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WYBRANE ASPEKTY OBRÓBKI SKRAWANIEM
POLIMEROWYCH KOMPOZYTÓW WŁÓKNISTYCH
I OCENY CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI
Streszczenie: W pracy przedstawiono problematykę związaną z obróbką skrawaniem wybranych
materiałów kompozytowych, powszechnie wykorzystywanych w przemyśle lotniczym. Przedmiotem badań były kompozyty polimerowe wzmacniane włóknem ciągłym (włóknami szklanymi, włóknami węglowymi, włóknami aramidowymi). Dokonano oceny stanu powierzchni bocznych (obrabianych) próbek kompozytowych po obróbce frezarskiej. Przeprowadzono pomiary
amplitudowych i długościowych parametrów chropowatości powierzchni. Dodatkowo analizowano stan krawędzi (górnych i dolnych) obrabianych próbek oraz obszar delaminacji. Wyniki
badań przedstawiono w postaci wykresów i zobrazowań wizyjnych.
Słowa kluczowe: kompozyty, obróbka skrawaniem, chropowatość, delaminacja.

WPROWADZENIE
Kompozyty włókniste znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym.
Wykorzystywane struktury kompozytowe złożone są głównie z osnowy polimerowej i napełniacza (PMC – Polymer Matrix Composite [4, 6-8]: CFRP (Carbon Fibre
Reinforced Plastics), GFRP (Glass Fibre Reinforced Plastics), AFRP (Aramid Fibre Reinforced Plastics), lub metalowej MMC - Metal Matrix Composites [17, 18]
i ceramicznej CMC – Ceramic Matrics Composites [15]. Materiały kompozytowe
stosowane są np. na: poszycia skrzydeł, usterzenie, skrzynie śródpłatu, sloty, wręgi,
nośniki podłogi i wiele innych [9-11, 14, 19-20].
Wykorzystanie kompozytów sprawia, że konstrukcje samolotu są bardzo wytrzymałe i lekkie. Materiały te nastręczają jednak bardzo wiele problemów związanych z
obróbką skrawaniem. Trudności te dotyczą problemów związanych z: doborem odpowiednich narzędzi skrawających, zużywaniem się ostrzy narzędzi skrawających,
możliwościami obróbki skomplikowanych powierzchni krzywoliniowych jak również obróbką w miejscach trudnodostępnych. Wiele trudności koncentruje sie wokół
efektu delaminacji zachodzącego podczas oddziaływań narzędzia skrawającego na
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materiał przedmiotu obrabianego jak również doboru odpowiednich maszyn i urządzeń odpylających, odprowadzających szkodliwe zarówno dla zdrowia jak i maszyny pyły. Wiele problemów dotyczy przetwarzania warstwy skrawanej w wiór oraz
zachowania wymagań dotyczących stanu geometrycznego powierzchni po obróbce.
[3, 13-16, 21-28]
Typowymi sposobami obróbki skrawaniem kompozytów jest frezowanie, wiercenie i cięcie. Coraz powszechniejszymi technikami obróbki kompozytów są także
cięcie wysokociśnieniową strugą wodno – ścierną, a ostatnio także obróbka laserowa
PMC [1-3, 12, 14, 21]. W pracy przedstawiono badania wpływu rodzaju napełniacza
włóknistego na stan geometryczny powierzchni po obróbce frezarskiej.
NARZEDZIA DO OBRÓBKI KOMPOZYTÓW
Uwzględniając specyfikę struktury materiałowej kompozytu oraz wszystkie
niekorzystne zjawiska związane z wywoływaniem dekohezji takiego materiału,
narzędzia wykorzystywane do obróbki kompozytów powinny charakteryzować się
specjalną budową, zarówno w sensie geometrii jak i rodzaju materiału i pokrycia z
którego są wykonane ostrze. Na rysunku 1 zaprezentowano frez typu „compression
router“ firmy Amanco. Frez posiada przeciwstawne ostrza i przeznaczony jest do
obróbki obrzeży elementów kompozytowych włóknistych. Rys. 1a przedstawia widok wykorzystywanego frezu zaś rys. 1b realizowany proces obróbki powierzchni
bocznej płyty z kompozytu o grubości ok. 10 mm (prędkość obrotowa n=6000min-1
i prędkość posuwu vf=2 m/min). [15]

