinevate katsematerjalide treimisel. Eesmärgi saavutamiseks on 

püstitatud järgmised ülesanded: 
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1. Anda ülevaade erinevate tegurite mõjust teriku kulumisele ja püsivusajale. 

2. Kirjeldada füüsikalise ja keemilise aursadestamise meetodite abil tekitatud pinnete 

eeliseid ja puudusi. 

3. Tuua välja kriteeriumid, mille abil hinnata teriku kulumist. 

4. Tutvuda terikute püsivusaja määramise standardiga ISO 3685. 

5. Töötada välja piisavat põhjalikkust tagav katsemetoodika kulumiskatsete läbiviimiseks. 

6. Valida sobivad terikud, mis kaetakse eksperimentaalsete pinnetega ja originaalterik, 

mida kasutatakse terikute omavahelises võrdluses. 

7. Määrata töödeldavast materjalist katsekehade mõõtmed. 

8. Valida ökonoomsed lõikerežiimid. 

9. Viia läbi eksperimentaalsed kulumiskatsed. 

10. Registreerida töötlemise parameetrid ja teriku järk-järguline kulumine. 

11. Esitada katsetulemuste analüüs ja järeldused. 

 

Vastavalt lõplikule katsemetoodikale registreeritakse katsete käigus terikute kulumise 

progressioon ülesvõtete tegemisega esi- ja tagapinnast, mõõdetakse tagapinna 

kulumisjälgede ulatused, registreeritakse lõikejõud, mõõdetakse töödeldud detailide 

pinnakaredusi ja analüüsitakse tekkinud laastu tüüpi. Kõigi eelnevate kogutud andmete 

korrastamisel ja analüüsil selgitatakse välja, milline eksperimentaalne pinne suurendab 

kõige enam teriku püsivusaega. Originaalpindega terikuga tehtud katseid kasutatakse 

võrdluseks, et hinnata eksperimentaalsete pinnete efektiivsust. 

 

Käesoleva magistritöö esimeses põhijaotises käsitletakse terikute geomeetriat ja kulumist. 

Antakse ülevaade treiterade elementidest, lõikeinstrumendi kulumise mehhanismidest, 

kulumise hindamise põhilistest meetoditest, milleks on optiline kulumise mõõtmine, 

lõikejõudude mõõtmine ning töödeldava detaili pinnakvaliteedi hindamine. Välja on toodud 

samuti teriku kulumist mõjutavad peamised tegurid – töödeldav materjal, lõikerežiimid ja 

töötlemiskeskkond. 

 

Teises põhijaotises kirjeldatakse terikutel kasutatavaid füüsikalise ja keemilise 

aursadestamise meetodil tekitatud pindeid, lühidalt pindamisprotsessi, pinnete kasutamise 

eesmärki ja võrdlust. Iseloomustatud on mõlema meetodiga tekitatud pinnete eeliseid ja 

puudusi, et oleks põhjendatud üht või teist tüüpi pinde valik vastavaks 

töötlemisoperatsiooniks.  



10 
 

Kolmandas põhijaotises on esitatud ülevaade treilõikurite püsivusaja määramise standardist 

ISO 3685. Tegemist on peamise standardiga, millel suuremas osas põhinevad treilõikurite 

püsivusaja uuringud. Standardi ISO 3685 ülevaates on toodud välja ülevaade katsetatavate 

terikute, materjalide, lõikerežiimide ja püsivusaja kriteeriumite valikust, erinevad 

metoodikad ja juhised katsetingimuste ja -kriteeriumite valimiseks. Standardis on esitatud 

ka juhised tagapinna kulumisjälje ulatuse mõõtmiseks.   

 

Neljandas põhijaotises kirjeldatakse terikute kulumiskatseid ja nende läbiviimist. Jaotises 

kirjeldatakse katsemetoodika väljatöötamise protsessi, alustades esialgsest ja lõpetades 

täiendatud katsemetoodikaga. Esialgse katsemetoodikaga läbiviidud katsed ja nende 

tulemused on esitatud samuti selles jaotises, kuna need andsid olulist tagasisidet 

katsemetoodika põhjalikkusele. Esialgse katsemetoodika kirjelduses toodi välja 

katsetatavad terikud ja nende pinded, katsematerjalid, lõikerežiimide valik, kulumisprotsessi 

registreerimine ja analüüs. Täiustatud katsemetoodika korral esitati lisaks eelnevale ka 

kulumise progressiooni analüüs, lõikejõudude mõõtmine, laastutüübi hindamine ja 

töödeldud detaili pinnakareduse mõõtmine.  

 

Viiendas põhijaotises on esitatud katsetulemused roostevaba terase ja titaanide töötlemisel 

vastavalt täiendatud katsemetoodikale. Iga erineva pindega teriku kolme katse tulemused on 

esitatud eraldi jaotistes. Kujutatud on kulumise progressioonipildid, millega samades 

mõõtepunktides on esitatud tabelis ka katsete käigus registreeritud tulemused. Graafikutena 

on esitatud kulumisjälgede ulatuste, lõikejõudude ja töödeldud detailide pinnakareduse 

muutused sõltuvalt eemaldatud materjali mahust. Iga katsematerjali kohta on tehtud eraldi 

kokkuvõte. 

 

Lisades on esitatud katsematerjalide mehhaanilised omadused, pinnetega terikute andmed, 

tagapinna kulumisjälgede, lõikejõudude ja töödeldud detailide pinnakareduste 

mõõtmistulemused. 
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1. TERIKUTE GEOMEETRIA JA KULUMINE 
 
1.1. Treitera elemendid ja geomeetria 
 
Lõikeinstrumendi geomeetria all mõeldakse selle lõikeosa elementide ehk pindade ja 

lõikeservade kuju ning nende omavahelist asendit määravaid geomeetrilisi nurkasid. 

Lõikeinstrumentide geomeetriliste nurkade, elementide tähiste ja nimetuste kohta on välja 

antud kaks standardit – ISO 3002 ja  ANSI B94.50 – 1975, mis käsitlevad lõikeinstrumendi 

geomeetriat kahes erinevas taustsüsteemis, nii staatilises kui ka kinemaatilises süsteemis. 

Erinevalt staatilisest süsteemist võetakse kinemaatilises süsteemis arvesse ka lõikeliikumiste 

tõttu tekkivad nurkade muutused [4, 5, 6, 7, 8].  Teriku geomeetria paremaks mõistmiseks 

on eelnevalt vajalik defineerida selle põhielemendid, mis on esitatud joonisel 1.1. 

 

 
 

Joonis 1.1. Treitera elemendid [4] 
 
 

Treitera lõikeosas eristatakse järgnevaid pindasid ja servi [4, 8]: 

1. Esipind – pind, millest väljub lõikekiiruse vektor ja mida mööda libiseb eralduv 

laast. 

2. Peatagapind – pind, mis on pööratud tooriku lõikepinna poole (ettenihkeliikumise 

suunas). 

3. Abitagapind – pind, mis on pööratud tooriku töödeldud pinna poole. 



12 
 

4. Pealõikeserv tekib esipinna ja peatagapinna lõikumisel. Koos moodustavad esipind 

ja peatagapind toorikult laastu eraldava kiilu. 

5. Abilõikeserv moodustub esipinna ja abitagapinna lõikumisel ning enamasti 

kujundab töödeldud pinna abilõikeserv. 

6. Tera tipp on pea- ja abilõikeservade lõikepunkt. Tera tipp on lõikeserva kõige 

nõrgem osa ja seetõttu kujundatakse pea- ja abilõikeserva üleminek raadiusega, mis 

parendab ka töödeldud pinna kvaliteeti. 

 

Treitera lõikeosa elementide asend teatud koordinaatsüsteemis määrab treitera lõikeosa 

geomeetria vastavas koordinaatsüsteemis, selle orientatsioon on määratud vastavate 

tasanditega. Staatilises süsteemis kasutatakse treitera geomeetria kirjeldamiseks järgmisi 

tasandeid [4, 9]: 

 

1. Põhitasapind on määratud treitera pikki- ja ristiettenihke suundadega ning on risti 

lõikekiiruse vektoriga. Ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega pidemega treitera 

korral ühtib põhitasand lõikuri tugitasandiga ning on paralleelne pideme alus- ja 

pealispinnaga. 

2. Lõiketasand on lõikepinna puutetasand, mis on risti põhitasandiga ja läbib 

pealõikeserva. 

3. Pearisttasand (ortogonaaltasand) on risti lõiketasandi ja põhitasandiga ning läbib 

valitud punkti lõikeserval. 

 

Treitera geomeetriaelementide iseloomustamiseks kasutatakse peamiselt eelpoolloetletud 

kolme tasandit. Treitera geomeetriaelemente põhitasandil iseloomustab joonis 1.1 ja treitera 

nurki üldisemalt joonised 1.2 ja 1.3. Lõikeinstrumendi geomeetria on oluline, kuna see 

mõjutab otseselt laastutekke protsessi, tootlikkust, lõikuri püsivusaega, lõikejõudude suurust 

ja suundasid ning töödeldud pinna kvaliteeti [9]. 
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Joonis 1.2. Teriku nurgad ja pinnad pearisttasandil [4] 
 
 

 
Joonis 1.3. Treitera geomeetrilised nurgad [4] 

 

Esinurk (γ) – nurk esipinna ja põhitasandi vahel teatud vaadeldavas punktis. Esinurka 

loetakse positiivseks, kui nurk esipinna ja lõikekiiruse vektori vahel on väiksem kui 90°. 

Mõjutab laastu tekkimise tingimusi, lõikejõudude suurust ja lõikeserva tugevust. Positiivse 

esinurga korral deformeerub laast vähem ja eraldub paremini, lõikejõud on väiksemad.  

Positiivne esinurk vähendab aga lõikeserva tugevust. Praktikas mõjutab esinurga valikut 

pigem laastumurdiku ja teriku kuju [4, 5, 6, 7, 9, 10]. 

 

Peataganurk (α) – nurk peatagapinna ja lõiketasandi vahel vaadeldavas lõikeserva punktis. 

Kui α = 0, siis hõõrduks materjal tugevasti vastu peatagapinda, millest tekiks suur 

hõõrdetakistus, võimsustarve ja lõiketemperatuur. Liiga suur taganurk vähendab jällegi 

teriku tugevust ja soojusmahtuvust. Taganurga suurendamine pikendab mingil määral teriku 
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püsivusaega kuna kriitilise kulumisjälje ulatuse saavutamiseks tagapinnal tuleb sealt rohkem 

materjali maha kulutada [4, 5, 6, 7, 9]. 

 

Teritusnurk (β) – nurk peatagapinna ja esipinna vahel, kujutab endast laastu põhimaterjalist 

lahti murdva kiilu nurka, mille suurus on määratud esi- ja peataganurga väärtustega. Kehtib 

matemaatiline seos α + β + γ = 90° [4, 7]. 

 

Lõikenurk (δ) on nurk teriku esipinna ja lõiketasandi vahel [4, 7] . 

 

Abitaganurk (α1) on nurk abitagapinna ja abilõikeserva läbiva põhitasandi risttasandi vahel 

abilõikeserva vaadeldavas punktis [4, 7]. 

 

Pealõikeservanurk (φ) on nurk pealõikeserva projektsiooni ja ettenihke sihi vahel 

põhitasandil. Pealõikeservanurk mõjutab lõigatava laastu kuju ja mõõtmeid, seega ka 

lõikamisel tekkivate jõudude suurusi ja suundi. Pealõikeservanurga vähendamine toob 

endaga kaasa treimisel lõikejõu radiaalkomponendi (Py) kasvu ja telgkomponendi (Px) 

vähenemise [4, 7, 10]. Lõikejõudude radiaal- ja telgkomponendi vahel kehtib seos (3.1) [6] 
Px

Py
= tan φ  

(1.1) 

  

Jõu radiaalkomponendi kasv üldjuhul soodustab ka vibratsioonide teket.  

 

Abilõikeservanurk (φ1) on nurk abilõikeserva projektsiooni ja ettenihke sihi vahel 

põhitasandil (vähim nurk abilõikeserva projektsiooni ja ettenihke sihi vahel). Mõjutab 

tekkivate jõudude suurust ja töödeldud pinna kvaliteeti. Abilõikeservanurga vähendamisel 

pinnakvaliteet paraneb, kuid lõikejõud suurenevad [4, 7]. 

 

Tera tipunurk (ε) – pealõikeserva ja abilõikeserva vaheline nurk põhitasandil [4, 7]. 

 

Pealõikeserva kaldenurk (λ) – nurk tera tippu läbiva põhitasandi ja pealõikeserva vahel. 

Mõjutab lõikeserva vastupanuvõimet löögilisele koormusele ning laastu liikumise suunda 

töötlemisel. Negatiivse pealõikeserva kaldenurga korral mõjub löögiline koormus rohkem 

tera tipule. Positiivse nurga korral liigub laast paremale ja negatiivse nurga korral vasakule. 

Laastu liikumise suund sõltub ka pealõikeservanurgast [4, 5, 6, 7, 10].  



15 
 

1.2. Lõikeinstrumendi kulumise mehhanism 
 

Kulumise mehhanismid, mis põhjustavad erinevaid kulumise tüüpe, sõltuvad peamiselt 

töödeldavast materjalist, lõikeinstrumendi geomeetriast ja lõikerežiimi parameetritest 

(olulisim lõikekiirus). Üldjoontes on peamised kulumise mehhanismid abrasiiv- ja 

adhesioonkulumine. Eristatakse peamiselt viit erinevat kulumise mehhanismi [4, 5, 9]: 

1. Abrasiivkulumine on levinuim kulumise mehhanism ning seda esineb praktiliselt kõigi 

töötlemisprotsesside käigus. Abrasiivkulumise käigus kriimustavad töödeldavast 

materjalist eraldunud  kõvad osakesed lõikuri pinnast materjali lahti. Lõikuri 

kokkupuutepindasid laastuga võivad kriimustata ka puruneva teriku kasvaja killud ja 

karbiidid. Lisaks põhjustab abrasiivkulumist niisuguste materjalide töötlemine, mille 

käigus tekib pulberjas laast, mis võib reageerida ka jahutus-määrdevedelikuga.  

Abrasiivkulumist, mis leiab aset jahutus-määrdevedelikku sattunud kõvade 

materjaliosakeste tõttu, nimetatakse erosioonkulumiseks. Abrasiivkulumine põhjustab 

tavaliselt tagapinna, tipuraadiuse ja lõikeserva sälkkulumist. Vastupanu 

abrasiivkulumisele oleneb lõikuri materjali või pinde kõvadusest [4, 5, 6]. 

 

2. Difusioonkulumine toimub lõikeinstrumendimaterjali lahustumise tagajärjel 

töödeldavas materjalis. Difusioonlahustumisele aitavad kaasa kõrge temperatuur, 

plastne deformeerumine ja materjali kaasahaaramine kokkupuutepindadelt. 

Difusioonkulumine on olemuselt keemiline protsess, mille käigus leiab aset lõikuri 

materjali koostiselementide (näiteks C, W, Ti ja Co) difundeerumine. Intensiivne 

difusioonkulumine on iseloomulik kõvasulamitele, mis töötavad suurtel lõikekiirustel ja 

kokkupuutepindade temperatuuridel üle 900…950 °С. Difusioonkulumise tõttu toimub 

lõikeinstrumendi esipinna kulumine. Difusioonkulumine kasvab eksponentsiaalselt 

lõiketemperatuuri kasvamisel. Vähendades lõikeinstrumendimaterjali materjali 

lahustuvust töödeldavas materjalis, väheneb ka difusioonkulumine [4, 5]. 

 

3. Oksüdatsioonkulumine tekib lõikurimaterjali (eelkõige selle sideaine) reageerimisel 

hapnikuga. Leiab aset eeskätt lõikeserva nendes piirkondades, kuhu hapnik pääseb 

vabalt lõikeservale ligi. Oksüdatsioonkulumine põhjustab lõikeserva sälkkulumist 

lõikesügavuse piirjoonel, seda tüüpi kulumist on võimalik tuvastada pinna 

värvimuutusena sälgu ümbruses. Kulumine toimub pinnakihtide murendamisega 
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oksiidide tekke ja metalliterade väljasöövitamise tagajärjel, mis suurendab omakorda 

abrasiivkulumist [4, 5].  

 

4. Adhesioonkulumine toimub erinevate materjalide molekulaarsete vastastikuste 

külgetõmbejõudude toimel, mis väljendub lõikuri pinnakihi osakeste kaasahaaramises 

töödeldava materjali poolt, näiteks lõikelaastuga ja teriku kasvaja lagunemisel. 

Adhesioonkulumisel suureneb ka võimalus teriku kasvaja tekkeks [4, 5].  

 

5. Keemiline kulumine (korrosioon) leiab aset lõikeinstrumendimaterjali ja töödeldava 

materjali või jahtus-määrdevedeliku vahel. Keemiline kulumine kiirendab eelkõige taga-

ja esipinna kulumist. Suurematel lõikekiirustel toimub peamiselt tagapinna kulumine 

keemilise kulumise toimel. Keemilise kulumise poolt tekitatud kriimud (kulumisjäljed) 

on üldjuhul siledad. Keemilist kulumist esineb kõige enam kergesti keemiliselt 

reageerivate materjalide töötlemisel, näiteks titaanisulamite korral. Titaani töötlemisel 

leiab keemiline kulumine aset teriku baasmaterjali (WC ehk kõvasulami) ja titaani laastu 

omavahelisel reageerimisel, mille käigus moodustub titaankarbiid, mis omakorda 

soodustab kiiret difusioonkulumist. Lisaks võib keemiline kulumine aset leida 

töödeldava materjali ja jahutus-määrdevedeliku vahel, millel on kõrge vaba väävlit 

sisaldavate lisandite kontsentratsioon [4, 5].  

 

Paljude kulumise mehhanismide vähendamiseks on kõige lihtsam viis vähendada 

lõikekiirust, mis aga omakorda toob kaasa tootlikkuse vähenemise ning seetõttu tuleks 

lõikekiiruse vähendamist kasutada viimase võimalusena [5]. Kulumise mehhanismid ja 

tüüpide rühmitamine pole selgepiiriline, vastavalt erinevatele lõiketeooria ja –instrumentide 

kulumist puudutavatele kirjandusallikatele. Eelnevalt esitatud kulumise mehhanismid 

põhinevad peamiselt David A. Stephenson’i ja John S. Agapiou raamatus „Metal Cutting 

Theory and Practice“ toodud jaotusel.  

 
 
1.3. Teriku kulumise tüübid 
 

Peamiseks lõikeinstrumendi lõikevõime vähenemist põhjustavaks teguriks on kulumine, mis 

nõuab lõikuri perioodilist teritamist või väljavahetamist. Kulumise käigus muutub lõikuri 



17 
 

geomeetria, mis omakorda mõjutab lõikuri lõikeomadusi.  Pinnete kulumine vähendab 

lõikuri vastupanuvõimet temperatuurile ja inertsust töödeldava materjali suhtes. Kulumisega 

kaasneb lõikejõudude suurenemine, mille tulemusena omakorda kasvab lõiketemperatuur. 

Lõikuri liigne kulumine võib viia lõpuks lõikeserva purunemiseni [8, 9]. 

Lõikeinstrumentide põhilised kulumise tüübid on klassifitseeritud vastavalt teriku 

pindadele, kus kulumine aset leiab [5]. Peamised kulumise tüübid on esitatud joonisel 1.4. 

 

Joonis 1.4. Teriku kulumise tüübid [9] 

 

Tagapinna kulumine (flank wear) on lõikeinstrumentide kulumise enamlevinud tüüp, mis 

on tingitud tagapinna ja töödeldava tooriku omavahelisest hõõrdumisest.  Peamiseks 

tagapinna kulumise põhjuseks peetakse lõikeserva abrasiivkulumist. Tagapinna kulumist 

iseloomustatakse kulumisjälje keskmise või maksimaalse ulatusega. Tagapinna kulumine ja 



18 
 

selle kiirus on ajas muutuv protsess, mis koosneb sissetöötamise, stabiilse ja kiire kulumise 

faasidest. Tagapinna kulumise progressiooni on võimalik jälgida läbi kulumisjälje ulatuse 

või siis läbi töödeldava detaili geomeetrilise täpsuse muutumise. Tagapinna kulumist on 

võimalik vähendada, suurendades lõikeinstrumendi materjali vastupidavust abrasioonile ja 

deformatsioonile või siis pinnete kasutamisega [5]. Lõiketöötlemisel tekib alati teatud 

määral tagapinna kulumist, mistõttu teaduslikus uurimistöös kasutatakse tagapinna kulumist 

sageli lõikuri kulumisastme hindamiseks. Tagapinna kulumine põhjustab taganurga 

vähenemist ja lõikeserva geomeetria muutumist, mille tulemusena muutuvad töödeldava 

detaili mõõtmed, suureneb hõõrdumine tagapinnal ja halveneb töödeldud pinna kvaliteet. 

Intensiivset tagapinna kulumist soodustavad suur lõikekiirus ja töödeldava materjali 

kõvadus [5, 6, 9, 11, 12]. 

 

Esipinna kulumine (crater wear) on tingitud laastu kulutavast toimest esipinnale, mis 

kulgeb suurte surve- ja nihkepingete mõjul ning kokkuvõttes muudab lõikuri geomeetriat. 

Mõõdukas esipinna kulumine ei lühenda üldjuhul teriku püsivusaega, süvendi teke võib 

suurendada esinurka ning seeläbi vähendada lõikejõudusid. Intensiivne esipinna kulumine 

nõrgestab lõikeserva ja võib põhjustada lõikeinstrumendi deformatsiooni või murdumist. 

Esipinna kulumise intensiivsust saab hinnata tekkinud süvendi sügavuse järgi. Intensiivne 

esipinna kulumine on üldjuhul põhjustatud kõrgest temperatuurist tulenevast keemilisest või 

difusioonkulumisest. Esipinna kulumist on võimalik vähendada, suurendades keemilist 

stabiilsust või vähendades lõikuri materjali lahutuvust töödeldavas materjalis, mida on 

võimalik saavutada pinnete kasutamisega. Samuti aitab esipinna kulumist vähendada 

lõikekiiruse vähendamine [4, 5, 9, 11].  

 

Lõikeserva plastne deformatsioon (plastic deformation) leiab aset kui lõikeinstrumendi 

materjali vastupanu laastu poolt tekitavale survele, selle mille tulemusena kaotab lõikur oma 

esialgse geomeetrilise kuju. Plastset deformatsiooni soodustab ka suure ettenihke ja 

lõikekiiruse kasutamisest tekkiv kõrge temperatuur. Lõikeserva plastne deformatsioon 

esineb peamiselt halva soojusjuhtivusega lõikeinstrumendimaterjalide korral, kus soojus on 

kontsentreeritud väikestele pindadele. Liigse lõikeserva plastse deformatsiooni tulemusena 

muutuvad töödeldava detaili mõõtmed, halveneb pinnakaredus ja suureneb tagapinna 

kulumine [4, 5, 9, 11]. 
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Lõikeserva sälkkulumine (notch wear) on valdav koorivtöötluseks kasutatavatel 

lõikeinstrumentidel, kus seda põhjustab töödeldava materjali kalestunud pinnakiht, abrasiiv- 

ja oksüdatsioonkulumine. Sälkkulumist võivad põhjustada ka korrosioon ja keemiline 

kulumine. Liigne lõikeserva sälkkulumine võib viia lõikeserva murdumiseni. Lõikeserva 

sälkkulumist on võimalik vähendada pealõikeservanurga suurendamisega, mille tulemusena 

suureneb kontaktpind lõikuri ja töödeldava materjali vahel. Samuti aitab sälkkulumist 

vähendada muutuva lõikesügavusega töötlemine [4, 5, 9, 11]. 

 

Lõikeserva pragunemist ja väsimuskulumist (thermal and mechanical cracking) 

põhjustab tsükliline löögiline koormus, vibratsioon ja lõikeserva vähene tugevus. 

Lõikeserva pragunemist soodustab kõrget lõiketemperatuuri põhjustavate materjalide 

töötlemine. Eristatakse kahte tüüpi pragude teket – lõikservaga risti olevaid ja sellega 

paralleelseid pragusid. Lõikeservaga risti olevad praod tekivad kõrge temperatuuri ja 

jahutus-määrdevedeliku koostoimel. Lõikeservaga paralleelsed praod tekivad tsüklilise 

koormuse tulemusena. Pragude tekkimine lõikeservale viib lõpuks lõikeserva murdumise 

või kildumiseni. Väsimuskulumine tekib katkendliku iseloomuga töötlemise korral ja 

temperatuurimuutuste suhtest tundlike lõikeinstrumendimaterjalide kasutamisel koos 

jahutus-määrdevedelikega [4, 5, 9, 11].   

 

Lõikeserva kildumine (edge chipping or frittering) esineb suure kõvadusega, kuid rabedate 

lõikeinstrumendimaterjalide puhul (mineraalkeraamika ja polükristalne kuubiline 

boornitriit) või selliste materjalide töötlemisel, mille käigus tekivad kõvad ja abrasiivsed 

osakesed. Lisaks võivad kildumist põhjustada liigsuurte lõikejõududega kaasnevad  

vibratsioonid. Lõikeserva kildumist on võimalik vähendada lõikeinstrumendi lõikeserva 

eeltöötluse ja sobiva instrumendimaterjali valikuga [4, 5, 11]. 

 

Lõikeserva murdumine (gross fracture) on tingitud suurtest lõikejõududest terikule ja 

intensiivsest vibratsioonist. Samuti võib lõikeserva murdumist põhjustada asjaolu, et mõni 

muu kulumise tüüp on arenenud nii kaugele, et nõrgestab juba lõikeserva ning viib lõpuks 

lõikeserva murdumiseni. Lõikeserva murdumise tõenäosust on võimalik vähendada 

kasutades suurema tipuraadiusega, pealõikeservanurgaga ja sitkemast materjalist 

lõikeinstrumente [4, 5, 11]. 
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Teriku kasvaja (edge buildup) teket esineb plastsete materjalide töötlemisel väikestel 

lõikekiirustel. Materjalist eraldub väikesi, tugevasti kalestunud osakesi, mis kõrge 

temperatuuri ja surve toimel teriku esipinnale kleepuvad. Kuna teriku kasvajat moodustavad 

osakesed on suure deformeerituse tõttu 2…3 korda kõvemad töödeldavast materjalist, siis 

hakkab teriku kasvaja ise materjali lõikama. Teriku kasvaja laguneb kriitiliste mõõtmete 

saavutamisel ning kasvaja tükid jäävad laastu ja töödeldud pinna sisse, halvendades 

töödeldud pinna kvaliteeti. Teriku kasvaja lagunemine või viia ka lõikeserva murdumiseni 

ning samuti muudab kasvaja teke tegelikku lõikesügavust. Teriku kasvaja teket on võimalik 

minimeerida esinurga suurendamisega, väiksema pinnakaredusega lõikeinstrumendi ja 

jahutus-määrdevedeliku kasutamisega  [5, 4, 8, 9, 11, 13]. 

 

Teriku tipuraadiuse kulumine (nose radius wear) sarnaneb tagapinna ja sälkkulumisele 

ning on põhjustatud abrasiooni ja korrosiooni või oksüdatsiooni tõttu. Teriku tipuraadiuse 

intensiivsel kulumisel halveneb töödeldava detaili pinnakvaliteet [5, 11]. 

 

 

1.4. Teriku kulumise hindamise põhilised meetodid 
 

1.4.1. Optiline mõõtmine 

 

Teriku taga- ja esipinna kulumine on kõige olulisemad ja peamised viisid teriku kulumise ja 

püsivusaja uurimiseks vastavalt valitud kriteeriumitele. Teriku kulumise hindamisel optilise 

mõõtmise teel hinnatakse peamiselt tagapinna kulumisjälje ulatust ja esipinna kulumisjälje 

sügavust. Tagapinna kulumist esineb pea kõigil töötlemisoperatsioonidel ja on seetõttu ka 

laialdaselt kasutusel kulumise uurimisel [5].  

 

Kulumisjälje ulatust tagapinnal mõõdetakse peamiselt optilisel teel mikroskoobiga. 

Kasutatakse optilisi, gradueeritud mõõteskaalade ja arvutiga juhitavaid 

(stereo)mikroskoope, mis võimaldavad mõõtmisi läbi viia väikese ajakuluga. Optiliste 

mõõteviiside puuduseks on asjaolu, et nendega on võimalik uurida kulumisjälge vaid 

kahemõõtmelisena (pikkust ja laiust), st puudub võimalus hinnata kulumisjälje sügavust [5]. 
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Kulumisjälgede optiline mõõtmine viiakse läbi üldjuhul vastavalt standardis ISO 3685 

esitatud eeskirjade ja juhiste järgi, kus teriku tagapind jaotatakse mõõtetsoonideks 

(täpsemalt jaotises 3). Tagapinnalt mõõdetakse kulumisjälgede (VB) keskmised ja 

maksimaalsed väärtused, sälgu mõõtmeid vaadatakse üldjuhul eraldiseisvana. Teriku  

esipinnalt mõõdetakse kulumisjälje laius (KB) ja sügavus (KT). Kulumise käigus teriku 

lõikeservade kuju muutub ning seetõttu võib osutada vajalikuks katsete alguses fikseerida 

referentspunkt või -sirge, mille suhtes kulumisjälgede ulatust mõõdetakse. Sarnaselt saab 

kulumise hindamiseks kasutada ka metoodikat, mille käigus tehakse kulumise protsessist 

järkjärgulisi ülesvõtteid tagapinnast.  

 

 

1.4.2. Lõikejõud 

 

Lõikeprotsessis mõjuvad terikule jõud, mille resultantjõudu nimetatakse lõikejõuks. 

Teriklõikamisel peab rakendatav jõud ületama materjali vastupanu – purustavate pingete 

tekitamiseks ja hõõrdejõudude ületamiseks. Üldiselt pole lõikejõud suuruse ega suuna 

poolest püsivad, rakendumise suund muutub koos lõikejõu suurusega. Stabiilses 

lõikeprotsessis kõiguvad lõikejõud 5…10 % piires. Lõikejõudude vahelduv muutumine võib 

tehnoloogilises süsteemis esile kutsuda vibratsioone. Lõikejõudude määramist ja uurimist 

kasutatakse laialdaselt lõiketeooria alastes uurimistöödes. Lisaks on lõikejõudude uurimine 

praktilise otstarbega, sest lõikejõududest olenevad lõikeinstrumentidele ja tööpinkidele 

mõjuvad koormused ning deformatsioonid. Tööpinke puudutavad tugevusarvutused viiakse 

samuti läbi lähtuvalt lõikejõududest. Sinna hulka kuuluvad lõikeinstrumentide ja nende 

kinnituste ning tööpingi konstruktsiooni tugevusarvutused. Lähtuvalt lõikejõududest 

arvutatakse ka tööpingi spindli ja ettenihkemehhanismi vajalikud võimsused [4, 8, 9, 10].  

 
Üldiselt kulub lõikeprotsessis energiat [4]: 

1) eraldatava materjalikihi plastseks deformeerimiseks; 

2) lõikuri esipinna ja laastu vaheliste hõõrdejõudude ületamiseks; 

3) lõikuri ja detaili vaheliste hõõrdejõudude ületamiseks; 

4) uute nihkepindade tekkeks.  
 
Resultantjõu R suurus ja suund sõltub lõiketingimustest ja teriku geomeetriast. Resultant jõu 

suurust on üsna raske otseselt mõõta, seetõttu jaotatakse ta kolme (x, y ja z) telje suunas 
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erinevateks komponentideks – Px, Py ja Pz, mis on vastavalt telg-, radiaal- ja 

tangentsiaalkomponendid (joonis 1.5) [4].  

 

Joonis 1.5. Lõikejõu komponendid [4] 

 

Kolmest jõukomponendist suurim on tavaliselt komponent Pz, mis mõjub lõiketasandis. 

Jõukomponent Pz on ka resultantjõu R peakomponent ning sageli piirdutakse praktiliste 

rakenduste korral ainult komponendi Pz suuruse määramisega, sest komponent Pz määrab 

tööpingi vajaliku pöördemomendi ja võimsuse [4]. 

Jõukomponent Py on risti detaili pöörlemisteljega ja suunatud treitera pidemesse, mistõttu 

hakkab detaili treiterast eemale suruma. Suur jõukomponent Py ja kinnituse vähene jäikus 

võivad põhjustada detaili töötlemistäpsuse halvenemist ning kujuhälbeid [4].  

 

Telgsuunaline jõukomponent Px takistab ettenihkeliikumist ja  määrab seeläbi 

ettenihkemehhanismi takistuse ja vajaliku tugevuse. Jõukomponendi Px mõju 

lõikevõimsusele on tühine, sest ettenihkekiirus on lõikekiirusega võrreldes üsna väike, 

enamasti jäetakse jõukomponendi Px mõju lõikevõimsuse arvutamisel arvestamata [4]. 

 

Lõikejõudusid on võimalik mõõte kahel viisil – otseselt ja kaudselt. Otsese mõõtmismeetodi 

korral paigutatakse treimisel lõikeinstrument (treitera) dünamomeetri või mõne muu 

lõikejõudusid registreeriva mõõteseadme külge, mis väljastab elektrilisi signaale vastavalt 

lõikejõududele. Tänapäeval kasutatakse sellisteks mõõtmisteks piesoelektrilisi 
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dünamomeetreid. Otsest mõõtmisviisi kasutatakse juhul, kui jõudude suundade ja suuruste 

väärtused on olulised. Kaudsel lõikejõudude mõõtmisel hinnatakse lõikejõudude 

resultantjõu suurust näiteks läbi spindli või ettenihkemehhanismide poolt tarbitava 

võimsuse. Kaudsed meetodid on küll ebatäpsemad, kuid kiirem viis esmaste järelduste 

tegemiseks. Läbi lõikejõudude mõõtmise on võimalik hinnata ka materjalide 

lõiketöödeldavust [5, 8, 14, 15].  

 

 

1.4.3. Töödeldud pinna kvaliteet 

 

Töödeldud pinna kvaliteedi määravad peamiselt pinna füüsikalised ja geomeetrilised 

karakteristikud. Füüsikalised karakteristikud on pinna mikrostruktuur, mikrokõvadus, 

pingete olemasolu ja nende suurus. Töödeldud pinna geomeetriliste karakteristikute alla 

kuuluvad pinna kujuhälbed, lainelisus e. makroreljeef, karedus ehk mikroreljeef [5, 13]. 

 
Pinnakaredusele avaldavad mõju erinevad tegurid, mida saab liigitada kolme gruppi [13]: 

1) töötlusviis, lõikuri geomeetria ja lõikerežiimi elemendid; 

2) töödeldav materjal; 

3) vibratsioonid. 

 

Pinnakaredusele mõju avaldavad tegurid on teriku kasvaja teke, laastu hõõrdumine vastu 

töödeldud pinda, töödeldava pinna deformeerimine ja katkirebimine teriku poolt plastsete 

materjalide töötlemisel ning pinna purustamine habraste materjalide töötlemisel, 

hõõrdumine tagapinna ja töödeldud pinna vahel. Töödeldud pinna kvaliteedi kujundamisel 

on suur roll lõikuri geomeetrial ja ettenihke väärtusel [5, 13]. 

 

Teriku pindade kuludes muutub selle lõikeservade geomeetria, mis tervikuna mõjutab ka 

töödeldava detaili pinna kvaliteeti. Teriku kuludes halveneb töödeldud pinna kvaliteet ja  

detaili mõõtmed väljuvad etteantud tolerantsi piirest. Läbi selle on võimalik visuaalselt nii 

hinnata kui ka mõõta teriku kulumist. Töödeldud pinna kvaliteedi hindamist kasutatakse 

teriku kulumise hindamiseks peamiselt  puhastöötlusel, kuid seda meetodit saab kasutada ka 

koorvitöötluse korral [5, 13].  
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1.5. Teriku kulumist mõjutavad tegurid 
 

1.5.1. Töödeldav materjal 

 

Peamised kriteeriumid, mis iseloomustavad materjali lõiketöödeldavust, on 

lõikeinstrumendi kulumine ja tekkivad lõikejõud, kuid on ka teisi materjali töödeldavust 

iseloomustavaid kriteeriume, nt tekkiva laastu omadused, detaili pinnakvaliteet. Üldiselt 

võib öelda, et mida sitkem ja tugevam on materjal, seda raskem on selle töötlemine [4, 15]. 

 

Standardi DIN ISO 513 kohaselt on materjalid lõiketöödeldavuse järgi jagatud gruppidesse, 

kus igal grupil on oma tähistus [11, 13]: 

 

1. P – terased (tavaterased, süsinik- ja madallegeeritud konstruktsiooniterased). Üldiseks 

omaduseks on, et töötlemisel tekib voolav laast, kuigi gruppi kuuluvate materjalide 

omadused võivad suuresti erineda. Pehmemate teraste töötlemisel on suuremaks 

probleemiks laastu halb murdumine ja teriku kasvaja teke. 

 

2. M – roostevabad terased, kõrglegeerterased. Töötlemisel tekib peamiselt astelaast, 

gruppi kuuluvad materjalid on sitked ja venivad, kergesti kalestuvad, mistõttu 

lõikesoonis tekib kõrge lõiketemperatuur. 

 

3. K – malmid. Töötlemisel tekib murdelaast, laastu murdumise ja purunemisega kaasneva 

löökkoormuse tõttu peab lõikeinstrumendi lõikeserv olema sitke. 

 

4. N – mitteraudmetallid, plastid. Sellesse gruppi kuuluvad materjalid on üldiselt pehmed 

ja hästi lõiketöödeldavad, probleemiks on voolava laastu teke ja laastu kleepumine 

lõikeinstrumendi lõikeservale.  

 

5. S – kuumuskindlad ja väga korrosioonikindlad sulamid, titaani sulamid. Suurte 

lõikejõudude toimel tekib lõiketsoonis kõrge temperatuur. 

6. H – karastatud materjalid. Enamasti tekitab lõiketöötlemisel probleeme töödeldava 

materjali kõvadus, mis põhjustab instrumentide suuremat kulumist. 
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Kokkuvõtvalt võib väita, et töödeldava materjali mehaanilised omadused (tõmbetugevus, 

voolavuspiir, katkevenivus) mõjutavad lõikeinstrumendi kulumist läbi tekkivate 

lõikejõudude, -temperatuuri, laastutüübi ja vibratsioonide. 

 

 

1.5.2. Lõikerežiimid 

 

Lõikerežiimi parameetriteks, mis mõjutavad lõikeinstrumendi püsivusaega, on lõikekiirus 

(vc), ettenihe (f), ja lõikesügavus (ap). Praktilised lõikekatsed on näidanud, et kõige enam 

mõjutab teriku kulumist ja püsivusaega lõikekiirus (joonis 1.6) [5, 8, 15].  

 

 
Joonis 1.6. Lõikerežiimi parameetrite mõju lõikeinstrumendi püsivusajale [16] 

 

Lõikekiirus on lõikeinstrumendi pealõikeserva ja töödeldava detaili lõikepinna omavahelise 

suhtelise sirgliikumise kiirus ning on leitav valemiga 1.2 [4] 

 

vc=
π·D·ns

1000
,  (1.2) 

 
kus D on detaili läbimõõt mm; 
 ns – Detaili (spindli) pöörlemissagedus min-1; 
 vc – lõikekiirus m/min. 

 

Lõikekiiruse suurendamine mõjutab enam teriku kulumist temperatuuri kasvu tõttu 

lõiketsoonis, kuna plastne deformatsioon ja hõõrdejõud kasvavad. Lõiketemperatuuri kasv 

mõjutab materjali mehhaanilisi omadusi ja seeläbi ka lõikejõudusid. Temperatuuri tõustes 

üle kriitilise piiri kahaneb teriku kulumiskindlus ning edasine kulumine kulgeb abrasiooni 

või plastse deformatsiooni tõttu. Samuti on võimalikud ka difusioon- ja keemiline kulumine. 

 



26 
 

Lõikekiiruse mõju teriku püsivusajale kirjeldab ka Taylor’i võrrand (valem 1.3) [5, 6, 9, 16] 

vcTn=C, (1.3) 
 
kus C on lõikekiirus, mis annab püsivusajaks ühe ühiku (nt minuti) m/min; 
 T – lõikeinstrumendi püsivusaeg min; 
 vc – lõikekiirus m/min; 
 n – astendaja, mis iseloomustab püsivusaja sõltuvus lõikekiirusest.  

 

Veel on leitud, et püsivusaeg väheneb ettenihke suurenedes, kuna ettenihke suurendamine 

mõjutab samuti lõiketemperatuuri. Samas ettenihke suurendamine kuni optimaalse 

lõiketemperatuuri saavutamiseni mingil määral vähendab kulumist. Lõikesügavuse 

muutmisel on kõige väiksem mõju teriku püsivusajale, kuna koormus pinnaühiku kohta 

suuresti ei muutu [5, 9, 16].  

 

 

1.5.3. Töötlemiskeskkond 

 

Tööstuses on võetud suund jahutus-määrdevedeliku kasutamise vähendamisele, kuna tegu 

on küllaltki kalli ja keskkonnaohtliku ainega. Lõikeinstrumentide pinnete tehnoloogia 

arenedes liigutakse sinnani, et jahutus-määrdevedeliku kasutamiseks enam vajadust ei ole. 

Näiteks TiAlN pindega kõvasulamitest terikute puhul pole otsest vajadust jahutus-

määrdevedelikku kasutada. Sellest hoolimata on mitmeid lõikeinstrumente ja materjale, 

millega töötamisel on vajalik jahutus-määrdevedelike kasutamine kas või laastu 

eemaldamiseks lõiketsoonist, milleks saab ka kasutada suruõhuga jahutamist. Veel leiab 

kasutust udustamine, mis oma olemuselt on õhu ja määrdevedeliku segu juhtimine 

lõiketsooni [4, 5, 9, 12].  

 

Üldiselt on leitud, et jahutus-määrdevedelike kasutamine [4, 5, 6, 9, 12, 15]: 

1) vähendab teriku kasvaja kleepumist teriku esipinnale; 

2) vähendab lõiketemperatuuri (tavatreimisel kuni 200° C); 

3) vähendab hõõrdumist lõikeinstrumendi ja töödeldava materjali vahel (sh vähendab 

töödeldava materjali pinnakihi kalestumist); 

4) aitab eemaldada laastu lõiketsoonist; 

5) läbi hõõrdejõudude vähendamise vähendab ka lõikejõude ning tagab parema 

pinnakvaliteedi; 
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6) detaili jahutamisel hoiab selle mõõtmed stabiilsena. 

Samas võib jahutus-määrdevedeliku asjatundmatu kasutamine lühendada teriku 

püsivusaega. Näiteks G.M. Krolczyk, P. Nieslony ja S. Legutko teadusartiklis 

„Determination of tool life and research wear during duplex stainless steel turning“ uuriti 

lõikeinstrumendi püsivusaega roostevaba austeniit-ferriitterase 1.4462 välistreimisel. 

Kasutatavaks terikuks oli CVD pindega (pealmine kiht Ti(C,N), vahekiht Al2O3 ja 

aluskihina TiN) TNMG 160408, jahutus-määrdevedelikuks Blasocut 4000CF. Katsed viidi 

läbi nii jahutus-määrdevedelikuga kui ka ilma ning ilmnes, et antud tingimustel saavutati 

ilma jahutus-määrdevedelikuta üle 65 % pikem teriku püsivusaeg. Põhjendusteks toodi, et 

antud roostevabal terasel on väike väävlisisaldus, tekkiv laast suure kõvadusega ja 

abrasiivne ning jahutus-määrdevedelik ei aita laastu murdumisele kaasa. Veel toodi 

põhjendusena välja, et kasutatud teriku laastumurdik oli positiivse geomeetriaga ja jahutus-

määrdevedelikku kasutades oli laastumurdiku efektiivsus väiksem. Kuna roostevaba 

austeniit-ferriitterase struktuuris on ligikaudu 50 % ferriiti, siis jahutus-määrdevedelikku 

kasutades saadakse madalama temperatuuriga voolav laast, mis kulutab intensiivselt 

lõikeinstrumendi pindasid. Uurimistöö tulemusena järeldasid autorid, et keraamilise 

vahekihiga (pindes) lõikeinstrumentide korral vähendab mineraalõlidel baseeruv jahutus-

määrdevedeliku kasutamine lõikeinstrumendi püsivusaega kuni 65 % [17]. 
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2. TERIKUTEL KASUTATAVAD PINDED 
 

2.1.  Pinnete kasutamise eesmärk 
 

Lõikeinstrumentide tootjate eesmärgiks on toota kvaliteetseid lõikeinstrumente, mis peavad 

paremini vastu suurtele lõikejõududele, on temperatuuripüsivamad ja kulumiskindlamad, 

mis kokkuvõttes suurendab lõikeinstrumendi püsivusaega ja tagab töödeldava detaili 

suurema geomeetrilise täpsuse ja väiksema pinnakareduse. Kõige eelneva saavutamiseks on 

väljatöötamisel mitmesugused pinded, mis läbi lõikeinstrumendi püsivusaja tõstmise 

suurendavad tootlikkust ning vähendavad tehnoloogiliseks teenindamiseks kuluvat aega 

[18].  

 

Pindamine kui protsess kujutab endast alusmaterjali katmist kõva materjaliga. 

Kiirlõiketerasest, kõvasulamist ja kermistest valmistatud lõikeinstrumentidel kasutatakse 

pindamist püsivusaja ja lõikekiiruse suurendamiseks. Suurem osa tööstuses kasutatavatest 

lõikeinstrumentidest on pinnetega kaetud. Pinne toimib keemilise ja termilise barjäärina 

detaili ja lõikeinstrumendi vahel. Pinne suurendab instrumendi kulumiskindlust, aitab ära 

hoida keemilist reaktsiooni lõikuri ja detaili vahel, vähendab teriku kasvaja teket ja 

hõõrdumist ning aitab vältida kõrgest temperatuurist põhjustatud lõikeservade 

deformatsiooni. Pinnetega kaetud lõikeinstrumentidega saab töötlemisel kasutada 

suuremaid lõikekiiruseid ilma, et esineks püsivusaja vähenemine, võrreldes pindamata 

lõikeinstrumentidega. Pinnete kasutamine võimaldab efektiivsemalt töödelda raskesti 

töödeldavaid materjale ning tulevaseks eesmärgiks on kaotada ära vajadus jahutus-

määrdevedelike kasutamiseks. Seeläbi vähenevad tootmiskulud ning tootmisprotsess 

muutub keskkonnasõbralikumaks [19]. Pinded on kõige efektiivsemad juhtudel, kui 

valdavaks kulumise liigiks on esi- ja tagapinna kulumine [5].  