Rys. 1. Frez typu „compression router“ firmy Amanco z przeciwstawnymi ostrzami
w zastosowaniu do obróbki obrzeża elementu kompozytowego: a) widok frezu, b) frezowanie kompozytu o grubości 10 mm (prędkość obrotowa n=6000min-1, prędkość posuwu
vf=2 m/min) [15]
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Rys. 2. Fragment powierzchni części skrawającej trzpieniowego freza walcowo-czołowego
typu CP firmy SPPW z drobnymi ostrzami ostrosłupowymi i licznymi rowkami wiórowymi [15]

Na rysunku 2 zaprezentowano fragment powierzchni roboczej części skrawającej trzpieniowego frezu walcowo-czołowego typu CP firmy SPPW. Frez posiada
drobne ostrza ostrosłupowe i licznymi rowkami wiórowymi, wykonane specjalną
techniką szlifowania [15]. Technika ta zapewnia ostrzom narzędzia dwie istotne
właściwości: po pierwsze ostre krawędzie skrawające, a po drugie wypolerowane
rowki wiórowe, w których nie zatrzymują się cząstki materiału przetwarzanego w
wiór. Własności te dają narzędziu mniejsze współczynniki tarcia, wyższą odporność ostrzy na zużycie, lepsze odprowadzenie wiórów i wyższą trwałość narzędzia.
Narzędzia z drobnym profilem ostrzy są przeznaczone do kompozytów z dużym
udziałem włókien, a z profilem grubym do materiałów typu sandwich i spienionych.
Frez wykorzystywany jest do frezowania czołowego, frezowania obwodowego i obcinania krawędzi kompozytów włóknistych. [15]
Na rysunku 3 przedstawiono frez pełno-węglikowy konturowy z powłoką diamentową do obróbki CFRP i GFRP, firmy HAM (Hartmetallwerkzeugfabrik Andreas Maier) o podobnej geometrii jak przedstawiono to na rysunku 2. Frezy konturowe
wykorzystywane są do obcinania zewnętrznych obrzeży elementów kompozytowych, natomiast frezy z ukształtowaniem G wierzchołka narzędzia (rys. 3), mogą
służyć również do frezowania rowków i kieszeni. Firma HAM oferuje również pełnowęglikowy wiertło-pogłębiacz z powłoką diamentową do obróbki CFRP. [15]
Do obróbki kompozytów przekładkowych z rdzeniem komórkowym o strukturze typu plaster miodu z tworzywa włóknistego, papieru czy aluminium, stosuje się
frezy z ząbkowanymi ostrzami.

Rys. 3. Pełnowęglikowy frez konturowy z ukształtowaniem G wierzchołka narzędzia z
powłoką diamentową do obróbki CFRP i GFRP [14]
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Rys. 4. Frezy do obróbki kompozytów przekładkowych z rdzeniem komórkowym
o strukturze typu plaster miodu (firma SPPW): a) pełnowęglikowy frez konturowy
z dwoma ostrzami, b) frezy z ząbkowanymi ostrzami [16]

Na rys. 4a zaprezentowano pełnowęglikowy frez konturowy z dwoma ostrzami zaś na rys. 4b frezy z ząbkowanymi ostrzami. Narzędzia te podczas obróbki
struktury kompozytowej typu plaster miodu musi umożliwić obróbkę z wysoką
dokładnością powierzchni bez wywoływania zgniotu struktury siłami skrawania.
Geometria narzędzia i rodzaj jego materiału oraz właściwości, powinny umożliwiać obróbkę aluminium, papieru lub polimeru bez nadmiernego zużycia,
z zachowaniem odpowiedniej postaci wióra i jego łamania. [16]

Rys. 5. Narzędzia do wiercenia w CFRP i GFRP firmy Mapal (a), narzędzia do frezowania
obrzeży, rowków i kieszeni w CFRP i GFRP z wysokimi i średnimi wymaganiami
w odniesieniu do powierzchni firmy Mapal (b) [16]