 

Pinde efektiivsust ja vastupidavust mõjutavad mitmesugused tegurid – pinde paksus, 

kõvadus, keemiline sobivus ja adhesioon baasmaterjaliga, kristallstruktuur, keemiline ja 

termiline stabiilsus, elastsusmoodul, löögisitkus, kulumiskindlus, soojusjuhtivus, 

vastupidavus difusioonile, pinnakaredus, lõikeinstrumendi geomeetria ja kasutusvaldkond. 
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Tänapäeval on umbes 50 % kiirlõiketerastest, 85 % kõvasulamitest ja 40 % ülikõvadest 

materjalidest valmistatud lõikeinstrumentidest kaetud erinevate pinnetega. Üldjuhul on 

kõvasulamist valmistatud lõikeinstrumentidel kas keemilise (CVD) või füüsikalise 

arusadestamise (PVD) meetodil saadud pinded või nende kombinatsioon. 

Lõikeinstrumentidel kasutatakse nii ühe kui ka mitmekihilisi pindeid. Pinnete kõvadus jääb 

peamiselt vahemikku 2000…3000 HV [2, 5, 6, 19]. 

 

 

2.2. Pinded keemilise aursadestamise teel  
 

Keemilise aursadestamine meetod (CVD) on viis pinnete tekitamiseks läbi keemilise 

reaktsiooni kõvasulamist baasmaterjaliga lõikeinstrumentide pinnale. Pindamine toimub 

spetsiaalses reaktoris gaasikeskkonnas ja atmosfäärirõhul, temperatuuril 900…1100 °C. 

Selline kõrgtemperatuurne keskkond seab piirangud pinnatava materjali koostise ja 

struktuuri osas (näiteks ei saa pinnata kiirlõiketeraseid). Keemiline aursadestamine töötati 

välja ja võeti kasutusele 1969. aastal ning esimeseks pindeks oli TiC (titaankarbiid). 

Järgnevalt töötati välja tehnoloogiad titaannitriid  (TiN), titaankarbonitriid (TiCN), 

alumiiniumoksiidpinnete (Al2O3) tekitamiseks. Lihtsustatud keemilise aursadestamise 

põhimõtteskeem on esitatud joonisel 2.1 [2]. 

 

 
Joonis 2.1. Keemilise aursadestamise põhimõtteskeem [2] 

 
1970. aastate lõpus töötati välja tehnoloogia ja moodused kahe ja enama pinde kandmiseks 

baasmaterjalile. Tänapäevaks on juba suurem osa kasutatavatest CVD pinnetest 

mitmekihilised. Mitmekihiliste pinnakatete kasutamise abil on võimalik kombineerida iga 
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kasutatava pinde positiivsed omadused. Näide mitmekihilise pinnakatte kohta terikul on 

esitatud joonisel 2.2 [2]. 

 
Joonis 2.2. Mitmekihiline CVD pinne terase töötlemiseks [2] 

 

Joonisel 2.2 on esitatud lõikeinstrumendi mitmekihiline pinne terase töötlemiseks. 

Baasmaterjaliks ehk substraadiks on spetsiaalne sitke kõvasulam, mis takistab pragude teket. 

Suure kõvadusega TiCN pinne tagab vähese tagapinna kulumise, pinne Al2O3 aga keemilise 

inertsuse, et vältida töödeldava materjali kleepumist ning esipinna kulumist. Viimane 

pinnakiht TiN aitab vältida difusioonkulumist [2].   

 

Eristatakse kõrge temperatuuriga keemilist aursadestamist (Al2O3 jaoks) ja keskmise 

temperatuuriga sadestamist (TiCN jaoks). Keemilise aursadestamise teel tekitatud pinne on 

suhteliselt paks, jäädes vahemikku 5…15 μm. Levinumad keemilise aursadestusega 

tekitatavad lõikeinstrumentide pinded on TiC, TiCN, TiN, Al2O3 [2, 5, 6]. 

 

CVD pinnete eelised [2, 5]: 

1. Termiliselt stabiilsed kõrgete temperatuurideni – võimaldab kasutada töötlemisel suuri 

lõikekiirusi. 

2. Suur nakkuvus pinnatava alusmaterjali ja pinde vahel – võimalik tekitada paksu pinnet, 

mis suurendab kulumiskindlust ja pikendab instrumendi püsivusaega. 

3. Pindamisprotsessis gaaside koostise muutmisega saab kanda peale erinevaid pindeid ja 

on võimalus mitmekihiliste pinnete tekitamiseks. 

4. Keemilisel aursadestamisel saab pindamisel kasutada elektrit mittejuhtivaid materjale, 

näiteks Al2O3.  
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CVD pinnete puudused [2, 5]: 

1. Kõrge temperatuuri tõttu kõrgendatud nõuded pinnatavale materjalile, seetõttu ei sobi 

kiirlõiketerase pindamiseks. CVD pindamist saab kasutada ainult kõvasulamist 

lõikeinstrumentidel. 

2. Ei ole võimalik pinnata väga terava lõikeservaga instrumente (lõikeserva peab faasima), 

sest pindes tekivad tõmbepinged, mille tõttu väheneb pinde ja lõikeservade 

vastupidavus. 

3. Tõmbepingete tõttu pindes on vaja kasutada spetsiaalset pinnatavat alusmaterjali (mis 

vähendaks tõmbepingete teket). 

4. CVD pinded on suure pinnakaredusega, mis omakorda soodustab adhesioonikulumist. 

Viimastel aastatel on väljatöötatud madalatemperatuurne keemilise aursadestamise meetod 

(inglk Medium Temperature Chemical Vapor Deposition - MTCVD), millega tekitatud 

pinded on vähemtundlikud temperatuurimuutustele, vähemnõudlikud pinnatava materjali 

suhtes ja tagavad lõikeinstrumendi suurema sitkuse [6]. 

1998. aastal J. Wang’i poolt läbiviidud uuringu tulemustest, mis on esitatud teadusartiklis 

„The effect of the multi-layer surface coating of carbide inserts on the cutting forces in 

turning operations“, selgus, et CVD pinded küll vähendavad lõikejõudusid, kuid pinde mõju 

lõikejõudele on marginaalne kergematel lõiketingimustel. Samuti ei täheldatud pinde 

paksuse mõju lõikejõudude vähenemisele. J. Wang võrdles omavahel pindamata ja pindega 

terikuid ning leidis, et pindamata terikute korral olid lõikejõu telg-, radiaal- ja 

tangentsiaalkomponendid keskmiselt vastavalt 11, 8 ja 5 % suuremad. Seega, kõige 

suuremat mõju avaldas pinne läbi hõõrdumise vähendamise lõikejõu telgkomponendile [15]. 

 

 

2.3. Pinded füüsikalise aursadestamise teel 
 
Füüsikaline aursadestamine (inglk Physical Vapour Deposition – PVD) ehk 

plasmasadestamine võeti kasutusele 1985. aastal. Esimeseks sel viisil tekitatud pindeks oli 

TiN pinne. Tehnoloogia arenedes oli võimalik juba kasutusele võtta TiCN ja TiAlN pinded, 

mis on suurema kõvaduse, sitkuse ja kulumiskindlusega. TiAlN pinnetega 

lõikeinstrumendid on vastupidavamad keemilisele kulumisele ja seetõttu saab neid kasutada 

suuremate lõikekiiruste juures. Füüsilise aursadestamise teel saadava pinde paksus jääb 
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vahemikku 2…5 μm. Levinumad füüsikalise aursadestusega tekitatavad lõikeinstrumentide 

pinded on TiC, TiCN, AlTiN, AlTiSiN (nACo), AlCrSiN (nACRo) ja CrN. Tänu 

nanotehnoloogia ja mikrotriboloogia arengule on PVD pinded perspektiivikamad kui CVD 

pinded, sest PVD pindamisprotsess annab võimaluse välja töötada nanokomposiitpindeid, 

mis on suure kõvadusega ja suure temperatuuripüsivusega [2, 5, 6, 21, 22]. 

 

Füüsikaline aursadestamine toimub temperatuurivahemikus 250...700 °C , mis võimaldab 

pinnata ka kiirlõiketerast ilma selle struktuuri rikkumata. Sadestamiseks on kasutusel 

peamiselt kolm meetodit: 1) atomisatsioonsadestus, 2) ioonpommitamine ja 3) 

plasmakiirega sadestamine [2, 5, 6]. Ioonpommitamise põhimõtteskeem on esitatud joonisel 

2.3.  

 

Joonis 2.3. Keemiline aursadestamine ioonpommitamise teel [2] 
 

Füüsikalise arusadestamise teel on võimalik tekitada ka „pehmeid“ pindeid, näiteks MoS2, 

mida kasutatakse puuride pindamisel. Kattes näiteks TiN või TiAlN pinde üle MoS2 pindega 

saadakse kombinatsioon mõlema pinde positiivsetest omadustest. Sellisel juhul pakub 

kõvem pinne (TiN või TiAlN) suur kulumiskindlust ja pehme, libedam pinne (MoS2) 

parendab laastu eemaldamist lõiketsoonist [6]. 

 

PVD pinnete eelised [2, 5, 6, 18]: 

1. Füüsikalise aursadestamise eeliseks keemilise aursadestamise ees on protsessi madalam 

temperatuur, mis võimaldab pinnata erinevaid alusmaterjale (kiirlõiketerast, 

kõvasulamit, kermiseid jms). 
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2.  Pindes tekib survepinge, mis pärsib pragude teket (sh temperatuurimuutuste tõttu). 

3. Võimalik pinnata terava lõikeservaga instrumente. 

4. Väike pinde pinnakaredus. 

 

PVD pinnete puudused [2, 5, 6, 18]: 

1. Ei ole võimalik tekitada pindeid, mis elektrit ei juhi – Al2O3 (jt oksiidid). 

2. Adhesioon pinde ja alusmaterjali vahel on nõrgem kui CVD pinnete puhul. 

3. Pindamisviisi tõttu on keeruline instrumenti ühtlaselt pindega katta. 

Mitmekihilistes pinnetes kombineeritakse omavahel CVD, MTCVD ja PVD. CVD 

pindamisprotsess tagab parema nakkuvuse alusmaterjali ja esimese pinde kihi vahel, 

järgnevad PVD kihid  tagavad peeneteralise mikrostruktuuri, mis on parema 

kulumiskindluse ja sitkusega või siis madalama hõõrdetakistusega [5].    
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3. TREILÕIKURITE PÜSIVUSAJA MÄÄRAMISE 

STANDARD ISO 3685 
 

3.1. Üldsätted 
 

Rahvusvaheline standard ISO 3685 „Tool-life testing with single-point turning tools“ 

määratleb soovituslikud eeskirjad lõikeinstrumentide püsivusaja määramiseks terase või 

malmi treimisel kiirlõiketerasest, kõvasulamist ja mineraalkeraamikast (Al2O3, Si3N4) 

treiterikutega. Standardis toodud eeskirju on võimalik rakendada nii tööstuses kui ka 

eksperimentaalsete katsete läbiviimiseks. Standardis toodud soovituste eesmärgiks on tõsta 

usaldusväärsust, võrreldavust ja unifitseerida lõikeinstrumentide, töödeldavate materjalide, 

lõikerežiimide või jahutus-määrdevedelike võrdlevaid katseid. Antakse soovitusi materjali 

ja lõikerežiimide valikuks, mida saab vajadusel katsete käigus muuta. Kuigi käesolev 

standard on eelkõige mõeldud terikute katsetamiseks terase ja malmi treimisel, saab seda 

kohandada ka muude materjalidega läbiviidavatele katsetele. Järgnevalt on antud lühike 

ülevaade standardis esitatud soovitustest ja tähelepanekutest [3].  

 

Treimisel võib teriku püsivusaja määramiseks kasutatavad lõikerežiimid ja -tingimused 

jaotada valdavalt kaheks [3]: 

1. Tingimused, mille tulemusena instrument puruneb kulumise tõttu. 

2. Tingimused, mille käigus puruneb instrument muudel põhjustel, näiteks lõikeserva 

plastse deformatsiooni või murdumise tõttu. 

 

Katsetulemuste võrreldavuse tagamiseks soovitatakse kasutada terast C45 või malmi EN-

GJL-250. Oluline on kirja panna kogu toorikut ja selle omadusi puudutavad andmed ning 

samuti tuleks enne katsete algust läbi viia tooriku koorvitöötlus valukooriku või kalestunud 

pinnakihi eemaldamiseks. Kulumiskatsetes kasutatava tooriku pikkuse ja läbimõõdu suhe ei 

tohiks olla üle 10, tarvilik on ka mõõta iga tooriku kõvadus selle ristlõikelt. Soovitatav on 

tooriku kvantitatiivne metallograafia [3]. 
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Kõvasulamist terikute valikul tuleb arvestada standardiga ISO 883, mineraalkeraamika 

korral ISO 9361-1 ja ISO 9361-2 standarditega. Terikukeha valikul kehtib standard ISO 

5610 ning terikukeha tõmbetugevus peab olema üle 1200 MPa. Teriku esi- ja tagapindade 

pinnakaredus (Ra) ei tohi olla üle 0,25 μm, lõikeservad peavad olema defektideta. Oluline 

on üles täheldada teriku mõõtmed, kinnitusviis ja laastumurdiku tüüp [3].  

 

 

3.2. Lõikerežiimide valik 
 

Soovituslikud katsetingimused on antud tabelis 3.1 [3]. 

Tabel 3.1. Standardsed tingimused katsete läbiviimiseks [3] 

Lõikerežiimi parameeter Variant 
A B C D 

Ettenihe, f (mm/p) 0,1 0,25 0,4 0,63 
Lõikesügavus, ap (mm) 1 2,5 2,5 2,5 
Teriku tipuraadius, re (mm) 0,4 0,8 0,8 1,2 

 
Teistsuguste lõikerežiimide kasutamise korral tuleks silmas pidada, et [3]: 

1) ap min = 2 teriku tipuraadiust (re); 
2) ap max = 10 x ettenihe (f); 
3) f max = 0,8 tipuraadiust (re). 
 
Jahutus-määrdevedelikku soovitatakse kasutada ainult kiirlõiketerasest lõikeinstrumentide 

korral ning sel juhul tuleks üles märkida selle omadused või tootjapoolne mark [3]. 

 
Terikute kulumiskõverate koostamisel kasutada vähemalt nelja erinevat lõikekiirust, 

mineraalkeraamikast lõikeinstrumendi korral võib kasutada kolme lõikekiirust. 

Lõikekiiruste valikul arvestada, et kõige suurema lõikekiiruse juures oleks teriku püsivusaeg 

vähemalt viis minutit, mineraalkeraamikast terikul aga kolm minutit. Materjali kulu 

optimeerimiseks võib püsivusaeg olla ka kahe minuti pikkune. Teriku püsivusaja ja 

lõikekiiruse omavahelist seost iseloomustava graafiku koostamiseks peaks olema järjestikku 

kasutatavate lõikekiiruste suhe selline, et tööriista eluiga oleks nende puhul kahekordne. 

Näiteks kiirlõiketerasest terikute korral peaks olema järjestikuste kasutatavate lõikekiiruste 

suhe 1,06, kõvasulamist 1,12 ja mineraalkeraamikast terikutel 1,25 [3]. 
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3.3. Püsivusaja kriteeriumid 
 

Standard toob välja püsivusaja kriteeriumid vastavalt uuritava teriku materjalile. 

Kriteeriumid põhinevad peamisel tagapinna kulumisjälje ulatusel (VB) ja esipinna 

kulumisjälje sügavusel (KT). Kriteeriumite selgitamiseks on esitatud joonis 3.1 [3].  

 

Joonis 3.1. Teriku kulumistsoonid [3] 

 

Kiirlõiketerasest terikutele soovituslikud püsivusaja kriteeriumid [3]: 

1) Tagapinna kulumisjälje ulatus VBB.max = 0,6 mm, kui tsoonis B pole kulumine ühtlane 

või on kriimustatud, kildunud; 

2) tagapinna kulumisjälje keskmine ulatus VBB = 0,3 mm, kui tsoonis B  on tagapind 

ühtlaselt kulunud; 

3) teriku purunemine. 



37 
 

Kõvasulamist terikutele soovituslikud püsivusaja kriteeriumid [3]: 

1) Tagapinna kulumisjälje ulatus VBB.max = 0,6 mm, kui tsoonis B on kulumine ebaühtlane; 

2) tagapinna kulumisjälje keskmine ulatus VBB = 0,3 mm, kui tsoonis B  on tagapind 

ühtlaselt kulunud; 

3) Kui kulumisjälje sügavus esipinnal saavutab väärtuse, mis on esitatud soovituslike 

ettenihkekiiruste jaoks tabelis 3.2 ning teistel juhtudel on leitav valemiga 3.1 [3]:  

KT = 0,06 + 0,3f. (3.1) 

Tabel 3.2. Esipinna kulumisjälje sügavused vastavalt soovituslikele ettenihkekiirustele [3] 

Ettenihe (f), 
mm/pöördele 0,25 0,4 0,63 

Esipinna kulumisjälje 
sügavus (KT), mm 0,14 0,18 0,25 

 

4) kui kulumisjälg esipinnal on pealõikeservale lähemal kui 0,2 mm;   

5) kui kulumisjälg esipinnal lõhub abilõikeserva ja toob kaasa tooriku pinnakvaliteedi 

languse. 

 

Mineraalkeraamikast terikutele soovituslikud püsivusaja kriteeriumid [3]: 

1) Tagapinna kulumisjälje ulatus VBB.max = 0,6 mm, kui tsoonis B on kulumine ebaühtlane; 

2) tagapinna kulumisjälje keskmine ulatus VBB = 0,3 mm, kui tsoonis B  on tagapind 

ühtlaselt kulunud. 

Praktiliste mõõtmiste läbiviimisel jaoks tuleks jagada pealõikeserv ja -tagapind neljaks 

tsooniks, kus mõõtmised läbi viia (joonis 3.1) [3].  

 

Võimalikud variandid lõikeinstrumendi püsivusaja (TC) iseloomustamiseks graafikutena 

[3]: 

1. Püsivusaja sõltuvus lõikekiirusest - Tc = f(vc). 

2. Töödeldud detailide arvu (N) sõltuvus spindli pöörlemissagedusest -  N =f(n), tööstuses 

kasutatav variant. 

3. Püsivusaja väärtused konstantse lõikekiiruse kasutamisel. 

Katsetulemuste ülestähendamisel soovitatakse kirja panna üldised katsetingimused, 

tekkinud laastutüüp, tooriku kõvaduse (Brinell’i kõvadus) mõõtmistulemused erinevatel 

läbimõõtudel. Kulumist soovitatakse hinnata Taylor’i valemi abil [3]. 
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Tähelepanekuid püsivusaja kriteeriumite valimisele [3]: 

1. Tagapinna kulumine peaks olema ühtlane, ebaühtlane kulumine on põhjustatud tihti 

lõikeserva murdumisest või kildumisest. 

2. Üldiselt sälkkulumist ei arvestata tagapinna kulumise juures püsivusaja kriteeriumina. 

Seda tehakse vaid juhtudel kui sälkkulumine on peamine kulumise tüüp. 

3. Püsivusaja kriteeriumina võib kasutada esipinna kulumisjälje sügavust. 

4. Töödeldud tooriku pinnakaredust saab kasutada kulumise hindamisel (abilõikeserva ja 

–tagapinna kulumise tõttu), pinnakareduse mõõtmine on täpsemalt kirjeldatud standardis 

ISO 468. 

5. Kõvasulamist lõikeinstrumentidel võib abitagapinna oksüdatsioonkulumine põhjustada 

teriku purunemist. 

6. Teriku tipul asetleidvad plastsed ja elastsed deformatsioonid üksi ei sobi püsivusaja 

määramiseks. 

7. Lõiketemperatuuri, lõikejõudusid ja laastutüüpi võib püsivusaja määramisel kasutada 

lisainformatsiooniallikana. 

8. Lõikeserva kildumisel loetakse tagapinna kulumisjälje ulatuseks tinglikult 0,6 mm 

(püsivusaja kriteerium). 

9. Teriku ebanormaalselt kiire kulumine on testides tulemusena arvestatav, aga seda juhul, 

kui seda ei esine sagedasti.  

10. Teriku purunemiseni viivat kulumist saab võtta ka püsivusaja kriteeriumina, kuid pole 

üldjuhul soovitatav. 

11. Teriku purunemiseni viiva kulumise algusele viitavaid märke ei tohiks püsivusaja 

kriteeriumina kasutada. 

12. Pinnakareduse kriteeriumit on soovitatav kasutada puhastöötlusel. 

13. Teaduslikes uuringutes kasutatakse lõikejõudude, -temperatuuri kiiret ja suurt kasvu 

samuti püsivusaja kriteeriumitena. 

 

Kokkuvõtvalt annab standard ISO 3685 juhised lõikeinstrumendi kulumise 

eksperimentaalseks uurimiseks, mille eesmärgiks on leida, kuidas üks või teine töötlemise 

parameeter mõjutab lõikeinstrumendi püsivusaega.  
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4. TERIKUTE KULUMISKATSED 
 
4.1. Esialgne katsemetoodika 
 
4.1.1. Katsetatavad pinded ja töödeldav materjal 

 

Kulumiskatsete eesmärgiks oli võrrelda kolme erineva eksperimentaalse PVD-pindega 

treiteriku kulumist välistreimisel. Katsed viidi läbi ühesuguse lõikegeomeetriaga 

treiterikutega, pinneteks olid nACo (AlTiSiN), nACRo (AlCrSiN) ja TiAlN. 

Eksperimentaalsete pinnetega terikute ettevalmistus toimus Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Käesoleva töö autoril puuduvad täpsed andmed eksperimentaalsete pinnete omaduste kohta, 

kuid võib oletada, et need on ligilähedased Platit AG poolt valmistatud sama koostisega 

pinnetele. Pinnete andmed on esitatud tabelis 4.1. 

 

Tabel 4.1. Pinnete nACRo, nACo ja TiAln omadused [23] 

Pinne Värvus 
Maksimaalne 
nanokõvadus,  

GPa 

Pinde 
paksus, μm Hõõrdetegur 

Maksimaalne  
töötemperatuur, 

°C 
nACRo sinakashall 40 1…7 0,45 1100 
nACo lillakassinine 41 1…4 0,40 1200 
TiAlN lillakasmust 36 1…4 0,60 700 

 

Katsed viidi läbi konstruktsiooniterase S355JR töötlemisel, mille mehhaanilised omadused 

on esitatud lisas A. Iga terikuga eemaldati 2000 cm3 materjali. Silindrilise katsekeha 

mõõtmed oli valitud selliselt, et seda oleks võimalik paigaldada APJ-treikeskuse Haas SL-

10THE spindlisse ja toetada tsentripuki abil. 