Kolejnym przykładem narzędzi wykorzystywanych podczas obróbki kompozytów CFRP są opracowane przez firmę Mapal Dr. Kress wiertła typu UD- i MD208
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-Composite Drill (rys. 5a) z powłokami diamentowymi wykonują otwory zarówno
przy jedno czy wielokierunkowych CFRP z unikaniem rozwarstwienia i wystawania
włókien. Natomiast do obróbki obrzeży, rowków, kieszeni i wybrań przelotowych w
CFRP i GFRP firma opracowała zestaw frezów z powłokami diamentowymi (rys. 5b).
Podczas wykonywania otworówn szczególnie ważna jest geometria ostrza narzędzia. Często stosowanymi narzędziami do wykonywania otworów są m.in. wiertła
z ciągle zmieniającą się średnicą (średnica wzrasta od części czołowej do środka
części wykorzystywanej w procesie skrawania). Dzięki takiej geometrii narzędzia,
po wykonaniu małego otworu wprowadzającego, stożkowa część narzędzia poszerza go do wymaganej średnicy (rys.6a).

Rys. 6. Wiertła firmy Amanco (a), wiertło wielostopniowe typu „countersink drill” firmy
LTM Tool Systems do obróbki „one-shot” łączącej wiercenie, powiercanie, rozwiercanie i
pogłębianie (b) [15]

Inną grupą wierteł stosowanych do wiercenia otworów są wiertła o stopniowej
zmianie średnicy, które mają średnicę stopniowaną wzdłuż ich długości. Wiertła te
mogą wykonywać najpierw otwór prowadzący, następnie otwór o większej średnicy, a w końcu go pogłębić przy powierzchni górnej (rys. 6b). Wiertła tego rodzaju
konstrukcji są często stosowane w procesie wiercenia materiałów typu sandwich,
stanowiących zestaw materiałów, składający się np. z CFRP, stopu aluminium i stopu tytanu. [15]
BADANIA EKSPERYMENTALNE
Przedmiotem badań były kompozyty polimerowe wzmacniane włóknem ciągłym. Materiały te obejmują kilka rodzajów włókien najczęściej spotykanych w zastosowaniach technicznych i przemysłowych. Włóknami tymi są: włókna szklane,
węglowe i aramidowe. Badanymi materiałami były następujące kompozyty włókniste (rys. 7): kompozyt wykonany z tkaniny z włókna szklanego (GFRP) o satynowym
splocie, przesycanej żywicą epoksydową utwardzaną w 120ºC÷130ºC o grubości
g=4,5 mm (rys. 7a); kompozyt wykonany z tkaniny z włókna aramidowego (AFRP)
o satynowym splocie, przesycanej żywicą epoksydową utwardzaną w 120ºC÷130ºC
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o grubości g = 3,5 mm, (rys. 7b); kompozyt wykonany z tkaniny z włókna węglowego (CFRP) o prostym splocie, przesycanej żywicą epoksydową utwardzaną w
120ºC÷130ºC o grubości g = 2,5 mm, (rys. 7c).

Rys. 7. Badane próbki materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami: a) szklanymi
GFRP; b) aramidowymi AFRP; c) węglowymi CFRP; d) widok zamocowania próbki w
uchwycie

Podczas badań wykorzystano frez palcowy H3021217 firmy WALTER Prototyp
(rys. 8a). Wymiary geometryczne części roboczej narzędzia to: średnica zewnętrzna narzędzia D=10 mm, długość części roboczej L=10 mm, promień zaokrąglenia
R=0,25 mm; kąt pochylenia krawędzi skrawającej λs = 50o; liczbie ostrzy z = 4.
Narzędzie zamocowano w tulejce zaciskowej oprawki narzędziowej BT40 (rys.
8b). Podczas obróbki narzędzie wykonywało ruch główny obrotowy z prędkością

Rys. 8. Frez palcowy H3021217 firmy WALTER Prototyp; Ø10x10/R0,25; kąt λs=50º;
liczba ostrzy z=4 (a); widok freza zamontowanego w uchwycie (b)
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n=2865 obr/min. Natomiast ruch posuwowy vf wykonywał przedmiot obrabiany.
Proces frezowania realizowano przy wykorzystaniu 3-osiowego pionowego centrum
obróbkowego CNC FV-580A firmy MOC MECHANICY. Pomiary chropowatości
powierzchni przeprowadzono na profilometrze stykowym Hommel tester T1000
(rys. 9) przeznaczonym do pomiaru profili: chropowatości (Ra, Rz, Rmax oraz RSm),
falistości (W).