 

 

4.1.2. Terik, selle geomeetria ja hoidik 

 

Katsete läbiviimiseks oli tarvilik valida selline PVD pindega terik, millega oleks võimalik 

viia läbi valitud katsematerjalide töötlus, sealhulgas pidi töödeldavate materjalidega sobima 

ka teriku laastumurdiku geomeetria, et laastu murdumine oleks võimalik. Üldjuhul on teriku 

geomeetria ja pinde valik materjalipõhine, kuid Mitsubishi Materials’i lõikeinstrumentide 
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kataloogist oli võimalik leida küllatki universaalne PVD pindega terik. Teriku 

pindamisviisiks pidi olema füüsikalise arusadestamise meetod, kuna eksperimentaalsete 

pinnetega terikute valmistamiseks pidi olema võimalik originaalpinde eemaldamine ning 

uuesti pindamine Tallinna Tehnikaülikooli PVD-pindamisseadme abil. Arvestada tuli ka 

sellega, et terik sobiks olemasolevate välistreiterahoidikutega ja nende teriku 

kinnitusviisiga. Valituks osutus PVD pindega terik markeeringuga VP10RT CNMG120404-

MJ, mis on kujutatud joonisel 4.1 ja mille parameetrid on esitatud tabelis 4.2. 

 

 

Joonis 4.1. Treiterik VP10RT CNMG120404-MJ [24] 
 

Katsetes kasutatud hoidiku margiks oli Mitsubishi DCLNR2020K12, mille andmed on 

esitatud tabelis 4.3. 

 

Tabel 4.2. Katseteriku põhiparameetrid [24] 

Parameeter Väärtus, kirjeldus 
Teriku kuju Romb 
Teriku tipunurk 80° 
Peataganurk 0 
Kinnituselement Silindriline läbiv ava 
Täpsusklass M 
Teriku siseringjoone läbimõõt 12,70 mm 
Teriku kõrgus 4,76 mm 
Tipuraadius 0,4 mm 
Laastumurdiku tüüp MJ 
Originaalpinne PVD VP  Miracle Coating (Al, Ti)N 

 

Tabel 4.3. Välistreiterahoidiku DCLNR2020K12 põhiparameetrid [25] 

Parameeter Väärtus 
Teriku kinnitusviis Topeltklambriga 
Lõikeplaadi kuju ja tipunurk Romb, 80° 
Pealõikeservanurk 95° 
Peataganurk 6° 
Käelisus Parempoolne 
Terahoidiku saba mõõtmed 20*20*125 mm 
Teriku siseringjoone läbimõõt 12,7 
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Eksperimentaalsete pinnetega terikute puhul kasutati samasugust terahoidikut ning terikute 

põhiparameetrid jäid samaks.  

 

 

4.1.3.  Lõikerežiimid 

  

Optimaalsed lõikerežiimi parameetrid valiti lõikeinstrumentide kataloogist vastavalt 

baasterikule (tabel 4.4).  

 

Tabel 4.4. Valitud lõikerežiimi parameetrid konstruktsiooniterase S355JR töötlemiseks [24] 

Parameeter Väärtus 
Lõikekiirus (vc) 200 m/min 
Lõikesügavus (ap) 1 mm 
Ettenihe (f) 0,2 mm/pöördele 

 

Kulumise kiirendamiseks katsete käigus jahutus-määrdevedelikku ei kasutatud. 

 
 
4.1.4. Kulumisprotsessi registreerimine 

 

Esialgse katsemetoodika valikul lähtuti praktilistest kogemusest ja eelteadmisest, kuidas 

teriku kulumine progresseerub. Stereomikroskoobi Zeiss V12 Discovery abil toimus 

kulumise visuaalne hindamine ja hiljem ka tagapinna kulumisjälje ulatuse mõõtmine. 

Ülesvõtteid teriku esi- ja tagapinnast tehti pärast iga 500 cm3 materjali eemaldamist. Iga 

erineva pindega terikuga viidi läbi ainult üks katse. Pärast katsete lõppu viidi läbi kulunud 

terikute vaatlemine skaneeriva elektronmikroskoobiga (SEM) Eesti Maaülikooli 

veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis. 

 

 

4.1.5.  Katsetulemuste analüüs ja järeldused 

 

Enne kulumiskatsete algus tehti ülesvõtted kulumata terikute esi- ja tagapinnast, et oleks 

fikseeritud terikute seisukord katsete alguses. Joonisel 4.2 on esitatud eksperimentaalsete 

pinnetega terikute pilt enne kulumiskatsete algust ja joonisel 4.3 samade terikute kulumispilt 

pärast 2000 cm3 materjali eemaldamist. 
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Joonis 4.2. Eksperimentaalsete pinnetega terikud enne kulumiskatsete algust 
 

 

 

Joonis 4.3. Terikute kulumispilt pärast 2000 cm3 materjali eemaldamist 
 

Jooniselt 4.3 on võimalik näha, et pinde nACo puhul on vaadeldav teriku kasvaja olemasolu 

pea- ja abilõikeserval. Samuti esines ka pealõikeserva sälkkulumist. Teriku kasvaja teket 

oleks olnud võimalik vähendada, kasutades jahutus-määrdevedelikku või suurendades 

lõikekiirust. nACRo pindega teriku korral on teriku kasvaja teke intensiivsem ning see oli 

jälgitav ka katsete käigus. Teriku tipuraadiuse intensiivne kulumine võib olla põhjustatud 

teriku kasvaja tekkest ja selle kriitiliste mõõtmete saavutamisel kasvaja murdumiselt 
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esipinnalt koos lõikeserva ja tipuraadiusega. Tõenäoliselt oleks jahutus-määrdevedeliku 

kasutamine vähendanud sellelgi katsel teriku kasvaja teket. TiAlN pindega teriku puhul 

esines lõikeserva kildumist ja sälkkulumist. Samuti on vaadeldav teriku pinde kulumine 

esipinnalt. Joonisel 4.4 on kujutatud skaneeriva elektronmikroskoobiga tehtud ülesvõtted 

kulunud terikutest. 

 

 
Joonis 4.4. Ülesvõte kulunud terikutest skaneeriva elektronmikroskoobiga 

 
Joonisel 4.4 on selgelt näha, et pinnete nACo ja nACRo puhul tekkisid lõikeservadele  teriku 

kasvajad ning on esinenud lõikeserva sälkkulumist ja teriku tipuraadiuse murdumist. Pinde 

kulumine teriku esipinnalt on  toimunud töödeldud materjali laastu abrasiivsel toimel. 

 

Kulumispildi registreerimine katsete käigus võimaldas mõõta kulumisjälje ulatust teriku 

peatagapinnalt, mis on esitatud tabelis 4.5. 

 

Tabel 4.5. Katseterikute kulumisjälje ulatus pärast 2000 cm3 materjali eemaldamist 

Teriku pinne Kulumisjälje ulatus, μm 
nACo 229,03 
nACRo 2598,62 
TiAlN 139,79 

 

Pinde TiAlN puhul oli teriku kulumisjälje ulatus 139,79 μm, pinde nACo puhul 229,03 μm 

ja pinde nACRo korral 2598,62 μm. nACRo pindega teriku kulumisjälje ulatuse suurust, 
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võrreldes teiste pinnetega terikutega, mõjutas asjaolu, et esines teriku tipuraadiuse 

murdumine. 

 

Terikute kulumise visuaalse pildi ja optiliste mõõtmiste põhjal selgus, et kõige parem 

eksperimentaalne pinne S355JR-i töötlemisel oli TiAlN, mille kasutamisel oli kulumine ja 

kulumisjälje ulatus peatagapinnal kõige väiksem. Kulumisjälje ulatuse põhjal oli paremuselt 

teiseks pindeks nACo ja kõige suurem oli kulumine terikul pindega nACRo. 

 

Katsete käigus ja tulemuste analüüsil tulid välja valitud metoodika mitmed puudused. 

Esiteks viidi iga pindega katseid läbi ainult üks kord, mis on ebapiisav põhjalike järelduste 

tegemiseks. Igat katset vaid üks kord tehes on suur tõenäosus, et terik võib kuluda 

anomaalselt liiga kiiresti või aeglaselt, samuti võib katsesse sattuda defektne terik. 

Katsetulemuste usaldatavust suurendaks vähemalt kolm katset iga pindega terikuga. Parema 

hinnangu saamiseks tuleks eksperimentaalseid pinded võrrelda ka originaalpindega, et 

hinnata  Tallinna Tehnikaülikoolis läbiviidud terikute pindamise otstarbekust ja 

rakendusvõimalusi tööstuses.  Terikute kulumise paremaks hindamiseks tuleks registreerida 

ka muid parameetreid peale kulumisjälje ulatuse mõõtmise tagapinnal. Informatsiooni on 

võimalik saada, suurendades mõõtepunktide arvu kulumisjälje registreerimisel ning mõõta 

töötlemise käigus tekkivaid lõikejõudusid ja töödeldud detaili pinnakaredust, et hinnata 

paremini pinde mõju töötlemise parameetritele. Kõige eelneva põhjal järeldati, et terikute 

püsivusaja põhjalikumaks hindamiseks tuleb välja töötada uus ja täiustatud katsemetoodika. 

 

 

4.2. Täiendatud katsemetoodika 
 

4.2.1. Katsetatavad pinded ja töödeldav materjal 

 

Uuritavateks pinneteks olid kolm eksperimentaalset ja üks Mitsubishi Materials’i originaal 

PVD pinne (Al, Ti)N (terik VP10RT CNMG120404-MJ koos terahoidikuga 

DCLNR2020K12). Eksperimentaalsete pinnetega kaeti terikud Tallinna Tehnikaülikoolis, 

pinnete täpsed margid ja omadused olid katsete käigus teadmata, pindeid tähistati vastavalt 

176, 181 ja 185. Tallinna Tehnikaülikooli poolt saadetud info pinnete omaduste kohta on 

esitatud lisas B. 
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Katsetes kasutatavateks materjalideks valiti roostevaba teras X5CrNi18-10 ja titaanid Ti2 

ning TiAl6V4, mis vastavalt ISO standardile kuuluvad lõiketöödeldavuse järgi 

materjaligruppidesse M ja S. Katsematerjalide mehhaanilised omadused on esitatud lisas A. 

Soovitused töödeldava materjali valikuks saadi projekti teiselt osapoolelt, Tallinna 

Tehnikaülikoolilt. 

 

Töödeldava detaili mõõtmete valikul oli määravaks asjaolu, et detail pidi mahtuma katsete 

läbiviimiseks arvprogrammjuhtimisega (APJ) treikeskusesse Haas SL-10THE, arvestades 

treikeskuse töökäikude ulatusega. Silmas tuli pidada ka asjaolu, et tööriistarevolvri külge oli 

paigutatud lõikejõudude mõõtmisseade koos terahoidikuga. Valituks osutusid 

silindrikujulised toorikud, mille pikkuseks oli 120 mm ja läbimõõduks 50 mm. Titaan Ti2 

puhul oli töödeldava detaili läbimõõduks 55 mm. Eelnimetatud detailide mõõtmete eelisteks 

oli see, et detaile oli võimalik kinnitada treikeskuse spindlisse ilma vajaduseta kasutada 

tsentripukki, mis oleks võinud takistada lõikejõudude mõõtmisseadmega varustatud 

tööriistarevolvri liikumist. Samuti oli oluline, et materjali kasutus katsete käigus oleks 

maksimaalne. 

 

 

4.2.2. Lõikerežiimid  

 

Lõikeinstrumentide kataloogi abil valiti esialgsed soovituslikud lõikerežiimid vastavalt 

töödeldavatele materjalidele. Eelnevate katsetega leiti laastu murdumist tagavad ettenihked 

ja lõikesügavused. Eelkatsete käigus selgus, et lõikerežiime tuleks selliselt võimendada, et 

teriku püsivusaeg oleks hinnanguliselt 15 min. Võttes arvesse materjali kulu ja soovitud 

püsivusaega, suurendati lõikekiirust kulumise kiirendamiseks. Roostevaba terase 

X5CrNi18-10 töötlemiseks valitud ja tootjapoolsed soovituslikud lõikerežiimid on esitatud 

tabelis 4.6. 
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Tabel 4.6. Lõikerežiimid roostevaba terase X5CrNi18-10 treimiseks [24] 

Töödeldav materjal: X5CrNi18-10 
Lõikerežiim 

Parameeter Soovituslik Valitud Võimendatus 
Lõikekiirus (vc) 100…150 m/min 200 m/min 33 % 
Lõikesügavus (ap) 0,5…1,5 mm 1,5 mm — 
Ettenihe (f) 0,07…0,25  mm/pöördele 0,2 mm/pöördele — 

 
Sarnaselt eelnevale sai valitud katseteks sobivad lõikerežiimid titaanide Ti2 ja TiAl6V4 

treimiseks, mis on esitatud tabelis 4.7. 

 

Tabel 4.7. Lõikerežiimid titaanide Ti2 ja TiAl6V4 treimiseks [24] 

Töödeldav materjal: Ti2 ja TiAl6V4 
Lõikerežiim 

Parameeter Soovituslik Valitud Võimendatus 
Lõikekiirus (vc) 20…50 m/min 80 m/min 60 % 
Lõikesügavus (ap) 0,5…1,5 mm 1 mm — 
Ettenihe (f) 0,1…0,2 mm/pöördele 0,15 mm/pöördele — 

 

Terikute kulumiskatsete läbiviimisel suurendati ainult teriku tootjapoolseid lõikekiirusi 

kulumise kiirendamiseks. Jahutus-määrdevedeliku kontsentratsiooni hoiti katsete käigus 

vahemikus 6…8 %. 

 
 
4.2.3. Kulumisprotsessi registreerimine 

 

Teriku kulumist on võimalik hinnata peatagapinna kulumisjälje ulatust (VB) mõõtes, 

milleks kasutatakse üldjuhul mitmesuguseid mikroskoope. Tagapinna kulumisjälje ulatuse 

mõõtmist erinevates kulumistsoonides käsitleb ka ISO 3685 standard, mis sätestab, kuidas 

jaguneb kulunud teriku lõikeserv ja tagapind tsoonideks, millelt siis erinevate 

kulumisjälgede ulatust mõõdetakse. Käesolevas lõputöös mõõdetakse tagapinnalt 

maksimaalse kulumisjälje VBmax ulatust, sõltumata kulumistsoonist. 

 

Peatagapinna kulumisjälje mõõtmised viidi läbi stereomikroskoobil Zeiss V12 Discovery, 

mis on varustatud fotokaameraga Axiocam Er5 (joonis 4.5).  
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Joonis 4.5. Stereomikroskoop Zeiss V12 Discovery 

 

Teriku kulumise inspekteerimisel registreeriti katsete käigus peale teatud mahu materjali 

eemaldamist esi- ja tagapinna kulumispildid. Esipinnalt kulumisjälje ulatust ei 

registreeritud, ülesvõtted tehti eesmärgiga analüüsida peatagapinna kulumisjälje ulatust. 

Kulumispildi ülesvõtmiseks eemaldati terik koos hoidikuga tööpingist ning kinnitati 

käsikruustangidesse, et terik oleks kindlalt kohale fikseeritud ning kõik ülesvõtted teriku 

kulumisest oleks tehtud ühesugustes positsioonides (joonis 4.6). Sellega välditi kulumisjälje 

mõõtmistulemuste varieeruvust tingituna teriku ebastabiilsest paiknemisest mikroskoobi 

optilise telje suhtes.  

 

 
Joonis 4.6. Treiterahoidiku paigutus käsikruustangidesse 
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Tulenevalt teriku geomeetriast ning kinnitusest hoidikusse oli raskendatud teriku 

paigutamine mikroskoobi alla nii, et peatagapind oleks ideaalselt risti mikroskoobi optilise 

teljega. Kuna kulumiskatsete peamiseks eesmärgiks oli erinevate pinnetega terikute 

omavaheline võrdlus, siis pole tagapinna ristseis mikroskoobi suhtes otseselt oluline. 

Peamine, et teriku asend mikroskoobi optilise telje suhtes oleks igal mõõtmisel ühesugune. 

 

Pärast kulumispiltide etapilist registreerimist viidi läbi tulemuste töötlemine mikroskoobi 

tarkvarapaketi ZEN 2011 abil, mis võimaldab mõõta pildilt kulumisjälje ulatust. Kõik 

kulumispildid teriku esi- ja tagapinnast on üles võetud, kasutades 22-kordset  suurendust. 

Mõõtmisprotseduur on esitatud joonisel 4.7.  

 

 

Joonis 4.7. Kulumisjälje mõõtmine teriku peatagapinnalt 

 

Kulumisjälje ulatuse mõõtmiseks pildilt joonestati programmis ZEN 2011 abisirged, mis 

kujutavad teriku algseid, kulumata kontuure, et oleks lihtsam mõõtmisi läbi viia. 

Kulumisjälje ulatuse VBmax mõõtmisel tuleb arvesse võtta, et mõõtejoon (joonisel 4.7. 

kujutatud siniselt) oleks pealõikeservaga (horisontaalne punane joon) risti. Mõõtejoonel 

kujutatakse saadud tulemust mikromeetrites, antud juhul (joonis 4.7) on mõõtejoone 

pikkuseks 628,590 μm. Mõõtmised viidi läbi igas katsete käigus registreeritud punktis ning 

seati vastavusse eemaldatud materjali mahuga. Seejärel koostati katsetulemuste graafikud 

iga erineva pindega teriku kohta kolmel katsel, mida täpsemalt analüüsitakse katsetulemuste 
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jaotises. Tagapinna kulumisjälgede ulatuste mõõtmistulemused on esitatud lisas C. 

Kokkuvõttena võrreldi erinevate pinnetega terikute kulumisjälgede ulatusi kolme erineva 

materjali välistreimisel. 

 

 

4.2.4.  Kulumise progressiooni analüüs 

 

Kulumise progressiooni analüüsil kasutati ülesvõtteid, mis tehti esi- ja peatagapinnast 

kulumisjälje ulatuse mõõtmiseks. Analüüsiks kasutati ülesvõtteid, mis tehti enne 

kulumiskatsete algust kulumata terikust, juba teatud materjalimahu eemaldanud terikust 

ning viimasena katse lõpus, kulunud terikust. Kulumispilt koosneb kuuest pildist, mis on 

paigutatud kahte ritta ja kolme veergu. Ülemisel real on kujutatud teriku esipind, alumisel 

peatagapind. Veergudena on esitatud kulumise erinevad faasid. Joonise mõõtkava on antud 

joonise alumises paremas nurgas. Kui pildid on tehtud erinevas mõõtkavas, siis on nende 

mõõtkava esitatud vastavate piltide all. Näide kulumise progressiooni pildist on esitatud 

joonisel 4.8. 

 

 
Joonis 4.8. Teriku kulumise progressioon 

 

Kulumise progressioonipildi koostamine andis võimaluse hinnata kulumise tüüpi teriku 

pindadel ning kulumisprotsessi kulgu.  
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4.2.5. Lõikejõudude registreerimine ja töötlemine 

 

Lõikeinstrumendi kulumisel kasvavad ka lõikejõud, seega annab lõikejõudude 

registreerimine informatsiooni teriku kulumise kohta lõikeprotsessis. Samuti peaks erinevad 

pinded kas suurendama või vähendama hõõrdetegurit, millest sõltuvad ka lõikejõudude 

suurused. Lõikejõudude mõõtmiseks oli APJ-treikeskuse tööriistarevolvi külge paigaldatud 

piesoelektriliste anduritega dünamomeeter (ehk lõikejõudude mõõteseade) Kistler, mis 

registreeris lõikejõud kolmes tasandis – lõiketasandis, telgsuunas  ja tasandis, mis on risti 

detaili pöörlemisteljega. Piesoelektriliste andurite edastatud signaal läbib võimendit ning 

tulemuste salvestamine toimus võimendiga ühendatud arvuti abil. Tulemuste registreerimine 

ja töötlemine toimub programmi Kistler DynoWare abil. Programmi abil oli võimalik 

määrata mõõteperioodi pikkus sekundites, mõõtesagedus hertsides ning üles märkida 

lõikerežiimi parameetrid.  

 

Mõõtmised käivitati enne iga katsekeha lõikeprotsessi algust ning üldjuhul oli kõigi katsete 

puhul mõõteperioodi pikkuseks 100 sekundit ja mõõtesageduseks 1000 Hz. Vajadusel 

muudeti mõõteperioodi pikkust sõltuvalt töödeldava materjali lõikerežiimi parameetritest.  

Lõikejõudude mõõtmise käigus selgus, et pärast igat sooritatud läbimit jääb mõõteseadme 

skaalale jääkväärtus, mille tekkepõhjus täpselt ei selgunud. Jääkväärtuse eemaldamiseks 

enne igat katset viidi läbi seadme lähtestamine. Registreeritud lõikejõudude graafik, mis oli 

vaadeldav programmist DynoWare, on esitatud joonisel 4.9.  

 

 
Joonis 4.9. Lõikejõudude graafikud 
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Joonisel 4.9 on kujutatud kolmes tasandis mõjuvad lõikejõude graafikud sinise, punane ja 

roosa värviga. Terikute kulumise uurimise seisukohalt on oluline lõiketasandis mõjuva jõu 

(Pz) suurus, mis on joonisel 4.9 kujutatud sinise värviga. Oluliseks muudab lõikejõu Pz 

asjaolu, et sellest sõltub vajalik lõikevõimsus ning samuti on tegemist suurima lõikejõuga 

kolmest. 

 

Vertikaalsel teljel on kujutatud lõikejõu suurus njuutonites (N) ja horisontaalsel teljel 

mõõteperioodi pikkus sekundites. Lõikejõu Pz negatiivne väärtus tulenes sellest, et 

mõõteseade oli paigutatud treikeskuse tööriistarevolvri külge 90° nurga võrra kaldu, 

võrreldes originaalpaigutusega käsipingis. Katsete käigus ei olnud oluline lõikejõu märk, 

vaid suurus ning käesoleval juhul näitas negatiivne väärtus ainult jõu suunda mõõteseadme 

mõõtetasandi suhtest.  

 

Edasine tulemuste töötlemine programmis DynoWare hõlmas lõikejõu keskmiste väärtuste 

leidmist nii läbimil kui ka abikäigul.  Jooniselt 4.9 on näha, et graafikul toimub iga läbimiga 

lõikejõudude vähenemine ja jääkväärtuste kasv, mida on võimalik näha abikäikudel. 

Lõikejõudude vähenemine tulenes sellest, et jääkväärtus kasvas iga läbimiga ning selle 

väärtus oli positiivse märgiga ehk kokkuvõttes vähendas ta negatiivse märgiga lõikejõu 

suurust läbimil. Seetõttu tuli tulemuste töötlemisel tegeliku lõikejõu väärtuse leidmiseks 

juurde arvestada jääkväärtus abikäigul. Tulemuste töötlemisel ja analüüsil kasutati lõikejõu 

väärtusi, mis on registreeritud teisel läbimil, sest töödeldava detaili (tooriku) väliskiht võib 

olla kalestunud ning seetõttu mõjutada lõikejõudude väärtusi esimesel läbimil. Programm 

DynoWare on varustatud mitmete katseandmete analüüsi võimaldavate tööriistadega. 

Näiteks sisendsignaali graafikute silumisfunktsioon, keskväärtuste leidmine valitud lõikudel 

ning signaali triivi kompenseeriv tööriist. Keskväärtused leiti nii läbimil kui ka sellele 

eelneval abikäigul ning kanti tabelisse ja seati vastavusse eemaldatud materjali mahuga ja 

koostati vastavad graafikud. Lõikejõudude mõõtmistulemused katsete käigus on esitatud 

lisas D. 
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4.2.6. Laastutüübi hindamine 

 

Kõikide katsetatud terikute geomeetria oli ühesugune, lõikerežiimid muutumatud vastavalt 

töödeldavale materjalile. Erineva laastutüübi teket mõjutavad peamiselt teriku esinurk ja 

laastumurdiku geomeetria, kuid läbiviidud katsetes uuriti ka, kas teriku pinne ja selle 

kvaliteet võib mõjutada tekkiva laastu tüüpi. Teriku esipinna kulumisel muutub selle 

geomeetria ning tulemusena võib tekkida hoopis uut tüüpi laast, mis võib töötlemise 

seisukohalt olla ebasoovitav, näiteks voolavlaast, mis võib rikkuda töödeldava detaili pinna 

ja kuhjumisel põhjustada teriku lõikeservade murdumist. Samuti võib laast takistada 

jahutus-määrdevedeliku pääsu lõiketsooni. Sageli kasutatakse tekkivat laastu lõikeprotsessi 

hindamiseks lõiketeooriaalastel uuringutel [4, 9]. 

 

Üldises liigituses võib laastutüübid jagada kolmeks [4, 26]: 

1. Murdelaast (pudilaast) - iseloomulik habraste materjalide lõikamisele (malm jms). 

Murdelaastu teke võib mõjutada lõikejõude suuruse muutust suurtes piirides, mistõttu 

võib lõikeprotsessiga kaasneda vibratsioone tekitav löögiline koormus. Murdelaat tekib 

peamiselt väikestel lõikekiirustel ja suurtel ettenihetel. 

2. Astelaast (lülilaast) tekib plastsete materjalide töötlemisel keskmistel ja väikestel 

lõikekiirustel, iseloomulik roostevabade teraste, kõrglegeerteraste, kuumus- ja 

korrosioonikindlate sulamite, titaani sulamite töötlemisele või siis tavateraste 

töötlemisel rasketes töötingimustes (suur lõikesügavus ja ettenihe, väike lõikekiirus). 

Lõikejõudude muutumine on väiksemad kui murdelaastu tekkel, kuid tekitavad siiski 

vibratsiooni ja teriku intensiivsemat kulumist. 

3. Voolavlaast – iseloomulik pehmete teraste töötlemisele keskmistel ja suurtel 

lõikekiirustel. Madalatel ja keskmistel lõikekiirustel võib voolavlaast põhjustada ka 

teriku kasvajat. Tekkivad lõikejõud on ühtlased, lõiketemperatuur kõrge ning esipinna 

kulumine intensiivne.  

 

Erinevad laastutüübid vastavalt ISO 3685 standardile on esitatud joonisel 4.10. 
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Joonis 4.10. Erinevad laastutüübid ISO 3685 standardi järgi [3] 

 

Kulumiskatsete käigus hinnati laastutüüpi katse alguses iga erineva pinde puhul. Juhul kui 

katsete käigus toimus katse lõpuks laastutüübi muutus, siis märgiti see üles. 

 

 

4.2.7. Töödeldud detaili pinnakareduse mõõtmine 

 

Terikute kulumise hindamiseks kasutati lisaks eelnevale ka töödeldud detaili pinnakareduse 

mõõtmisi. Pinnakaredusi mõõdeti igal katsel kolmes punktis. Mõõdetavad detailid valiti 

järgnevalt – esimene töödeldud detail katse alguses, üks detail katse keskel ja viimane katse 

lõpus. Pinnakareduse mõõtmisel märgiti üles pinna profiili aritmeetiline keskmine hälve Ra. 

Mõõtmised teostati pinnakareduse mõõteseadmega Mahr MarSurf PS 1. Pinnakaredusi 

mõõdeti iga detaili puhul kaks korda, kahelt poolt (180° järel), et tagada tulemuste suurem 

usaldatavus. Pinnakareduse mõõtmistulemused on esitatud lisas E. 
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5. KATSETULEMUSED  
 

5.1. Roostevaba terase X5CrNi18-10 töötlemine 
 

5.1.1.  Originaalpindega terikud 

 

Originaalpindega terikuga viidi läbi kolm katset, mis on tähistatud vastavalt OA1, OA2 ja 

OA3. Tähis näitab ära pinde (O - originaal), töödeldava materjali (A – X5CrNi18-10) ja 

katsetatava teriku numbri. Iga katse kohta esitati kulumispilt, mis näitab kulumise 

progressiooni. Terikute tagapinna kulumisjälgede ulatus esitati graafikuna, millel on 

vastavusse seatud kulumisjälje ulatus ja katsete käigus treimise teel eemaldatud töödeldava 

materjali maht. Töösse on lisatud ka lõikejõudude muutumise graafik iga katseteriku kohta 

sõltuvalt eemaldatud materjali mahust. Katsetingimused ning kulumispiltidel kajastuvate 

mõõtepunktide andmed kõigi kolme katse puhul on esitatud tabelis 5.1. 

Tabel 5.1. Katsetingimused ja -andmed mõõtepunktides originaalpindega terikutega 
X5CrNi18-10 töötlemisel 

Materjal: X5CrNi18-10 Teriku pinne: Originaal 

Mõõdetav parameeter Katse nr Mõõtepunkt 
1 2 3 

Eemaldatud materjali maht, cm3 
1 

 

938,16 1172,70 
2 781,80 1016,34 
3 781,80 938,16 

Tagapinna kulumisjälje ulatus 
(VBmax), μm 

1 84,28 628,60 
2 604,27 1177,12 
3 923,62 1142,08 

Keskmine lõikejõud (FL.kesk), N 
1 480,60 584,90 
2 543,07 600,85 
3 583,10 593,48 

 

Kulumispildi visuaalne hindamine. Originaalpindega teriku esi- ja tagapinna optilisel 

vaatlusel registreeriti igal katsel teriku kulumise progressioonid, mis on esitatud vastavalt 

joonistel 5.1, 5.2 ja 5.3. 
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Joonis 5.1. Teriku OA1 kulumispilt 
 

Jooniselt 5.1. on vaadeldav, et teises mõõtepunktis, mahul 938,16 cm3, on märgata esipinna 

kulumist ning tekkinud on ka teriku kasvaja lõikesügavuse kaugusele teriku tipust. Samuti 

on märgata pinde kulumist esipinnalt. Alanud oli ka lõikeserva sälkkulumine. Mõõtepunkt 

mahul 1172,7 cm3 registreeriti pärast viimase katsekeha töötlust. Selles punktis oli terik juba 

niivõrd kulunud, et katse loeti lõppenuks, sest teriku tipuraadius oli olematuks kulunud ning 

töödeldava detaili pinnakaredus hüppeliselt kasvanud.  

 

 

Joonis 5.2.  Teriku OA2 kulumispilt 
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Jooniselt 5.2 on näha, et juba eemaldatud materjali mahul 781,8 cm3 on märgata teriku 

tipuraadiuse kulumist, mis katse lõpuks hüppeliselt suurenes. Samuti toimus teriku esipinna 

kulumine. Märgata oli ka teriku kasvaja teket katse keskel ning vähest lõikeserva 

sälkkulumist.  

 

 

Joonis 5.3. Teriku OA3 kulumispilt 
 

Teises mõõtepunktis ehk pärast 781,8 cm3 materjali eemaldamist oli märgata, et sel katsel 

(terikuga OA3) on teriku tipu kulumine kõige intensiivsem. Teriku esipinnalt on märgata 

pinde maha kulumist. Lõikeserva sälkkulumist katsel ei esinenud. Katse lõpus ehk viimases 

mõõtepunktis oli märgatavalt kasvanud ka teriku kasvaja suurus, mida eelnevas 

mõõtepunktis ei esinenud.  

 

Teriku tagapinna kulumisjälje ulatuse mõõtmine. Tagapinna kulumisjälje ulatused 

registreeriti kõigi kolme katseteriku puhul kolmes kulumisetapis, seega oli ülesvõetud 

mõõtepunkte kokku üheksa. Kõigi kolme katse mõõdetud väärtused kanti ühisele graafikule, 

mis iseloomustab kulumisjälje ulatust sõltuvalt töötlemise käigus eemaldatud materjali 

mahust (joonis 5.4). Mõõtepunktid on graafikul kujutatud punasena, lisatud on joon, mis 

iseloomustab keskmist väärtust. 
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Joonis 5.4. Originaalpindega terikute kulumisjälje ulatuse sõltuvus eemaldatud materjali 
mahust 

 
Katsete lõpuks olid terikute tagapinna kulumisjälje maksimaalseks ulatuseks vastavalt 

628,6, 1177,12 ja 1142,08 μm. Keskmine kulumisjälje ulatus oli seega 982, 6 μm. Kõige 

väiksem oli kulumisjälg esimesel katsel ehk 628,6 μm. Kõik kulumisjälgede ulatused 

registreeriti peatagapinna tsoonis C ehk teriku tipuraadiuse läheduses, kõigi kolme katse 

korral oli kulumine suurim tipuraadiuse läheduses.  

 

Lõikejõud. Lõikejõud registreeriti iga katsekeha treimisel (78,18 cm3 materjali 

eemaldamisel) ning graafik on esitatud joonisel 5.5.  

 
Joonis 5.5. Lõikejõud originaalpindega terikutega sõltuvalt eemaldatud materjali mahust 
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Kogu katse jooksul olid kõige väiksemad lõikejõud terikuga OA1, millel oli ka katse lõpuks 

kõige väiksem tagapinna kulumisjälg, mis näitab seost teriku kulumise ja lõikejõudude 

suurenemise vahel. Teises mõõtepunktis oli keskmiseks lõikejõuks läbi kolme katse 535,59 

N. Lõikejõudude keskmiseks väärtuseks viimases mõõtepunkti oli 889,62 N. Kõige 

suuremad lõikejõud tekkisid katsetel terikuga OA3. 

 

Töödeldava detaili pinnakaredus. Mõõtepunktid töödeldavate detailide pinnakareduste 

mõõtmiseks valiti nii, et esimene mõõtmispunkt oleks pärast esimest detaili (ehk mahtu 

78,18 cm3), teine punkt katsete keskel, viimane pinnakareduse mõõtmine teostati viimaselt 

töödeldud detaililt. Pinnakareduse mõõtmistulemused on esitatud tabelis 5.2. 

 

Tabel 5.2. Töödeldud katsedetailide pinnakaredused 

Katse nr Eemaldatud materjali maht, cm3 Pinnakaredus (Ra), μm 

1 
78,18 1,530 

625,44 1,845 
1172,70 3,110 

2 
78,18 1,440 

547,26 1,665 
1016,34 3,830 

3 
78,18 1,495 

469,08 1,845 
938,16 3,395 

Keskmine pinnakaredus katse lõpus 3,445 
 

Kõige väiksem pinnakaredus mõõdeti katse lõpus terikuga OA1, pinnakareduse väärtuseks 

oli (Ra) 3,11 μm. Teriku OA1 tipp oli kõige vähem kulunud. Keskmiseks pinnakareduse 

väärtuseks katse lõpus läbi kolme katse oli 3,445 μm. 

 

Laastutüübi määramine ja analüüs. Roostevaba terase X5CrNi18-10 treimisel 

originaalpindega terikuga tekkis peamiselt kaarekujuline astelaast. ISO 3685 kohaselt 

kuulub tekkinud laast rühma 6.1. Katsete käigus tekkinud laast on esitatud joonisel 5.6. 
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Joonis 5.6. Originaalterikuga treimisel tekkinud laast 

 

Katsete käigus laastutüübi muutust ei esinenud, seega iseloomustab joonis 5.6 laastu nii 

katsete alguses kui ka lõpus. Terikute kulumistüüp polnud selline, et muutuks esipinna 

geomeetria ning tekiks uut tüüpi laast. 

 

 

5.1.2. Terikud pindega 176 

 

Terikutega pindega 176 viidi roostevaba terase X5CrNi18-10 töötlemisel läbi kolm katset, 

mis on tähistatud vastavalt 176A1, 176A2 ja 176A3. Iga katse kohta esitati kulumispilt, mis 

näitab kulumise progressiooni. Terikute tagapinna kulumisjälgede ulatus esitati graafikuna, 

millel on vastavusse seatud kulumisjälje ulatus ja katsete käigus eemaldatud töödeldava 

materjali maht. Lisaks on kujutatud lõikejõudude muutumise graafik iga katseteriku kohta 

sõltuvalt eemaldatud materjali mahust. Katsetingimused ning kulumispiltidel kajastuvate 

mõõtepunktide andmed kõigi kolme katse puhul on esitatud tabelis 5.3. 

Tabel 5.3. Katsetingimused ja -andmed mõõtepunktides terikutega 176 materjali 
X5CrNi18-10 töötlemisel 

Materjal: X5CrNi18-10 Teriku pinne: 176 

Mõõdetav parameeter Katse nr Mõõtepunkt 
1 2 3 

Eemaldatud materjali maht, cm3 
1  390,90 781,80 
2 312,72 — 
3 390,90 859,98 

Tagapinna kulumisjälje ulatus 
(VBmax), μm 

1 246,57 2445,08 
2 889,12 — 
3 732,98 1323,48 

Keskmised lõikejõud (FL.kesk), N 
1 525,90 797,76 
2 583,46 — 
3 523,96 645,37 
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Kulumispildi visuaalne hindamine. Teriku esi- ja tagapinna optilisel vaatlusel registreeriti 

igal katsel teriku kulumise progressioonid, mis on esitatud joonistel 5.7, 5.8 ja 5.9. Kokku 

eemaldati terikuga 176A1 781,8 cm3 roostevaba terast.  

 

 
Joonis 5.7. Teriku 176A1 kulumispilt 

 

Eemaldatud materjali mahu 390,9 cm3 juures on vaadeldav esi- ja peatagapinna kulumine. 

Samuti on alanud pealõikeserva sälkkulumine ning märgata on vähest teriku kasvaja teket. 

Kulumiskatsete jätkamine viis teriku purunemiseni pärast 781,8 cm3 materjali eemaldamist 

ning sellega loeti katse lõppenuks. Joonisel 5.7 on vaadeldav, et katse lõpuks on 

pealõikeservale tekkinud intensiivne teriku kasvaja. Pealõikeserva murdumiseni võis viia 

teriku kasvaja eemaldumine lõikeserva läheduses esipinnalt. Mõnevõrra üllatav oli teriku 

kasvaja teke, kuna lõikekiirusel 200 m/min ei tohiks tingimused teriku kasvaja tekkeks olla 

soodsad. Suures ulatuses on intensiivselt kulunud ka peatagapind.  
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Joonis 5.8. Teriku 176A2 kulumispilt 

 

Teriku 176A2 kulumisprotsess kulges märgatavalt kiiremini kui teriku 176A1 korral ning 

seetõttu oli mikroskoobi abil võimalik teha teriku kulumisest ainult kaks ülesvõtet. Pärast 

materjali mahu 312,72 cm3 eemaldamist katse lõpetati, kuna kulunud olid nii teriku tipp kui 

ka pealõikeserv. Teriku tipuraadiuse piirkonda oli tekkinud teriku kasvaja. 

 

 
Joonis 5.9. Teriku 176A3 kulumispilt 

 

Sarnaselt terikule 176A2 oli kolmandal katsel (176A3) märgata eelkõige teriku tipu 

kulumist. Pärast 390,9 cm3 materjali eemaldamist on pealõikeserva ja –tagapinna kulumine 

küllaltki väike, kuid tipuraadiuse kulumise ulatus märgatav. Katse lõpus (pärast 859,98 cm3 
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materjali eemaldamist) on teriku tipuraadius suures ulatuses kulunud. Teriku tipuraadiuse 

lähistel oli märgata vähest teriku kasvaja teket või plastset deformatsiooni. 

 

Teriku tagapinna kulumisjälje ulatuse mõõtmine. Tagapinna kulumisjälje ulatused 

registreeriti esimese katseteriku puhul kahes, teise teriku puhul ühes ning kolmanda katse 

käigus kolmes kulumisetapis. Kokku registreeriti kuus mõõtepunkti. Kõigi kolme katse 

mõõdetud väärtused kanti ühisele graafikule, mis iseloomustab kulumisjälje ulatust sõltuvalt 

töötlemise käigus eemaldatud materjali mahust (joonis 5.10). Mõõtepunktid on graafikul 

kujutatud punasena ning keskmist väärtust iseloomustab sinine joon.  

 
Joonis 5.10. Terikute 176 kulumisjälgede ulatused sõltuvalt eemaldatud materjali mahust 

 

Katsete lõppemisel olid terikute tagapinna kulumisjälje maksimaalseteks ulatuseks vastavalt 

2445,07, 889,12 ja 1323,48 μm. Keskmine kulumisjälje ulatus katse lõpus oli seega 1552,56 

μm. Kõige väiksem oli kulumisjälg teisel katsel terikul 179A2, kuid selle katse käigus 

eemaldati võrreldes ülejäänud katsetega kõige vähem materjali. Esimese teriku puhul 

registreeriti suurim kulumisjälje ulatus peatagapinna tsoonis B, teiste terikute puhul tsoonis 

C ehk teriku läheduses. 

 

Lõikejõud. Lõikejõud registreeriti iga katsekeha treimisel (78,18 cm3 materjali 

eemaldamisel). Esimese ja kolmanda katseteriku puhul oli mõõtepunkte 11, teise teriku 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

300 400 500 600 700 800 900

Ta
ga

pi
nn

a 
ku

lu
m

is
jä

lje
 u

la
tu

s, 
μm

Eemaldatud materjali maht, cm3

Keskmine



63 
 

puhul ainult neli, kuna katse lõppes teriku liigse kulumise tõttu. Terikute 176 lõikejõud 

katsete käigus on esitatud joonisel 5.11.  

 

 
Joonis 5.11. Lõikejõud terikute 176 korral sõltuvalt eemaldatud materjali mahtust  

 

Kogu katse jooksul olid kõige väiksemad lõikejõud terikul 176A3. Katseterikuga 176A2 

eemaldati, võrreldes ülejäänud katsetega, vähem materjali ning seetõttu ei saa kõiki kolme 

katset omavahel lõpuni võrrelda. Läbivalt olid suurimad lõikejõud terikuga 176A1, millel 

oli ka kulumisjälje ulatus katse lõpuks kõige suurem. Eemaldatud materjali mahu 312,72 

cm3 juures oli lõikejõud terikutega vastavalt  517,8, 583,46 ja 482,24 N. Mahu 859,98 cm3 

eemaldamisel olid lõikejõud esimese ja kolmanda terikuga vastavalt 797,76 ja  645,37 N. 

Keskmine lõikejõud katsete lõpus läbi kolme katse oli 675,53 N.   

 

Töödeldud detailide pinnakaredused. Mõõtepunktid töödeldavate detailide 

pinnakareduste mõõtmiseks valiti nii, et esimene mõõtmispunkt oleks peale esimest detaili 

(ehk mahul 78,18 cm3), teine punkt katsete keskel ning viimane pinnakareduse mõõtmine 

teostati viimaselt töödeldud detaililt. Pinnakareduse mõõtmistulemused on esitatud tabelis 

5.4. 

  

400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Lõ
ik

ej
õu

d,
 N

Eemaldatud materjali maht, cm3

176A1 176A2 176A3



64 
 

Tabel 5.4. Terikutega 176 töödeldud katsedetailide pinnakaredused 

Katse nr Eemaldatud materjali maht, cm3 Pinnakaredus (Ra), μm 

1 
78,18 1,926 

469,08 2,032 
781,80 2,080 

2 
78,18 1,940 

156,36 2,141 
312,72 3,835 

3 
78,18 2,133 

469,08 3,057 
859,98 1,595 

Keskmine pinnakaredus katse lõpus 2,503 
 

Mõõtmistulemused näitavad, et kõige väiksem pinnakaredus katse lõpuks mõõdeti terikul 

176A3.  Samas on näha, et kolmandal katsel on pinnakaredus viimases mõõtepunktis 

teadmata põhjustel, võrreldes eelmise mõõtepunktiga, hoopis vähenenud (1,595 μm). 

Kolmandal terikul esines tipuraadiuse kulumine, mistõttu peaks saavutatud pinnakvaliteet 

olema halvem, st pinnakaredus suurem. Anomaalia võib olla põhjustatud teriku kasvaja 

tekkest ja lagunemisest. Kulumispiltide põhjal oleks eeldatav pinnakaredus katse lõpus 

olnud kõige väiksem terikuga 176A1, millel teriku tipu kulumist ei esinenud. Läbi kolme 

katse oli katse lõpuks keskmine pinnakaredus 2,503 μm. 

 

Laastutüübi määramine ja analüüs. Roostevaba terase X5CrNi18-10 treimisel terikuga 

176 tekkis vedrukujuline laast . ISO 3685 kohaselt kuulub tekkinud laast rühma 4.2. Katsete 

käigus tekkinud laast on esitatud joonisel 5.12. 

 

 
Joonis 5.12. Terikutega 176 roostevaba terase treimisel tekkinud laast 

 

Katsete käigus laastutüübi muutust ei esinenud, seega iseloomustab joonis 5.12 laastu nii 

katsete alguses kui ka lõpus. 
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5.1.3. Terikud pindega 181 

 

Terikutega pindega 181 viidi roostevaba terase X5CrNi18-10 töötlemisel läbi kolm katset, 

mis on tähistatud vastavalt 181A1, 181A2 ja 181A3. Iga katse kohta esitati kulumispilt, mis 

näitab kulumise progressiooni. Terikute tagapinna kulumisjälgede ulatus esitati graafikuna, 

millel on vastavusse seatud kulumisjälje ulatus ja katsete käigus eemaldatud töödeldava 

materjali maht. Lisaks on kujutatud lõikejõudude muutumise graafik iga katseteriku kohta 

sõltuvalt eemaldatud materjali mahust. Katsetingimused ning kulumispiltidel kajastuvate 

mõõtepunktide andmed kõigi kolme katse puhul on esitatud tabelis 5.5. 

Tabel 5.5. Katsetingimused ja -andmed mõõtepunktides terikutega 181 materjali 
X5CrNi18-10 töötlemisel 

Materjal: X5CrNi18-10 Teriku pinne: 181 

Mõõdetav parameeter Katse nr Mõõtepunkt 
1 2 3 

Eemaldatud materjali maht, cm3 
1  1172,70 1329,06 
2 1172,70 1641,78 
3 781,80 1172,70 

Tagapinna kulumisjälje ulatus 
(VBmax), μm 

1 202,77 610,76 
2 134,49 233,25 
3 112,85 121,49 

Keskmine lõikejõud (FL.kesk), N 
1 511,76 597,83 
2 521,97 543,06 
3 506,86 515,67 

 

Kulumispildi visuaalne hindamine. Teriku 181A1 kulumispilt on esitatud joonisel 5.13, 

teriku 181A2 joonisel 5.14 ja teriku 181A3 joonisel 5.15. Kokku eemaldati töötlemisel 

katseterikuga 181A1 1329,06 cm3 roostevaba terast.  
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Joonis 5.13. Teriku 181A1 kulumispilt 

 

Joonisel 5.13 on kolmandas veerus paiknevate piltide suurendus väiksem, et paremini 

kujutada kulunud terikut. Seetõttu on joonisel 3.4 kaks erinevat mõõteskaalat. Eemaldatud 

materjali mahu 1172,7 cm3 juures on märgata teriku esipinna ja pealõikeserva kulumist ning 

ka lõikeserva sälkkulumist. Katse lõpus (mahul 1329 cm3) on näha lõikeserva murdumist. 