Rys. 9. Profilometr stykowy Hommel tester T1000

Proces obróbki przeprowadzono dla 2 odmian frezowania obwodowego: frezowania współbieżnego oraz frezowania przeciwbieżnego. Warunki technologiczne
obróbki wraz z widokiem próbki i posuwami stosowanymi na odpowiednich powierzchiach obróbki zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Tabela wartości parametrów technologicznych obróbki wykorzystywanych podczas badań

Ocenie poddano stan geometryczny powierzchni po obróbce. Parametrami mierzonymi były:
•• Ra – średnia arytmetyczna odchylenia profilu chropowatości,
•• Rz – wysokość profilu chropowatości według 10 punktów,
•• Rmax – maksymalna wysokość profilu chropowatości,
•• RSm –średnia szerokość elementów profilu.
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WYNIKI POMIARÓW
W oparciu o przeprowadzone badania i pomiary uzyskano zestawy parametrów
chropowatości opisujących stan geometryczny powierzchni po obróbce frezarskiej
współ i przeciwbieżnej.

Rys. 10. Porównanie przebiegu zmian wartości badanych parametrów chropowatości kompozytów po frezowaniu współbieżnym w funkcji zmiennej wartości posuwu na ostrze fz:
Ra (a); Rz (b); Rmax (c); RSm (d)

Na rys. 10 zestawiono kolejno poszczególne parametry chropowatości w funkcji
posuwu na ostrze fz , w zależności od rodzaju kompozytu przy frezowaniu współbieżnym. Analiza porównawcza wartości parametrów chropowatości pozwala stwierdzić, że parametry Ra; Rz; Rmax są najwyższe dla kompozytu z włóknem szklanym, natomiast najniższe dla kompozytu z włóknem aramidowym. Odwrotnie jest
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w przypadku parametru RSm, gdzie najwyższe wartości występują dla kompozytu
z włóknem aramidowym, a najniższe dla kompozytu z włóknem szklanym.
Na rys. 11 przedstawiono porównanie przebiegu zmian poszczególnych wartości badanych parametrów chropowatości przy frezowaniu przeciwbieżnym w funkcji
zmiennej wartości posuwu na ostrze fz dla poszczególnych kompozytów. Analizując
wykresy można stwierdzić, że podobnie ja przy frezowaniu współbieżnym, parametry Ra; Rz; Rmax są najwyższe dla kompozytu z włóknem szklanym, a najniższe dla
kompozytu z włóknem aramidowym. Odmienny przebieg zmian wykazuje parametr
RSm, gdzie najwyższe wartości występują dla kompozytu z włóknem aramidowym,
a najniższe dla kompozytu z włóknem szklanym.

Rys. 11. Porównanie przebiegu zmian wartości badanych parametrów chropowatości kompozytów po frezowaniu przeciwbieżnym w funkcji zmiennej wartości posuwu na ostrze fz
dla: Ra (a); Rz (b); Rmax (c); RSm (d)
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Na rys. 12 zaprezentowano stan powierzchni dolnych kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym powstałych po frezowaniu współbieżnym (rys. 12a) i
przeciwbieżnym (rys.12b). W wyniku obróbki frezowaniem współbieżnym jaki i
przeciwbieżnym kompozytów z włóknami szklanymi GFPR zaobserwowano zjawisko delaminacji w pobliżu górnych powierzchni zewnętrznych kompozytu (rys.13).

Rys. 12. Stan powierzchni dolnych kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym GFRP
powstałych po frezowaniu: współbieżnym (a); przeciwbieżnym (b); widok od góry i z boku

Spowodowane jest to występowaniem dużej wartości siły osiowej Fp. Siła ta
powodowała, że górna warstwa kompozytu nie mając żadnego podparcia ze strony
innych warstw, jak to ma to miejsce w przypadku warstw położonych niżej, była odginana do góry przez nacierające ostrze frezu powodując odrywanie (delaminację)
od reszty kompozytu, wzdłuż kierunku ułożenia włókien. Delaminacja wystąpiła
wówczas, gdy podczas frezowania kierunek ułożenia włókien i kierunek wzrostu
delaminacji był skierowany do wnętrza próbki (rys. 14b). Największy obszar delaminacji wystąpił wówczas gdy próbka była frezowana przeciwbieżnie, wówczas
kierunek przemieszczenia się przedmiotu względem freza powodował większe opory skrawania, powodując wzrost delaminacji, niż w przypadku frezowania współbieżnego (rys. 13b). W przypadku gdy kierunek wzrostu delaminacji był skierowany
na zewnątrz (rys 14a) (np. przy frezowaniu współbieżnym dla próby nr 3 i nr 6, oraz
przeciwbieżnym dla prób nr 1 i nr 4) nie wystąpiła delaminacja a krawędzie są czyste i bez żadnych wad (rys. 13)

Rys. 13. Obszar występowania delaminacji w kompozytach wzmacnianych włóknem szklanym GFRP po obróbce frezowaniem: a)współbieżnym;b) przeciwbieżnym; czarne linie
pokazują zakres powstałej delaminacji
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Obserwując dolne powierzchnie kompozytu stwierdzić można, że jakość krawędzi jest bardzo dobra co przedstawia rys.12c. Brak delaminacji i innych wad jest
spowodowane, tym że siła osiowa Fp działająca w górę oraz kierunek działania
ostrzy freza powodowały, że materiał był ścinany od dołu do góry co skutkowało
otrzymaniem właśnie takich krawędzi.

Rys. 14. Kierunki rozrostu delaminacji: a) kierunek wzrostu delaminacji skierowany na
zewnątrza próbki b) kierunek wzrostu delaminacji skierowany do wnętrza próbki

Na rys. 15 przedstawiono stan krawędzi kompozytu wzmacnianego włóknem
aramidowym AFRP. Nieusunięty materiał z górnej warstwy podczas obróbki frezowaniem przedstawia rys. 16a zaś delaminację rys. 16b. W wyniku obróbki frezowaniem współbieżnym jak i przeciwbieżnym kompozytów wzmacnianych włóknem
aramidowym AFRP zaobserwować można (podobnie jak w przypadku kompozytów
wzmacnianych włóknem szklanym GFRP) nieusunięty materiał w pobliżu górnych
powierzchni zewnętrznych kompozytu (rys. 16a). W tym przypadku podobnie jak
wcześniej powodem była siła osiowa Fp. Widoczna jest również delaminacja, jednakże jest ona mniejsza niż w przypadku kompozytów z włóknem szklanym GFRP.
Widok powierzchni próbek od strony górnej powierzchni zewnętrznej kompozytu
przedstawia rys. 15a, b. Analizując natomiast zdjęcia zrobione przy pomocy mikroskopu laboratoryjnego stwierdza się , że w przypadku frezowania współbieżnego na
krawędziach dolnych widoczne są nieusunięte włókna co zmniejsza znacząco jakość
wykonania (rys. 16a). Pozostałości włókien na krawędziach potwierdzają również
obrazy uzyskane przy pomocy mikroskopu od strony dolnej powierzchni kompozytu (rys. 16b). Obserwując stan geometrii powierzchni nie zauważa się znaczących
defektów stanu geometrycznego powierzchni. Z analizy wynika, iż spowodowane to
może być tym, że w tych przypadkach ruch frezu względem kompozytu przebiegał
prostopadle oraz równolegle do kierunku ułożenia włókien w splocie.
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Rys. 15. Widok próbki po frezowaniu kompozytu wzmacnianego włóknem aramidowym
AFRP:b) współbieżnym b) przeciwbieżnym

Rys. 16. Widok krawędzi po obróbce kompozytu wzmacnianego włóknem aramidowym
AFRP: a) nieusunięty materiał z górnej warstwy podczas obróbki frezowaniem,
b) delaminacja

W przypadku frezowania przeciwbieżnego z widoku od strony powierzchni
obrobionej wykonanie krawędzi wykazuje mniej nieściętych włókien niż ma to w
przypadku frezowania współbieżnego. Przy tej odmianie frezowania obwodowego
nie występuje sytuacja, gdy na całej powierzchni obrabianej występują nieusunięte włókna jak było w przypadku frezowania współbieżnego (rys. 16a). Widok pod
mikroskopem krawędzi od strony dolnej powierzchni kompozytu przy tej odmianie
frezowania ukazuje również miejscowe skupiska uszkodzonych i postrzępionych
włókien (rys. 16b).
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Obserwując stan powierzchni uzyskanej po obróbce frezowaniem współbieżnym jak i przeciwbieżnym kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym CFRP
można zauważyć podobieństwo jakości wykonania zarówno dolnych jak i górnych
krawędzi w obu przypadkach (rys. 17).
widok powierzchni bocznej próbki po obróbce

widok krawędzi próbki od czoła

widok krawedzi próbki z góry

Rys. 17. Stan krawędzi przy górnej powierzchni oraz dolnej powierzchni kompozytu
wzmacnianego włóknem węglowym CFRP po frezowaniu: współbieżnym (a);
przeciwbieżnym (b)