 

    
Joonis 5.14. Teriku 181A2 kulumispilt 
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Joonisel 5.14 on kujutatud katseteriku 181A2 kulumispilt. Eemaldatud materjali mahu 

1172,7 cm3 juures on alanud pealõikeserva kulumine tervikuna ning sellele lisandub 

lõikeserva sälkkulumine lõikesügavuse piirjoonel. Katse lõpus on vaadeldav, et 

sälkkulumise tagajärjel on pealõikeserv ka mõneti kildunud.   

 

 
Joonis 5.15. Teriku 181A3 kulumispilt  

 

Joonisel 5.15 kujutatud teriku 181A3 kulumiskatse lõpetati materjali lõppemise tõttu mahul 

1172,7 cm3. Kuna katse lõpuks eemaldatud materjali maht on samaväärne materjali mahuga, 

mis eemaldati terikuga 181A2 teiseks mõõtepunktiks, siis on võimalik katseandmeid 

võrdluseks kasutada. Sarnaselt terikule 181A2 esines lõikeserva vähesel määral lõikeserva 

sälkkulumist. 

 

Teriku tagapinna kulumisjälje ulatuse mõõtmine. Tagapinna kulumisjälje ulatused 

registreeriti esimese katseteriku puhul neljas, teise teriku puhul viies ning kolmanda katse 

käigus kolmes kulumisetapis. Kokku registreeriti 12 mõõtepunkti. Kõigi kolme katse 

mõõdetud väärtused kanti ühisele graafikule, mis iseloomustab kulumisjälje ulatust sõltuvalt 

töötlemise käigus eemaldatud materjali mahust (joonis 5.16).  
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Joonis 5.16. Terikute 181 kulumisjälgede ulatused sõltuvalt eemaldatud materjali mahust 

 

Kõige suurema teriku peatagapinna kulumisjälje ulatusega katse lõpuks oli terik 181A1, 

millel esines pealõikeserva murdumist. Kõige väiksem kulumisjälje ulatus oli katseterikul 

181A3 seetõttu, et katse tuli lõpetada materjali lõppemise tõttu. Kulumisjälgede 

maksimaalsed ulatused pärast materjali mahu 1172,7 cm3 eemaldamist olid vastavalt 202,77, 

134,49 ja 121,49 μm. Katse lõpuks oli terikute keskmiseks kulumisjälje ulatuseks 321,83 

μm. 

 

Lõikejõud katsete käigus. Lõikejõud registreeriti iga katsekeha treimisel (78,18 cm3 

materjali eemaldamisel). Katseteriku 181 A1 puhul oli mõõtepunkte 17, teriku 181A2 korral 

21 ja terikul 181A3 15 mõõtepunkti. Terikute 181 lõikejõud katsete käigus on esitatud 

joonisel 5.17.  
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Joonis 5.17. Lõikejõud terikute 181 korral sõltuvalt eemaldatud materjali mahtust 

 

Kuni viimase mõõtepunktini olid lõikejõud kõige väiksemad katseterikuga 181A1, kuid 

katse lõpuks kasvasid lõikejõud kiiresti lõikeserva kildumise tõttu 597,83 N-ni. Eemaldatud 

materjali mahul 1172,7 cm3 olid lõikejõud kolme katseterikuga vastavalt 511,76, 521,97 ja 

515,67 N. Keskmine lõikejõud katsete lõpus läbi kolme katse oli 552,19 N.   

 

Töödeldud detailide pinnakaredused. Pinnakaredused registreeriti töödeldud detailidelt 

katsete käigus sarnaselt eelnevatele katsetele. Katsetulemused on esitatud tabeli 5.6. 

 
Tabel 5.6. Terikutega 181 töödeldud detailide pinnakaredused 

Katse nr Eemaldatud materjali maht, cm3 Pinnakaredus (Ra), μm 

1 
78,18 1,739 

625,44 1,705 
1329,06 1,783 

2 
78,18 1,786 

781,80 1,458 
1641,78 1,490 

3 
78,18 1,568 

547,26 1,642 
1172,70 2,328 

Keskmine pinnakaredus katse lõpus 1,867 
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Mõõtmistulemused näitavad, et kõige väiksem pinnakaredus katse lõpuks mõõdeti terikul 

181A2  (Ra 1,783 μm). Suurim pinnakaredus, 2,328 μm, katse lõpuks oli katseterikuga 

181A3. Läbi kolme katse oli katse lõpuks keskmine pinnakaredus 1,867 μm. 

 

Laastutüübi määramine ja analüüs. Roostevaba terase X5CrNi18-10 treimisel terikuga 

181 tekkis lühike vedrukujuline laast. ISO 3685 kohaselt kuulub tekkinud laast rühma 4.2. 

Katsete käigus tekkinud laast on esitatud joonisel 5.18. 

 

 
Joonis 5.18. Terikutega 181 roostevaba terase treimisel tekkinud laast  

 

Terikute kulumisviisi tõttu katsete käigus laastutüübi muutust ei esinenud, seega 

iseloomustab joonis 5.18 laastu nii katsete alguses kui ka lõpus.  

 

 

5.1.4. Terikud pindega 185 

 

Terikutega pindega 185 viidi roostevaba terase X5CrNi18-10 töötlemisel läbi kolm katset, 

mis on tähistatud vastavalt 185A1, 185A2 ja 185A3. Tähise esimesed kolm numbrit näitavad 

ära pinde, täht A töödeldava materjali ja viimane number tähises näitab katse numbrit. Iga 

katse kohta esitati kulumispilt, mis näitab kulumise progressiooni. Terikute tagapinna 

kulumisjälgede ulatus esitati graafikuna, millel on vastavusse seatud kulumisjälje ulatus ja 

katsete käigus eemaldatud töödeldava materjali maht. Lisaks on kujutatud lõikejõudude 

muutumise graafik iga katseteriku kohta sõltuvalt eemaldatud materjali mahust. 
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Katsetingimused ning kulumispiltidel kajastuvate mõõtepunktide andmed kõigi kolme katse 

puhul on esitatud tabelis 5.7. 

 

Tabel 5.7. Katsetingimused ja -andmed mõõtepunktides terikutega 185 materjali 
X5CrNi18-10 töötlemisel 

Materjal: X5CrNi18-10 Teriku pinne: 185 

Mõõdetav parameeter Katse nr Mõõtepunkt 
1 2 3 

Eemaldatud materjali maht, cm3 
1  1172,70 1719,96 
2 1172,70 1719,96 
3 1172,70 2501,76 

Tagapinna kulumisjälje ulatus 
(VBmax), μm 

1 93,98 177,07 
2 83,31 156,21 
3 69,51 159,68 

Keskmine lõikejõud (FL.kesk), N 
1 522,84 526,43 
2 513,99 522,31 
3 495,71 501,98 

 

Kulumispildi visuaalne hindamine. Esimese teriku 185A1 kulumispilt on esitatud joonisel 

5.19, 185A2 joonisel 5.20 ja teriku 185A3 kulumispilt joonisel 5.21. 

 

 
Joonis 5.19. Teriku 185A1 kulumispilt 

 

Teriku 185A1 puhul on valdavaks esipinna ja pealõikeserva kulumine. Pärast 1719,96 cm3 

materjali eemaldamist on näha ka lõikeserva sälkkulumist. Teriku kulumine katse lõpus 
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muudele töötlemise parameetritele suurt mõju ei avaldanud ning katse lõpetati kuna 

jätkamine oleks põhjustanud suure aja ja materjali kulu. 

 

 
Joonis 5.20. Teriku 185A2 kulumispilt 

 

Joonis 5.20 kujutab teise katseteriku 185A2 kulumise progressiooni. Sarnaselt terikule 

185A1 esines esipinna kulumist ja lõikeserva sälkkulumiseni. Üldiselt teriku kulumine katse 

lõpus muudele töötlemise parameetritele suurt mõju ei avaldanud. Katse lõpetati kuna 

jätkamine oleks põhjustanud suure aja ja materjali kulu. 

 

 
Joonis 5.21. Teriku 185A3 kulumispilt 
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Terikuga 185A3 eemaldati võrreldes eelnevate terikutega 781,8 cm3 rohkem materjali, kuid 

teriku kulumine märgatavalt ei suurenenud. Mahul 2501,76 cm3 on näha lõikeserva 

sälkkulumist ja teriku esipinna kulumist. 

 

Teriku tagapinna kulumisjälje ulatuse mõõtmine. Tagapinna kulumisjälje ulatused 

registreeriti esimese ja teise katseteriku puhul neljas, kolmanda teriku puhul kuues 

kulumisetapis. Kokku registreeriti 14 mõõtepunkti. Kõigi kolme katse mõõdetud väärtused 

kanti ühisele graafikule, mis iseloomustab kulumisjälje ulatust sõltuvalt töötlemise käigus 

eemaldatud materjali mahust (joonis 5.22).  

 

Joonis 5.22. Terikute 185 kulumisjälgede ulatused sõltuvalt eemaldatud materjali mahtust 

 

Katseterikuid 185 iseloomustab tagapinna maksimaalsete kulumisjälgede 

mõõtmistulemuste väiksem hajuvus võrreldes teiste katsepinnetega. Maksimaalseks 

kulumisjälje ulatuseks tagapinnal oli 177,07 μm, mis esines katseterikul 185A1. 

Kulumisjälgede ulatuste erinevused kolmel katsel olid marginaalsed. Üllatavalt ei kasvanud 

tagapinna kulumisjälje ulatus katseteriku 185A3 puhul, kuigi selle terikuga eemaldati kõige 

rohkem materjali. Keskmiseks kulumisjälje ulatuseks terikute tagapinnal läbi kolme katse 

oli 164,32 μm. 
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Lõikejõud. Lõikejõud registreeriti iga katsekeha treimisel (78,18 cm3 materjali 

eemaldamisel). Esimese ja teise katseteriku puhul oli mõõtepunkte 22, kolmanda teriku 

korral 32. Terikute 185 lõikejõud katsete käigus on esitatud joonisel 5.23.  

 

 
Joonis 5.23. Lõikejõud terikute 185 korral sõltuvalt eemaldatud materjali mahtust 

 

Valdavalt olid väiksemad lõikejõud katseterikuga 185A3 kuni katsete lõpuni, kuigi just selle 

terikuga eemaldati kõige suurem kogus materjali. Teriku 185A1 lõikejõud olid stabiilselt 

teistest suuremad. 1719,96 cm3 materjali eemaldamisel olid terikute lõikejõud vastavalt 

526,43, 522,31 ja 501,68 N. 

 

Töödeldud detailide pinnakareduse mõõtmine. Pinnakaredused katsete käigus töödeldud 

detailidelt registreeriti sarnaselt eelnevatele katsetele. Katsetulemused on esitatud tabelis 

5.8. 
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Tabel 5.8. Terikutega 185 töödeldud detailide pinnakaredused 

Katse nr Eemaldatud materjali maht, cm3 Pinnakaredus (Ra), μm 

1 
78,18 1,662 

859,98 1,582 
1719,96 1,606 

2 
78,18 1,563 

859,98 1,579 
1719,96 1,687 

3 
78,18 1,908 

1250,88 1,873 
2501,76 1,896 

Keskmine pinnakaredus katse lõpus 1,721 
 

Mõõtmistulemused näitavad, et kõige väiksem pinnakaredus katse lõpuks saavutati terikuga 

185A1 ning selle väärtuseks oli 1,606 μm. Suurim pinnakareduse väärtus katse lõpuks oli 

terikuga 185A3, millega eemaldati ka kõige rohkem materjali ning pinnakareduse 

väärtuseks oli 1,896 μm. Läbi kolme katse oli katse lõpuks keskmine pinnakaredus 1,721 

μm. 

 

Laastutüübi määramine ja analüüs. Roostevaba terase X5CrNi18-10 treimisel terikutega 

185 tekkis katsete alguses lühike kaarekujuline astelaast. ISO 3685 kohaselt kuulub tekkinud 

laast rühma 6.1.  Katsete käigus tekkinud laast katse alguses ja lõpus (vastavalt vasakul ja 

paremal) on esitatud joonisel 5.24. 

 

 
Joonis 5.24. Roostevaba terase treimisel terikutega 185 tekkinud laast  

 

Kuigi teriku kulumine oli marginaalne, muutus märgatavalt laastu pikkus katsete lõpuks 

ning tekkis vedrukujuline laast (tüüp 4.2). Sellist muutust võis põhjustada esipinna 

kulumine, mis muutis teriku geomeetriat ja põhjustas laastutüübi muutuse. 
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5.1.5. Kokkuvõte roostevaba terase töötlemisest katseterikutega 

 

Selgitamaks välja, millise pindega terikuga on roostevaba terase välistreimisel teriku 

püsivusaeg kõige pikem, koostati võrdlevad graafikud.  

 

Teriku tagapinna kulumisjälje ulatus. Joonisel 5.25 on esitatud tagapinna kulumisjälje 

ulatuse sõltuvus eemaldatud materjali mahust. 

 
Joonis 5.25. Katseterikute tagapindade kulumisjälgede ulatuselt sõltuvalt eemaldatud 

materjali mahust 

 

Joonisel 5.25 on kujutatud punktidena erinevate pinnete saadud tulemused kolmel katsel. 

Trendijoone abil on kujutatud iga pinde keskmist tulemust. Jooniselt 4.7 on võimalik näha, 

et kõige väiksema keskmise peatagapinna kulumisjälje ulatusega olid terikud pindega 185, 

millele järgnesid pinne 181 ja originaalpinne. Kõige kiiremini ja intensiivsemalt kulus terik 

pindega 176. 

 

Keskmised lõikejõud. Joonisel 5.26 on kujutatud keskmised lõikejõud erinevate pinnetega 

katseterikutega roostevaba terase X5CrNi18-10 töötlemisel. Lõikejõudude 

mõõtmistulemused keskmistati iga pinde kohta ning koostati graafik, mis näitab keskmiste 

lõikejõudude sõltuvust eemaldatud materjali mahust. 
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Joonis 5.26. Keskmised lõikejõud katseterikutega roostevaba terase X5CrNi18-10 

töötlemisel 

 

Jooniselt 5.26 on näha, et kogu katse käigus olid lõikejõud stabiilsemalt väiksemad terikutel 

pindega 185. Mõnevõrra väiksemad olid lõikejõud pindega 181 terikutel. Suuruselt 

kolmandad olid lõikejõud originaalpindega terikute korral ning suurimad lõikejõud olid 

terikutel pindega 176. 

 

Töödeldud detailide pinnakaredused. Kulumiskatsete käigus töödeldud detailidelt 

mõõdetud pinnakaredused seati vastavusse eemaldatud materjali mahuga ning koostati 

graafik, mis on esitatud joonisel 5.27. Mõõtmistulemused kanti graafikule punktidena ning 

iga pindega teriku keskmisi tulemusi iseloomustab punktiirjoon.  
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Joonis 5.27. Detailide pinnakaredused katseterikutega roostevaba terase töötlemisel 

 

Jooniselt 5.27 selgub, et keskmiselt mõõdeti detailidel kõige väiksemad pinnakaredused 

terikuga 185, millele järgnes pinne 181. Anomaalne on teriku 176 kulumise käigus 

pinnakareduse vähenemine, kuigi selle pindega terikute korral oli tipu kulumine kõige 

intensiivsem.  

 

Kokkuvõtvalt võib väita, et roostevaba terase X5CrNi18-10 töötlemiseks olid parimad 

terikud pindega 185.  

 

 

5.2. Titaanide Ti2 ja TiAl6V4 töötlemine 
 

5.2.1. Originaalpindega terikud 

 

Originaalpindega terikutega viidi titaani TiAl6V4 töötlemisel läbi kolm katset, mis tähistati 

vastavalt OT1, OT2 ja OT3. Katsetingimused ning kulumispiltidel kajastuvate 

mõõtepunktide andmed kõigi kolme katse puhul on esitatud tabelis 5.9. 
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Tabel 5.9. Katsetingimused ja -andmed mõõtepunktides originaalpindega terikutega titaani 
TiAl6V4 töötlemisel 

Materjal: TiAl6V4 Teriku pinne: Originaal 

Mõõdetav parameeter Katse nr Mõõtepunkt 
1 2 3 

Eemaldatud materjali maht, cm3 
1  234,54 390,90 
2 156,36 390,90 
3 156,36 312,72 

Tagapinna kulumisjälje ulatus 
(VBmax), μm 

1 460,99 1167,89 
2 569,30 1576,55 
3 656,17 1357,31 

Keskmine lõikejõud (FL.kesk), N 
1 - 577,50 
2 422,41 661,06 
3 431,28 644,07 

 

Kulumise progressiooni analüüs. Teriku esi- ja tagapinna optilisel vaatlusel registreeriti 

igal katsel teriku kulumise progressioonid, mis on esitatud vastavalt joonistel 5.28, 5.29 ja 

5.30. 

 

 
Joonis 5.28. Teriku OT1 kulumispilt 

 

Teriku OT1 kulumisel on märgata juba teises mõõtepunktis (pärast 234,54 cm3 materjali 

eemaldamist), et toimub esipinna ja teriku tipu intensiivne kulumine. Vähesel määral on 

kulunud ka pealõikeserv. Järgnevalt leidis aset teriku kiire kulumine ning 390,9 cm3 

eemaldamisel on teriku esi- ja tagapind suurel määral kulunud.  
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Joonis 5.29. Teriku OT2 kulumisepilt 
 

Teriku OT2 kulumine kulges sarnaselt teriku OT1 kulumisele. Valdavalt kulus teriku esi- ja 

peatagapind. Teriku tagapinna värvumist hõbedaseks võib põhjendada asjaoluga, et 

titaanisulami treimisel tekib pulberjas laast, mis kleepub teriku tahkudele [5].  

 

 

Joonis 5.30. Teriku OT3 kulumispilt 
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Teriku OT3 kulumine kulges sarnaselt terikute OT1 ja OT2 kulumisele. Valdavalt kulus 

teriku esi- ja peatagapind.  Lõiketemperatuuri mõju terikule on võimalik vaadelda jooniselt 

5.30 kus on näha sinakat kõrge temperatuuri mõjutsooni. Pulberja titaanilaastu toimel on 

teriku tahud värvunud hõbedaseks. 

 

Teriku tagapinna kulumisjälje ulatuse mõõtmine. Tagapinna kulumisjälje ulatused 

registreeriti esimese ja kolmanda katseteriku puhul kahes ning teise teriku puhul kolmes 

kulumisetapis. Kokku võeti üles seega seitse mõõtepunkti. Kõigi kolme katse käigus 

mõõdetud väärtused kanti ühisele graafikule, mis iseloomustab kulumisjälje ulatust sõltuvalt 

töötlemise käigus eemaldatud materjali mahust (joonis 5.31).  

 

Joonis 5.31. Originaalpindega terikute kulumisjälgede ulatused sõltuvalt eemaldatud 

materjali mahust 

 

Kõige vähem kuluks katsete käigus terik OT1, mille kulumisjälje ulatus peale 390,9 cm3 

materjali eemaldamist oli 1167,89 μm. Terikutel OT2 ja OT3 olid kulumisjälgede ulatused 

katse lõpus vastavalt 1576,55 ja 1357,31 μm. Läbi kolme katse oli keskmiseks kulumisjälje 

ulatuseks katse lõpus 1367,25 μm.  

 

Lõikejõud. Lõikejõud registreeriti iga katsekeha treimisel (78,18 cm3 materjali 

eemaldamisel). Esimese ja teise katseteriku puhul oli mõõtepunkte viis, kolmanda puhul 

neli. Originaalpindega terikute lõikejõud kolme katse käigus on esitatud joonisel 5.32.  

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

120 170 220 270 320 370 420Ta
ga

pi
nn

a 
ku

lu
m

is
jä

lje
 u

la
tu

s, 
μm

Eemaldatud materjali maht, cm3

Keskmine



82 
 

 
Joonis 5.32. Lõikejõud originaalpindega terikuga titaani TiAl6V4 töötlemisel 

 

Läbivalt olid kõige väiksemad lõikejõud katsete käigus terikuga OT1, mis on põhjendatav 

asjaoluga, et tagapinna kulumisjälje ulatus sel katsel oli kõige väiksem. Viimases 

mõõtepunktis olid lõikejõud kolme katseterikuga vastavalt 577,5, 661,06 ja 644,07 N. 

Keskmiseks lõikejõuks katse lõpus oli seega 627,54 N. 

 

Töödeldud detailide pinnakaredused. Pinnakaredusi mõõdeti katse alguses, keskel ja 

lõpus töödeldud detailidelt. Katsetulemused on esitatud tabelis 5.10. 

 

Tabel 5.10. Originaalpindega terikutega töödeldud detailide pinnakaredused 

Katse nr Eemaldatud materjali maht, cm3 Pinnakaredus (Ra), μm 

1 
78,18 1,164 

156,36 1,978 
390,9 2,977 

2 
78,18 1,692 

234,54 7,820 
390,9 1,851 

3 
78,18 1,120 

156,36 1,157 
312,72 4,132 

Keskmine pinnakaredus katse lõpus 2,987 
 

Anomaalseks võib lugeda teisel katsel mõõdetud pinnakaredusi, kus katse keskel oli 

pinnakareduse väärtus ebanormaalselt kõrge (7,820 μm) ja katse lõpuks oli pinnakaredus 
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vähenenud 1,851 μm-ni. Selline erinevus võib olla tingitud teriku tipu kulumisest. Võttes 

kõiki katsetulemusi arvesse, oli katse lõpuks keskmine pinnakareduse väärtus 2,987 μm. 

 

Laastutüübi määramine ja analüüs. Titaani TiAl6V4 treimisel originaalpindega 

terikutega tekkinud laast katse alguses ja lõpus (vastavalt vasakul ja paremal) on esitatud 

joonisel 5.33.  

 

 
Joonis 5.33. Titaani TiAl6V4 originaalpindega terikuga töötlemisel tekkinud laast 

 

Katsete alguses tekkis treimisel pikk vedrukujuline laast, mis ISO 3685 kohaselt kuulub 

rühma 4.1.  Katsete lõpuks muutus laastutüüp teriku esipinna kulumise tõttu ning tekkis 

lintjas laast (tüüp 1.3). 

 

 

5.2.2. Terikud pindega 176 

 

Terikutega 176 viidi titaani TiAl6V4 töötlemisel läbi kolm katset, mis tähistati vastavalt 

176T1, 176T2 ja 176T3. Katsetingimused ning kulumispiltidel kajastuvate mõõtepunktide 

tulemused kõigi kolme katse puhul on esitatud tabelis 5.11. 
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Tabel 5.11. Katsetingimused ja -andmed mõõtepunktides terikutega 176 titaani TiAl6V4 
töötlemisel 

Materjal: TiAl6V4 Teriku pinne: Originaal 

Mõõdetav parameeter Katse nr Mõõtepunkt 
1 2 3 

Eemaldatud materjali maht, cm3 
1  156,36 179,81 
2 156,36 234,54 
3 156,36 312,72 

Tagapinna kulumisjälje ulatus 
(VBmax), μm 

1 1338,41 1483,30 
2 1147,06 1847,23 
3 1098,81 1934,64 

Keskmine lõikejõud (FL.kesk), N 
1 661,30 707,80 
2 588,31 763,20 
3 576,20 699,72 

 

Kulumise progressiooni analüüs. Teriku esi- ja tagapinna optilisel vaatlusel registreeriti 

igal katsel teriku kulumise progressioonid, mis on esitatud vastavalt joonistel 5.34, 5.35 ja 

5.36. 