Należy jednak stwierdzić, że zarówno stan krawędzi i powierzchni obserwowany przy pomocy mikroskopu od strony obrabianej jest nieco lepszy. Miejsca
nielicznych delaminacji oraz nieusuniętych włókien i miejscowego wykruszania na
krawędzi przedstawia rys. 17. W większości wykonanych prób, zarówno krawędzia
i powierzchnie wykazują sie dobrą jakość wykonania.
PODSUMOWANIE
Kształtowanie ubytkowe części z kompozytów polimerowych włóknistych stwarza nadal wiele problemów technicznych obróbki. Problemy te wynikają z fizykalnego mechanizmu rozdzielania materiału kompozytowego, procesu delaminacji oraz szybkiego zużywania się ostrzy narzędzi skrawających.
W oparciu o przeprowadzone badania zaobserwowano, że wraz ze wzrostem wartości posuwu na ostrze fz wartości badanych parametrów chropowatości powierzchni
kompozytów przyjmowały charakter wzrostowy. Powierzchnie kompozytów z włóknem szklanym GFRP wykazują większą wartości badanych parametrów chropowa217
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tości (Ra; Rz; Rmax) niż kompozytów z włóknem węglowym CFRP czy aramidowym AFRP. Powierzchnie po obróbce kompozytów z włóknem aramidowym AFRP
cechowały się najniższymi wartościami amplitudowych parametrów chropowatości Ra; Rz oraz Rmax niż pozostałe kompozyty, zaś najwyższą wartością parametru
długościowego RSm. Powierzchnie kompozytów z włóknem szklanym GFRP miały
niższą wartość parametru RSm.
Wartości parametrów chropowatości powierzchni Ra; Rz; Rmax; RSm były
niższe w przypadku frezowania współbieżnego niż podczas frezowania przeciwbieżnego dla kompozytów z włóknem szklanym GFRP, zaś w przypadku kompozytu z
włóknem węglowym CFRP i aramidowym AFRP wartości parametrów chropowatości Ra; Rz; Rmax; RSm wykazywały odwrotny charakter. Obróbka kompozytów
z włóknem szklanym GFRP i aramidowym AFRP powoduje powstawanie po stronie górnej powierzchni kompozytu dużej delaminacji oraz nieusuniętych włókien.
Wady te występują zarówno przy frezowaniu współbieżnym jaki i przeciwbieżnym.
W przypadku kompozytów z włóknem węglowym CFRP, zarówno po obróbce frezowaniem współbieżnym jak i przeciwbieżnym nie zaobserwowano istotnych wad
powierzchni, jak miało o miejsce w kompozytach GFRP i AFRP. Krawędzie od strony dolnej i górnej powierzchni materiału są czyste i niepostrzępione. Powierzchnie
po frezowaniu są stosunkowo gładkie oraz nie wykazują wad powierzchni. W przypadku frezowania kompozytu z włóknem węglowym CFRP jedynym problemem są
miejscowe niewielkie wyruszenia krawędzi górnych powierzchni próbki oraz niewielka delaminacja. Sposobem zapobiegania tak powstałych wad na krawędziach
może być zastosowanie frezu o przeciwstawnych ostrzach. Działanie tego frezu polega na zasadzie nożyc ścinających kompozyt od góry i od dołu uzyskując w ten
sposób czyste krawędzie od strony dolnej oraz górnej oraz minimalizuje powstanie
delaminacji, wykruszeń oraz strzępienia włókien kompozytu.
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SELECTED ASPECTS OF FIBROUS POLYMER COMPOSITES CUTTING
AND SURFACE ROUGHNESS ASSESSMENT
Summary
This paper presents selected problems of composite materials cutting, commonly used in the aerospace industry. In this paper were studied polymer composites reinforced with continuous fibers
(glass fibers, carbon fibers, aramid fibers). In this paper an evaluation of surface roughness after
milling is presented. Results of tests are presented in graphs and imagines.
Keywords: composites, machining, surface roughness, delamination.
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