 

 
Joonis 5.34. Teriku 176T1 kulumispilt 

 

Teriku 176T1 puhul on märgata intensiivset esi- ja peatagapinna kulumist juba teises 

mõõtepunktis ehk pärast 156,36 cm3 materjali eemaldamist. Kulumine on intensiivne teriku 

tipu ligiduses. Katse jätkamisel tekkis tipuraadiuse piirkonda ilmselt teriku kasvaja või 

moodustus see plastse deformatsiooni tulemusena teriku põhimaterjalist.  
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Joonis 5.35. Teriku 176T2 kulumispilt 

 

Teriku 176T2 kulumine kulges sarnaselt teriku 176T1 kulumisele. Valdavalt kulus teriku 

esi- ja peatagapind. 

 

 
Joonis 5.36. Teriku 176T3 kulumise progressioon 
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Üldiselt progresseerus teriku 176T3 kulumine sarnaselt kui terikute 176T1 ja 176T2 puhul. 

Valdavalt kulus teriku esi- ja peatagapind. Võrreldes eelmiste katsetega intensiivsemalt 

pealõikeserv. 

 

Teriku tagapinna kulumisjälje ulatuse mõõtmine. Tagapinna kulumisjälje ulatused 

registreeriti esimese ja teise katseteriku puhul kahes ning kolmanda teriku puhul kolmes 

kulumisetapis. Kokku võeti üles seega seitse mõõtepunkti. Kõigi kolme katse käigus 

mõõdetud väärtused kanti ühisele graafikule, mis iseloomustab kulumisjälje ulatust sõltuvalt 

töötlemise käigus eemaldatud materjali mahust (joonis 5.37).  

 
Joonis 5.37. Terikute 176 kulumisjälgede ulatused sõltuvalt eemaldatud materjali mahust 

titaani TiAl6V4 töötlemisel 

 

Kõige väiksema mõõdetud kulumisjälje ulatusega oli terik 176T2, mille kulumisjälje ulatus 

peale 234,54 cm3 materjali eemaldamist oli 1847,23 μm. Terikutel 176T1 ja 176T3 olid 

kulumisjälgede ulatused katse lõpus vastavalt 1483,30 ja 1934,64 μm. Läbi kolme katse oli 

keskmiseks kulumisjälje ulatuseks katse lõpus 1755,06 μm.  

 

Lõikejõud. Lõikejõud registreeriti iga katsekeha treimisel (78,18 cm3 materjali 

eemaldamisel). Katseterikute 176T1 ja 176T2  puhul oli mõõtepunkte kolm, kolmanda 

teriku puhul neli. Terikutega 176 töötlemisel mõõdetud lõikejõud kolme katse käigus on 

esitatud joonisel 5.38.  
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Joonis 5.38. Lõikejõud terikutega 176 titaani TIAL6V4 töötlemisel 

 

Läbivalt olid kõige väiksemad lõikejõud katsete käigus terikuga 176T3. Viimases 

mõõtepunktis olid lõikejõud kolme katseterikuga vastavalt 707,8, 763,2 ja 699,72 N. 

Keskmiseks lõikejõuks katse lõpus oli seega 723,57 N. 

 

Töödeldud detailide pinnakaredused. Pinnakaredusi mõõdeti katse alguses, keskel ja 

lõpus töödeldud detailidelt. Katsetulemused on esitatud tabelis 5.12. 

 

Tabel 5.12. Terikutega 176 töödeldud titaanist TiAl6V4 detailide pinnakaredused 

Katse nr Eemaldatud materjali maht, cm3 Pinnakaredus (Ra), μm 

1 
78,18 0,785 

156,36 2,891 
179,81 2,124 

2 
78,18 1,749 

156,36 2,438 
234,54 1,910 

3 
78,18 1,702 

156,36 1,771 
312,72 3,615 

Keskmine pinnakaredus katse lõpus 2,550 
 

Võrreldes teiste katseterikutega oli terikuga 176T1 katse alguses peale 78,18 cm3 materjali 

eemaldamist pinnakaredus ligi kaks korda väiksem. Katsete lõpus olid detailide 

pinnakaredused kolme terikuga vastavalt 2,124, 1,910 ja 3,615 μm. Võttes kõiki 

katsetulemusi arvesse, oli katse lõpuks keskmine pinnakareduse väärtus 2,550 μm. 
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Laastutüübi määramine ja analüüs. Titaani TiAl6V4 treimisel pindega 176 terikutega 

tekkinud laast katse alguses ja lõpus (vastavalt vasakul ja paremal) on esitatud joonisel 5.39.  

 

 
 

Joonis 5.39. Titaani TiAl6V4 terikutega 176 töötlemisel tekkinud laast 

 

Katsete alguses tekkis treimisel pikk vedrukujuline laast, mis ISO 3685 kohaselt kuulub 

rühma 4.1.  Katsete lõpuks muutus laastutüüp teriku esipinna kulumise tõttu ning tekkis 

lintjas laast (tüüp 1.3). 

 

 

5.2.3. Terikud pindega 181 

 

Terikutega 181 viidi titaani TI2 töötlemisel läbi kolm katset, mis tähistatid vastavalt 181T1, 

181T2 ja 181T3. Katsetulemused ei ole otseselt võrreldavad titaani TiAl6V4 töötlemise 

tulemustega kuna titaanidel TiAl6V4 ja Ti2 on erinevad mehaanilised omadused. Samuti oli 

piiratud materjali kogus ning iga terikuga oli võimalik eemaldada kuni 432,8 cm3 materjali. 

Katsetingimused ning kulumispiltidel kajastuvate mõõtepunktide andmed katsete käigus on 

esitatud tabelis 5.13. 
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Tabel 5.13. Katsetingimused ja -andmed mõõtepunktides terikutega 181 titaani Ti2 
töötlemisel 

Materjal: Ti2 Teriku pinne: 181 

Mõõdetav parameeter Katse nr Mõõtepunkt 
1 2 3 

Eemaldatud materjali maht, cm3 
1  216,40 432,80 
2 216,40 432,80 
3 216,40 432,80 

Tagapinna kulumisjälje ulatus 
(VBmax), μm 

1 135,95 170,62 
2 278,25 337,01 
3 128,63 215,48 

Keskmine lõikejõud (FL.kesk), N 
1 313,73 322,70 
2 314,59 346,02 
3 309,69 328,53 

 

Kulumise progressiooni analüüs. Teriku esi- ja tagapinna optilisel vaatlusel registreeriti 

igal katsel teriku kulumise progressioonid, mis on esitatud vastavalt joonistel 5.40, 5.41 ja 

5.42. 

 

 
Joonis 5.40. Teriku 181T1 kulumispilt 

 

Teriku 181T1 puhul esines peamiselt kulumist teriku esi- ja peatagapinnal, tipul ja 

pealõikeserval. Jooniselt 5.40 on näha, et pealõikeservale on tekkinud teriku kasvaja. 

Peatagapind värvus hõbedaseks ilmselt titaani pulberja laastu tõttu. 
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Joonis 5.41. Teriku 181T2 kulumispilt 

 

Teriku 181T2 katsete käigus on märgata juba mahul 216,4 cm3 intensiivse teriku kasvaja 

teket pealõikeservale. Erinevalt eelnevast katsest on peatagapinna kulumine väiksem. Terik 

kulus pigem tipuraadiuse piirkonnas.  

 

 
Joonis 5.42. Teriku 181T3 kulumispilt 
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Terik 181T3 kulus valdavalt pealõikeserv ja esipind. Teriku kasvaja teke oli 

vähemintensiivne kui eelneval kahel katsel.  

 

Teriku tagapinna kulumisjälje ulatus. Tagapinna kulumisjälje ulatused registreeriti kõigi  

katseterikute puhul kahes kulumisetapis. Kokku võeti üles seega kuus mõõtepunkti. Kõigi 

kolme katse käigus mõõdetud väärtused kanti ühisele graafikule, mis iseloomustab 

kulumisjälje ulatust sõltuvalt töötlemise käigus eemaldatud materjali mahust (joonis 5.43).  

 

 
Joonis 5.43. Terikute 181 kulumisjälgede ulatused sõltuvalt eemaldatud materjali mahust 

titaani Ti2 töötlemisel 

 

Kõige väiksem kulumisjälje ulatus mõõdeti teriku 181T1 peatagapinnal, mille kulumisjälje 

ulatus peale 432,80 cm3 materjali eemaldamist oli 170,62 μm. Terikutel 181T2 ja 181T3 

olid kulumisjälgede ulatused katse lõpus vastavalt 337,01 ja 215,48 μm. Läbi kolme katse 

oli keskmiseks kulumisjälje ulatuseks katse lõpus 241,03 μm.  

 

Lõikejõud. Lõikejõud registreeriti iga katsekeha treimisel (108,2 cm3 materjali 

eemaldamisel). Kõigi katseterikute puhul oli mõõtepunkte neli. Terikutega 181 töötlemisel 

mõõdetud lõikejõud kolme katse käigus on esitatud joonisel 5.44.  
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Joonis 5.44. Lõikejõud terikutega 181 titaani Ti2 töötlemisel 

 

Keskmiselt olid kõige väiksemad lõikejõud katsete käigus terikuga 181T3. Kõige kiiremini 

kasvasid lõikejõud peale teist mõõtepunkti terikuga 181T2, mille kulumise korral oli teriku 

kasvaja teke pealõikeserval kõige intensiivsem. Viimases mõõtepunktis olid lõikejõud 

kolme katseterikuga vastavalt 322,70, 364,02 ja 309,69 N. Keskmiseks lõikejõuks katse 

lõpus oli seega 332,14 N. 

 

Töödeldud detailide pinnakaredused. Pinnakaredusi mõõdeti katsete käigus töödeldud 

esimeselt, keskmiselt ja viimaselt detaililt. Katsetulemused on esitatud tabelis 5.14. 

 

Tabel 5.14. Pindega 181 terikutega töödeldud titaanist Ti2 detailide pinnakaredused 

Katse nr Eemaldatud materjali maht, cm3 Pinnakaredus (Ra), μm 

1 
108,20 2,465 
216,40 2,371 
432,80 2,149 

2 
108,20 2,301 
216,40 2,395 
432,80 2,562 

3 
108,20 2,252 
216,40 2,286 
432,80 1,873 

Keskmine pinnakaredus katse lõpus 2,195 
 

Anomaalselt toimus pinnakareduse vähenemine katsete käigus terikutega 181T1 ja 181T3, 

mille kulumisel mõõdetud pinnakaredused vähenesid. Katsete lõpus olid detailide 
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pinnakaredused kolme terikuga vastavalt 2,149, 2,562 ja 1,873 μm. Võttes kõiki 

katsetulemusi arvesse, oli katse lõpuks keskmine pinnakareduse väärtus 2,195 μm. 

 

Laastutüübi määramine ja analüüs. Titaani Ti2 treimisel pindega 181 terikutega katsete 

käigus tekkinud laast on esitatud joonisel 5.45.  

 

 
 

Joonis 5.45. Titaani Ti2 töötlemisel terikutega 181 tekkinud laast 

 

Katsete alguses tekkis treimisel pikk vedrukujuline laast, mis ISO 3685 kohaselt kuulub 

rühma 4.1. Katsete käigus laastutüüp ei muutunud ja seega iseloomustab joonis 5.45 

tekkinud laastu nii katse alguses kui ka lõpus. 

 

 

5.2.4. Terikud pindega 185 

 

Terikutega 185 viidi titaani Ti2 töötlemisel läbi kolm katset, mis tähistatid vastavalt 185T1, 

185T2 ja 185T3. Katsetulemused ei ole otseselt võrreldavad titaani TiAl6V4 töötlemise 

tulemustega kuna titaanidel TiAl6V4 ja Ti2 on erinevad mehaanilised omadused. Samuti oli 

piiratud materjali kogus ning iga terikuga oli võimalik eemaldada kuni 432,8 cm3 materjali. 

Katsetingimused ning kulumispiltidel kajastuvate mõõtepunktide andmed katse puhul on 

esitatud tabelis 5.15. 
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Tabel 5.15. Katsetingimused ja -andmed mõõtepunktides terikutega 185 titaani Ti2 
töötlemisel 

Materjal: Ti2 Teriku pinne: 185 

Mõõdetav parameeter Katse nr Mõõtepunkt 
1 2 3 

Eemaldatud materjali maht, cm3 
1  216,40 432,80 
2 216,40 432,80 
3 216,40 432,80 

Tagapinna kulumisjälje ulatus 
(VBmax), μm 

1 159,72 183,98 
2 152,74 170,32 
3 163,19 170,24 

Keskmine lõikejõud (FL.kesk), N 
1 327,62 327,39 
2 318,25 324,82 
3 314,51 320,10 

 

Kulumise progressiooni analüüs. Teriku esi- ja tagapinna optilisel vaatlusel registreeriti 

igal katsel teriku kulumise progressioonid, mis on esitatud vastavalt joonistel 5.46, 5.47 ja 

5.48. 

 

 
Joonis 5.46. Teriku 185T1 kulumispilt 

 

Teriku 185T1 puhul esines peamiselt kulumist teriku esi- ja peatagapinnal, tipul ning 

pealõikeserval. Mahu 216,4 cm3 eemaldamisel on märgata pealõikeserval teriku kasvajat, 

mis pärast mahtu 432,8 cm3 on suures osas esipinnalt eemaldunud. 
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Joonis 5.47. Teriku 185T2 kulumispilt 

 

Teriku 185T2 kulumisel on esmalt märgata teriku kasvaja teket lõikesügavuse piirjoonel, 

kuid katse lõpuks on kasvaja sealt eemaldunud ning uus ja intensiivsem teriku kasvaja on 

tekkinud teriku tipuraadiuse ja pealõikeserva piirkonda.  

 

 
Joonis 5.48. Teriku 185T3 kulumispilt 
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Teriku 185T3 kulumisel mahu 216,4 cm3 juures tekkis pealõikeservale ja esipinnale teriku 

kasvaja, mille lagunemise tõttu on lõikeserv kulunud. Katsete jätkumisel teriku tipuraadiuse 

kulumine intensiivistus.  

 

Teriku tagapinna kulumisjälje ulatus. Tagapinna kulumisjälje ulatused registreeriti kõigi  

katseterikute puhul kahes kulumisetapis. Kokku võeti üles seega kuus mõõtepunkti. Kõigi 

kolme katse käigus mõõdetud väärtused kanti ühisele graafikule, mis iseloomustab 

kulumisjälje ulatust sõltuvalt töötlemise käigus eemaldatud materjali mahust (joonis 5.49). 

 

  

Joonis 5.49. Terikute 185 kulumisjälgede ulatused sõltuvalt eemaldatud materjali mahust 

titaani Ti2 töötlemisel 

 

Kõige väiksema mõõdetud kulumisjälje ulatusega oli terik 185T3, mille kulumisjälje ulatus 

peale 432,80 cm3 materjali eemaldamist oli 170,24 μm. Terikutel 185T1 ja 185T2 olid 

kulumisjälgede ulatused katse lõpus vastavalt 183,98 ja 170,32 μm. Läbi kolme katse oli 

keskmiseks kulumisjälje ulatuseks katse lõpus 174,85 μm.  

 

Lõikejõud. Lõikejõud registreeriti iga katsekeha treimisel (108,2 cm3 materjali 

eemaldamisel). Kõigi katseterikute puhul oli mõõtepunkte neli. Terikutega 185 töötlemisel 

mõõdetu lõikejõud katsete käigus on esitatud joonisel 5.50.  
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Joonis 5.50. Lõikejõud terikutega 185 titaani Ti2 töötlemisel 

 

Lõikejõud kolmel katselt terikutega  185 muutusid stabiilselt terve katse käigus. Keskmiselt 

olid kõige väiksemad lõikejõud katsete käigus terikuga 185T3. Viimases mõõtepunktis olid 

lõikejõud kolme katseterikuga vastavalt 327,39, 324,82 ja 320,10 N. Keskmiseks lõikejõuks 

katse lõpus oli seega 324,10 N. 

 

Töödeldud detailide pinnakaredused. Pinnakaredusi mõõdeti katsete käigus töödeldud 

esimeselt, keskmiselt ja viimaselt detaililt.  Katsetulemused on esitatud tabelis 5.16. 

 

Tabel 5.16. Terikutega 185 töödeldud titaanist Ti2 detailide pinnakaredused 

Katse nr Eemaldatud materjali maht, cm3 Pinnakaredus (Ra), μm 

1 
108,20 2,613 
216,40 2,410 
432,80 2,301 

2 
108,20 2,319 
216,40 2,821 
432,80 1,642 

3 
108,20 2,490 
216,40 2,410 
432,80 1,998 

Keskmine pinnakaredus katse lõpus 1,980 
 

Anomaalselt toimus mõõdetud pinnakareduse vähenemine katsete käigus kõigi terikutega. 

Katsete lõpus olid detailide pinnakaredused kolme terikuga vastavalt 2,301, 1,642 ja 1,998 

μm. Võttes kõiki katsetulemusi arvesse, oli katse lõpuks keskmine pinnakareduse väärtus 

1,980 μm. 

305

310

315

320

325

330

335

100 150 200 250 300 350 400 450

Lõ
ik

ej
õu

d,
 N

Eemaldatud materjali maht, cm3

P185T1 P185T2 P185T3



98 
 

Laastutüübi määramine ja analüüs. Titaani Ti2 treimisel pindega 185 terikutega tekkinud 

laast katse alguses ja lõpus (vastavalt vasakul ja paremal) on esitatud joonisel 5.51.  

 

 
Joonis 5.51. Titaani TI2 töötlemisel terikutega 185 tekkinud laast 

 

Katsete alguses tekkis treimisel pikk spiraallaast, mis ISO 3685 kohaselt kuulus rühma 4.1.  

Katsete käigus toimus laastutüübi pikkuse muutus ning laastu võis liigitada gruppi 4.3 ehk 

tegu oli kokku keerdunud vedrukujulise laastuga.   

 

 

5.2.5. Kokkuvõte titaanide TiAl6V4 ja Ti2 töötlemisest katseterikutega 

 

Selgitamaks välja, millise pindega terikuga on titaanide välistreimisel teriku püsivusaeg 

kõige pikem, koostati võrdlevad graafikud.  

 

Teriku tagapinna kulumisjälje ulatus. Joonisel 5.52 on esitatud tagapinna kulumisjälje 

ulatuse sõltuvus eemaldatud materjali mahust kõigi katseterikute korral. 
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Joonis 5.52. Katseterikute tagapindade kulumisjälgede ulatuselt sõltuvalt eemaldatud 

materjali mahust 

 

Joonisel 5.52 on kujutatud punktidena erinevate pinnete saadud tulemused kolmel katsel. 

Trendijoone abil on kujutatud iga pinde keskmist tulemust. Originaalpindega ja pindega 176 

terikutega töödeldi katsete käigus titaani TiAl6V4 ja pinnetega 181 ja 185 terikutega titaani 

Ti2. Jooniselt 5.55 on võimalik näha, et titaani TiAl6V4 töötlemisel oli parimaks 

originaalpindega terik ning titaani Ti2 töötlemisel terik pindega 185.  

 

Keskmised lõikejõud. Joonisel 5.53 on kujutatud keskmised lõikejõud erinevate pinnetega 

katseterikutega titaanide TiAl6V4 ja Ti2 töötlemisel. Originaalpindega ja terikutega 176 

töödeldi katsete käigus titaani TiAl6V4 ja terikutega 181 ja 185 titaani Ti2. Lõikejõudude 

mõõtmistulemused keskmistati iga pinde kohta ning koostati graafik, mis näitab keskmiste 

lõikejõudude sõltuvust eemaldatud materjali mahust. 
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Joonis 5.53. Keskmised lõikejõud katseterikutega titaanide TiAl6V4 ja Ti2 töötlemisel 

 

Jooniselt 5.53 on näha, et kogu titaani Ti2 töötlemisel olid lõikejõud stabiilsemalt kui titaani 

TiAl6V4 töötlemisel. Kõige väiksemad olid lõikejõud titaani TiAl6V4 töötlemisel 

originaalpindega terikutega ning titaani Ti2 töötlemisel terikutega 185. Titaani Ti2 

töötlemisel olid lõikejõudude erinevused kahe erineva pindega terikute vahel küll 

minimaalsed, kuid katse lõpuks mõõdeti väikseimad lõikejõud terikuga 185 töötlemisel. 

 

Töödeldud detailide pinnakaredused. Kulumiskatsete käigus töödeldud detailide 

mõõdetud pinnakaredused seati vastavusse eemaldatud materjali mahuga ning koostati 

graafik, mis on esitatud joonisel 5.54. Iga pindega teriku keskmisi tulemusi iseloomustab 

punktiirjoon. 
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Joonis 5.54. Detailide pinnakaredused katseterikutega titaanide TiAl6V4 ja Ti2 

töötlemisel 

 

Joonisel 5.54 kujutatud graafik illustreerib, et titaani TiAl6V4 treimisel mõõdeti kõige 

väiksemad pinnakaredused terikuga 176 töödeldud detailidelt. Anomaalne oli 

originaalpindega teriku korral pinnakareduse järsk tõus ja seejärel langus materjali mahu 

234,54 cm3 juures. Titaani Ti2 treimisel olid terikud 181 ja 185 üldiselt võrdsed, kuid katse 

lõpus oli pinnakaredus väiksem terikuga 185.  

 

Kokkuvõtvalt võib väita, et titaani TiAl6V4 töötlemisel olid parimad originaalpindega 

terikud, mille korral oli ainult töödeldud detaili pinnakaredus suurem kui terikute 176 

kasutamisel. Titaani Ti2 töötlemisel olid terikud 181 ja 185 võrdsed, kuid katsete lõpus 

saavutati väiksemad lõikejõud, tagapinna kulumisjälgede ulatused ja pinnakaredus 

terikutega 185. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistritöö käigus lahendati eesmärgi saavutamiseks püstitatud ülesanded ning 

lõpptulemuseni jõudmiseks töötati välja piisavat põhjalikkust tagav katsemetoodika 

füüsikalise aursadestamise meetodil tekitatud pinnetega terikute kulumise ja püsivusaja 

uurimiseks. Kokkuvõtvalt on lõputöö sisu järgnev: 

 

1. Lõputöö teoreetilises osas tutvuti terikute geomeetriaga, kulumise mehhanismide ja 

tüüpidega, kulumist mõjutavate teguritega ning kulumise hindamise põhiliste 

meetoditega, et neid hiljem katsetulemuste analüüsis kasutada.  

2. Katsetatud baasteriku margiks oli VP10RT CNMG120404-MJ lõikeinstrumenditootjalt 

Mitsubishi Materials. Iga pindega terikuga viidi läbi kolm katset valitud materjalide 

töötlemisel. 

3.  Katsed viidi läbi mittelegeerkonstruktsiooniterase S355JR, roostevaba terase  

X5CrNi18-10 ning titaanide Ti2 ja TiAl6V4 välistreimisel arvprogrammjuhtimisega 

treikeskuses Haas SL-10THE.  

4. Lõikejõud registreeriti piesoelektriliste anduritega varustatud dünamomeetriga Kistler, 

mille tarkvarapaketiga DynoWare analüüsiti lõikejõudude mõõtmistulemusi.  

5. Ülesvõtted teriku kulumise progressioonist esi- ja tagapinnal tehti stereomikroskoobiga 

Zeiss V12 Discovery, mis oli varustatud Axiocam Er5 fotokaameraga.  

6. Kulumisjälgede ulatusi mõõdeti programmi ZEN 2011 abil, kasutades eelnevalt tehtud 

ülesvõtteid.  

7. Mõõtmistulemuste analüüs ning kokkuvõtvad ja võrdlevad graafikud koostati 

tarkvarapaketi Excel 2013 abil. 

8. Teriklõikurite püsivusaja määramise standardi ISO 3685 põhjal koostati esialgne 

katsemetoodika, kasutades ainsa püsivusaja kriteeriumina teriku tagapinna kulumisjälje 

ulatust.  

9. Esialgse katsemetoodikaga viidi läbi katsed, et hinnata katsemetoodika põhjalikkust. 

Tuues välja esialgse katsemetoodika puudused, töötati välja täiendatud katsemetoodika. 

10.  Väljatöötatud katsemetoodika hõlmab endas teriku kulumise progressiooni analüüsi, 

tagapinna kulumisjälgede ulatuste, lõikejõudude ja töödeldud detailide pinnakareduse 
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mõõtmist ning tekkinud laastutüübi analüüsi. Kõiki eelnevaid parameetreid (v.a. 

kulumise progressioon) saab kasutada lõikeinstrumendi püsivusaja kriteeriumitena.  

11. Katsed lõpetati, kui terik oli nii kulunud, et mõni töötlemise parameetritest muutus 

mittesoovitavaks või pärast teatud mahu materjali eemaldamist (mida tehti titaanide 

töötlemise puhul). 

12. Katsetulemuste analüüsil selgus, et parimaks teriku pindeks roostevaba terase 

X5CrNi18-10 töötlemisel oli pinne 185, millele järgnesid pinne 181, originaalpinne ja 

176. Pindega 185 kaetud terikutega saavutati kõige väiksemad kulumisjälje ulatused 

tagapinnal, väikseimad lõikejõud ning ka väikseim keskmine pinnakaredus. 

13. Titaani Ti2 töötlemisel oli parimaks teriku pindeks Mitsubishi Materials’i originaalpinne 

(Al, Ti)N, millele järgnes pinne 176. Titaani TiAl6V4 töötlemisel osutus parimaks teriku 

pindeks 185, mis oli keskmiselt parem pindest 181. 

14. Katsed näitasid, et originaalterikutelt pinde eemaldamine ning nende uuesti katmine 

eksperimentaalsete pinnetega on perspektiivne ning pikendab teatud juhtudel teriku 

püsivusaega.  

15. Väljatöötatud katsemetoodika on sobilik terikute kulumiskatsete läbiviimiseks ning 

kulumise ja püsivusaja uurimiseks. Esitatud katsemetoodika tagab piisava põhjalikkuse 

ja optimaalse aja ning materjali kulu.  

16. Võimalusel tuleks katsemetoodikat edasi arendada, lisades sellele ülesvõtted skaneeriva 

elektronmikroskoobi all, mida käesoleva magistritöö käigus ajapuuduse tõttu teha ei 

jõutud.  

17. Konkreetse püsivusaja uurimiseks tuleks valitud kriteeriumitele määrata kindlad 

piirväärtused, mille põhjal otsustada teriku kulumise üle. 
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TOOL LIFE INVESTIGATION OF TURNING INSERTS 
 

Summary 

 

The aim of this Master’ s thesis was fulfilled by the development of improved tool life testing 

methodology for investigating the wear of cutting inserts with physically vapor deposited 

coatings. In conclusion the thesis contained the following: 

1. The theoretical part of the thesis includes the description of tool geometry, wear types 

and mechanisms, parameters that affect tool wear and the main methods for tool wear 

evaluations. 

2. The experimental coatings were applied on Mitsubishi Materials’ uncoated cutting insert 

VP10RT CNMG120404-MJ. 

3. Each cutting insert with a different coating was tested at least three times with different 

materials. 

4. The tests were carried out in turning unalloyed steel S355JR (only during the first tests), 

stainless steel X5CrNi18-10 and titaniums Ti2 and TiAl6V4. 

5. The tests were done using Haas SL-10THE lathe. 

6. Cutting forces were registered using Kistler dynamometer and the results were analyzed 

with DynoWare software. 

7. Pictures for optical tool wear analysis were taken with stereomicroscope Zeiss V12 

Discovery, which was equipped with Axiocam Er5 camera. 

8. The measurements of flank wear land width were carried out with stereomicroscope’s 

software ZEN 2011. 

9. The analysis of different measurements with illustrating graphs was done using MS 

Excel 2013. 

10. ISO 3685 standard for tool-life testing with single-point turning tools was used to 

compile the initial methodology to carry out tool life test using flank wear land width as 

the criterion. 

11. Tests were carried out with the initial methodology to assess its thoroughness. When the 

methodology’s shortcomings became apparent, a new and improved methodology was 

developed.  
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12. Improved methodology includes the measurements of cutting forces, flank wear land 

width, and surface roughness of the work piece. All the previous machining parameters 

can be used as a tool life criterion. In addition, the chip type analysis was carried out.  

13. Tool wear test was finished when the certain amount of material was removed, or one or 

more of the machining parameters were undesirable. 

14. The test results indicate that the best coating for turning inserts in turning stainless steel 

was coating 185, which was followed by coating 181, original coating and coating 176. 

The flank wear land width, cutting forces and surface roughness were the smallest when 

testing cutting inserts with coating 185  

15. In turning titanium Ti2, the best results were obtained with original coating, followed by 

coating 176. In turning titanium alloy TiAl6V4, the best coating was 185, followed by 

coating 181. 

16. The tool life investigation tests showed that removing the original coating from the 

inserts and recoating them with improved coating(s) can extend the tool life.  

18. In future tool life investigations it is advisable to also use scanning electron microscope 

to take pictures from the cutting tools rake and flank.  

19. In order to investigate tool life, it is also advisable to give end values to certain tool life 

criteria. 

20. The knowledge that different coatings affect the tool life could be potentially useful for 

manufactures producing large quantities of similar details.  

21. In conclusion it was found that different coatings can have a considerable effect on the 

tool life in turning. Presented data and methodology can be used to conduct future tool 

life tests with optimal material and time consumption.  
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Lisa A. Katsematerjalide mehhaanilised omadused 
 

Tabel A.1. Katsematerjalide mehhaanilised omadused [27]  

Materjal Kõvadus, HB Tõmbetugevus 
(Rm), N/mm2 

Voolepiir (Rp 0,2), 
N/mm2 

Katkevenivus 
(A), % 

S355JR — 470…630 335 22 
X5CrNi18-10 200…215 500…700 190 45 
Ti2 150 390…540 250 22 
TiAl6V4 310 >900 830 8 
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Lisa B. Treiterikute andmed 
 

Tabel B.1. Treiterikuid iseloomustavad andmed 

Pindamise 
nr. Pinne 

Pinde 
paksus 

katsekehalt1 

Adhesioon 
katsekehalt1 

(HRC) 

Adhesioon 
terikult 
(HRA) 

Pinnakaredus terikult (µm) 

Ra Rz Rp/Rv (<1) 

P_176 nACRo 1,60 µm HF1/HF2 HF1 
  

0,32 

  

2,24 

  

0,86 
0,31 2,37 0,97 
0,34 2,47 0,68 

Keskmine 0,32 Keskmine 2,36 Keskmine 0,84 

P_181 nACo 1,13 µm   HF1 
  

0,39 

  

2,73 

  

0,60 
0,35 2,35 0,93 
0,39 2,94 0,97 

Keskmine 0,38 Keskmine 2,67 Keskmine 0,83 

P_185 TiAlN 1,78 µm   HF1 
  

0,34 

  

3,14 

  

1,21 
0,34 2,60 1,05 
0,32 2,36 0,87 

Keskmine 0,33 Keskmine 2,70 Keskmine 1,04 

Originaal   
1,29 µm 

(hinnangu-
line) 

  HF1 
  

0,38 

  

3,35 

  

1,25 
0,40 3,08 1,04 
0,49 4,07 1,04 

Keskmine 0,42 Keskmine 3,50 Keskmine 1,11 
1katsekehade alusmaterjal S690. 
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Lisa B järg 

 

 
Joonis B.1. Pinnete adhesiooni katsepilt 
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Lisa C. Kulumisjälgede mõõtmistulemused 
 

Tabel C.1. Tagapinna kulumisjälgede ulatused vastavalt eemaldatud materjali mahule 

Katseterik 

Töödeldav materjal 
X5CrNi18-10 Ti2/TiAl6V4 

Eemaldatud 
materjali maht, 

cm3 

Tagapinna 
kulumisjälje 

ulatus (VB), μm 

Eemaldatud 
materjali maht, 

cm3 

Tagapinna 
kulumisjälje 

ulatus (VB), μm 
1 2 3 4 5 

OA1/OT1 
469,08 49,16 234,54 460,99 
938,16 84,28 390,90 1167,89 

1172,70 628,60 — — 

OA2/OT2 
390,90 0 156,36 569,30 
781,80 604,27 312,72 1242,83 

1016,34 1177,12 390,90 1576,55 

OA3/OT3 
390,90 0 156,36 656,17 
781,80 923,62 312,72 1357,31 
938,16 1142,08 — — 

176A1/176T1 390,90 246,57 156,36 1338,41 
781,80 2445,07 179,81 1483,30 

176A2/176T2 312,72 889,12 156,36 1147,06 
— — 234,54 1847,23 

176A2/176T3 
390,90 732,98 78,180 509,52 
547,26 974,97 156,36 1098,81 
859,98 1323,48 312,72 1934,64 

181A1/181T1 

390,90 80,46 216,40 135,95 
781,80 137,07 432,80 170,62 

1172,70 202,77 — — 
1329,06 610,76 — — 

181A2/181T2 

390,90 82,55 216,40 278,25 
781,80 110,26 432,80 337,01 

1172,70 134,49 — — 
1563,60 165,30 — — 
1641,78 233,25 — — 

181A3/181T3 
390,90 97,54 216,40 128,63 
781,80 112,85 432,80 215,48 

1172,70 121,49 — — 

185A1/185T1 

390,90 72,90 216,40 159,72 
781,80 83,39 432,80 183,98 

1172,70 93,98 — — 
1719,96 177,07 — — 

185A2/185T2 

469,08 45,13 216,40 152,74 
781,80 76,45 432,80 170,32 

1172,70 83,31 — — 
1719,96 156,21 — — 
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Lisa C järg 

 

Tabeli C.1 järg 

1 2 3 4 5 

185A3/185T3 

390,90 59,01 216,40 163,19 
781,80 62,49 432,80 170,24 
1172,70 69,51 — — 
1563,60 79,81 — — 
1954,50 128,85 — — 
2501,76 159,68 — — 

 

  



114 
 

Lisa D. Lõikejõudude mõõtmistulemused 
 

Tabel D.1. Mõõdetud lõikejõud 

Katseterik 

Töödeldav materjal 
X5CrNi18-10 Ti2/TiAl6V4 

Eemaldatud 
materjali maht, 

cm3 
Lõikejõud, N 

Eemaldatud 
materjali maht, 

cm3 
Lõikejõud, N 

1 2 3 4 5 

OA1/OT1 

78,18 452,88 78,18 398,3 
156,36 452,81 156,36 425,34 
234,54 452,72 — — 
312,72 457,16 312,72 460,58 
390,90 460,88 390,90 577,50 
469,08 460,62 — — 
547,26 467,72 — — 
625,44 468,56 — — 
703,62 462,50 — — 
781,80 467,10 — — 
859,98 469,50 — — 
938,16 480,60 — — 
1016,34 494,71 — — 
1094,52 549,22 — — 
1172,70 584,90 — — 

OA2/OT2 

78,18 447,18 78,18 368,75 
156,36 452,58 156,36 422,41 
234,54 459,30 234,54 515,60 
312,72 477,90 312,72 538,66 
390,90 477,90 390,90 661,06 
469,08 472,89 — — 
547,26 518,74 — — 
625,44 513,09 — — 
703,62 518,29 — — 
781,80 543,07 — — 
859,98 568,69 — — 
938,16 590,10 — — 
1016,34 600,85 — — 

OA3/OT3 

78,18 456,84 78,18 366,43 
156,36 474,39 156,36 431,28 
234,54 477,10 234,54 577,94 
312,72 476,51 312,72 644,07 
390,90 481,00 — — 
469,08 517,90 — — 
547,26 537,40 — — 
625,44 553,10 — — 
703,62 570,10 — — 
781,80 583,10 — — 
859,98 584,64 — — 
938,16 593,48 — — 
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Lisa D  järg 
 

Tabeli D.1 järg 

1 2 3 4 5 

176A1/176T1 

78,18 494,72 78,18 384,88 
156,36 494,44 156,36 661,30 
234,54 502,10 234,54 707,80 
312,72 517,80 — — 
390,90 525,90 — — 
469,08 545 — — 
547,26 573,19 — — 
625,44 579,90 — — 
703,62 660,70 — — 
781,80 664,20 — — 
859,98 797,76 — — 

176A2/176T2 

78,18 489,81 78,18 378,29 
156,36 492,31 156,36 588,31 
234,54 561,20 234,54 763,20 
312,72 583,46 — — 

176A3/176T3 

78,18 483,94 78,18 386,78 
156,36 475,05 156,36 576,20 
234,54 479,20 234,54 616,196 
312,72 482,24 312,72 699,72 
390,90 523,96 — — 
469,08 538,02 — — 
547,26 552,40 — — 
625,44 555,08 — — 
703,62 567,08 — — 
781,80 599,03 — — 
859,98 645,37 — — 

181A1/181T1 

78,18 475,52 108,20 327,27 
156,36 483,09 216,40 313,73 
234,54 486,07 324,60 309,49 
312,72 490,70 432,80 322,70 
390,90 494,98 — — 
469,08 495,55 — — 
547,26 496,36 — — 
625,44 499,63 — — 
703,62 501,44 — — 
781,80 501,44 — — 
859,98 504,94 — — 
938,16 498,84 — — 
1016,34 502,72 — — 
1094,52 506,95 — — 
1172,70 511,76 — — 
1250,88 515,82 — — 
1329,06 597,83 — — 
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Lisa D järg 
 

Tabeli D.1 järg 

1 2 3 4 5 

181A2/181T2 

78,18 486,23 108,20 316,27 
156,36 490,45 216,40 314,59 
234,54 497,50 324,60 343,28 
312,72 502,21 432,80 364,02 
390,90 504,14 — — 
469,08 505,74 — — 
547,26 507,45 — — 
625,44 510,17 — — 
703,62 510,38 — — 
781,80 509,09 — — 
859,98 504,12 — — 
938,16 509,76 — — 
1016,34 520,38 — — 
1094,52 521,10 — — 
1172,70 521,97 — — 
1250,88 526,03 — — 
1329,06 529,13 — — 
1407,24 514,57 — — 
1485,42 533,31 — — 
1563,60 530,13 — — 
1641,78 543,06 — — 

181A3/181T3 

78,18 485,67 108,20 313,69 
156,36 489,56 216,40 309,69 
234,54 492,36 324,60 312,64 
312,72 494,59 432,80 328,53 
390,90 496,13 — — 
469,08 496,72 — — 
547,26 499,40 — — 
625,44 503,71 — — 
781,80 506,86 — — 
859,98 507,79 — — 
938,16 511,28 — — 
1016,34 515,29 — — 
1094,52 517,13 — — 
1172,70 515,67 — — 

185A1/185T1 

78,18 525,91 108,20 331,95 
156,36 494,26 216,40 327,62 
234,54 500,73 324,60 328,05 
312,72 502,26 432,80 327,39 
390,90 504,01 — — 
469,08 505,11 — — 
547,26 508,20 — — 
625,44 509,75 — — 
703,62 508,88 — — 
781,80 510,21 — — 
859,98 509,95 — — 
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Lisa D järg 
 

Tabeli D.1 järg 

1 2 3 4 5 

185A1/185T1 

938,16 512,41 — — 
1016,34 515,42 — — 
1094,52 516,99 — — 
1172,70 522,84 — — 
1250,88 520,94 — — 
1329,06 520,35 — — 
1407,24 525,27 — — 
1485,42 514,29 — — 
1563,60 527,84 — — 
1641,78 524,96 — — 
1719,96 526,43 — — 

185A2/185T2 

78,18 487,18 108,20 318,58 
156,36 494,17 216,40 318,25 
234,54 494,53 324,60 320,23 
312,72 494,69 432,80 324,82 
390,90 497,01 — — 
469,08 497,57 — — 
547,26 500 — — 
625,44 500,74 — — 
703,62 501,10 — — 
781,80 503,59 — — 
859,98 505,09 — — 
938,16 506,18 — — 
1016,34 508,24 — — 
1094,52 508,74 — — 
1172,70 513,99 — — 
1250,88 515,05 — — 
1329,06 513,57 — — 
1407,24 517,38 — — 
1485,42 518,79 — — 
1563,60 521,04 — — 
1641,78 522,76 — — 
1719,96 522,31 — — 

185A2/185T2 

78,18 472,42 108,20 316,17 
156,36 474,96 216,40 314,51 
234,54 478,05 324,60 320,21 
312,72 482,23 432,80 320,10 
390,90 484,02 — — 
469,08 486,89 — — 
547,26 489,65 — — 
625,44 490,17 — — 
703,62 491,23 — — 
781,80 486,50 — — 
859,98 490,71 — — 
938,16 490,96 — — 
1016,34 492,35 — — 
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Lisa D järg 
 

Tabeli D.1 järg 

1 2 3 4 5 

185A2/185T2 

1094,52 496,64 — — 
1172,70 495,71 — — 
1250,88 493,42 — — 
1329,06 495,29 — — 
1407,24 496,13 — — 
1485,42 497,36 — — 
1563,60 499,39 — — 
1641,78 501,32 — — 
1719,96 501,68 — — 
1798,14 502,67 — — 
1876,32 503,88 — — 
1954,50 505,90 — — 
2032,68 506,43 — — 
2110,86 506,95 — — 
2189,04 507,21 — — 
2267,22 507,19 — — 
2345,40 508,31 — — 
2423,58 508,78 — — 
2501,76 501,98 — — 
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Lisa E. Detailide pinnakareduse mõõtmistulemused 
 

Tabel E.1. Töödeldud detailide pinnakaredused 

Katseterik 

Töödeldav materjal 
X5CrNi18-10 Ti2/TiAl6V4 

Eemaldatud 
materjali maht, 

cm3 

Pinnakaredus 
(Ra), μm 

Eemaldatud 
materjali maht, 

cm3 

Pinnakaredus 
(Ra), μm 

1 2 3 4 5 

OA1/OT1 

78,18 1,530 78,18 1,216 
1,112 

Keskmine — Keskmine 1,164 

469,08 1,845 156,36 2,030 
1,925 

Keskmine — Keskmine 1,978 

938,16 3,110 390,90 3,066 
2,887 

Keskmine — Keskmine 2,977 

OA2/OT2 

78,18 1,440 78,18 1,719 
1,664 

Keskmine — Keskmine 1,692 

547,26 1,665 234,54 7,966 
7,673 

Keskmine — Keskmine 7,820 

1016,34 3,830 390,90 1,900 
1,801 

Keskmine — Keskmine 1,851 

OA3/OT3 

78,18 1,495 78,18 1,032 
1,207 

Keskmine — Keskmine 1,120 

625,44 1,845 156,36 1,152 
1,161 

Keskmine — Keskmine 1,157 

1172,70 3,395 312,72 4,202 
4,062 

Keskmine — Keskmine 4,132 

176A1/176T1 

78,18 1,962 78,18 0,818 
1,889 0,752 

Keskmine 1,926 Keskmine 0,785 

469,08 2,082 156,36 2,877 
1,982 2,905 

Keskmine 2,032 Keskmine 2,891 

781,80 2,133 234,54 2,182 
2,026 2,066 

Keskmine 2,080 Keskmine 2,124 

176A2/176T2 

78,18 1,928 78,18 1,673 
1,951 1,825 

Keskmine 1,940 Keskmine 1,749 

156,36 2,175 156,36 2,397 
2,107 2,479 

Keskmine 2,141 Keskmine 2,438 
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Lisa E järg 
 

Tabeli E.1 järg 

1 2 3 4 5 

176A2/176T2 312,72 3,872 234,54 1,936 
3,798 1,884 

Keskmine 3,835 Keskmine 1,910 

176A3/176T3 

78,18 2,152 78,18 1,747 
2,114 1,656 

Keskmine 2,133 Keskmine 1,702 

469,08 3,095 156,36 1,838 
3,019 1,704 

Keskmine 3,057 Keskmine 1,771 

859,98 1,611 312,72 3,577 
1,578 3,653 

Keskmine 1,595 Keskmine 3,615 

181A1/181T1 

78,18 1,714 108,20 2,447 
1,764 2,482 

Keskmine 1,739 Keskmine 2,465 

625,44 1,718 216,40 2,399 
1,691 2,343 

Keskmine 1,705 Keskmine 2,371 

1329,06 1,777 432,80 2,143 
1,788 2,154 

Keskmine 1,783 Keskmine 2,149 

181A2/181T2 

78,18 1,771 108,20 2,358 
1,801 2,244 

Keskmine 1,786 Keskmine 2,301 

781,80 1,492 216,40 2,406 
1,424 2,384 

Keskmine 1,458 Keskmine 2,395 

1641,78 1,477 432,80 2,548 
1,502 2,576 

Keskmine 1,490 Keskmine 2,562 

181A3/181T3 

78,18 1,624 108,20 2,276 
1,511 2,228 

Keskmine 1,568 Keskmine 2,252 

547,26 1,642 216,40 2,297 
1,642 2,274 

Keskmine 1,642 Keskmine 2,286 

1172,70 2,353 432,80 1,829 
2,303 1,917 

Keskmine 2,328 Keskmine 1,873 

185A1/185T1 

78,18 1,656 108,20 2,518 
1,668 2,707 

Keskmine 1,662 Keskmine 2,613 

859,98 1,568 216,40 2,531 
1,595 2,288 

Keskmine 1,582 Keskmine 2,410 
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Lisa E järg 
 

Tabeli E.1 järg 

1 2 3 4 5 

185A1/185T1 1719,96 1,621 432,80 2,302 
1,590 2,299 

Keskmine 1,606 Keskmine 2,301 

185A2/185T2 

78,18 1,557 108,2 1,889 
1,568 2,748 

Keskmine 1,563 Keskmine 2,319 

859,98 1,591 216,40 2,813 
1,567 2,828 

Keskmine 1,579 Keskmine 2,821 

1719,96 1,678 432,80 1,697 
1,696 1,587 

Keskmine 1,687 Keskmine 1,642 

185A3/185T3 

78,18 1,913 108,2 2,522 
1,902 2,457 

Keskmine 1,908 Keskmine 2,490 

1250,88 1,893 216,40 2,486 
1,853 2,333 

Keskmine 1,873 Keskmine 2,410 

2501,76 1,903 432,80 1,967 
1,888 2,029 

Keskmine 1,896 Keskmine 1,998 
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