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1.

Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie budowy narzędzi ściernych i ich właściwo-

ści, przeznaczenia i warunków eksploatacji.
Prawidłowe przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych wymaga zapoznania się z niniejszą instrukcją oraz przestudiowania odpowiednich zagadnień z wybranego podręcznika
podanego w wykazie literatury.

2.

Materiały i narzędzia ścierne

2.1.

Wprowadzenie
Materiały i narzędzia ścierne stosuje się do obróbki ściernej, tradycyjnie uznawanej za

dział obróbki skrawaniem. Do obróbki ściernej zalicza się szlifowanie oraz sposoby obróbki
ściernej powierzchniowej.

Rys. 1. Schemat klasyfikacyjny obróbki skrawaniem
Obróbka ścierna polega na mikroskrawaniu materiału obrabianego narożami ziaren
ściernych. Liczba aktywnych ziaren nie jest ściśle znana, a spełniające rolę mikroostrzy naroża mają nieokreśloną i zróżnicowaną geometrię. Charakter pracy naroży zależy od kontaktu z
materiałem obrabianym. Część z nich skrawa, cześć plastycznie zarysowuje powierzchnię
obrabianą, zaś niektóre wywołują tylko silne tarcie. Wymiary warstwy skrawanej pojedynczym mikroostrzem są bardzo małe i różne dla różnych naroży - od zerowych do maksymalnych. Produkty ścierania mają postać mikroskopijnych wiórów lub okruchów (pyłu). Ponie-
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waż liczba ziaren biorących udział w obróbce jest znaczna, to wydajność objętościowa, osiągana np. przy szlifowaniu, może być względnie duża (przeciętnie do kilku cm3/min).
Obróbka ścierna w różnych gałęziach przemysłu maszynowego stanowi od kilku do
prawie 100% wszystkich operacji obróbkowych. Przeciętnie ocenia się, że w krajach uprzemysłowionych szlifierki stanowią ponad 10% całego parku maszynowego. W przemyśle precyzyjnym zakres stosowania obróbki ściernej jest bardzo duży, np. przy wytwarzaniu łożysk
tocznych wynosi ponad 50%, zaś obróbka elementów optycznych to prawie wyłącznie obróbka ścierna.
2.2.

Materiały ścierne
Głównymi składnikami narzędzi ściernych są oczywiście materiały ścierne w postaci

drobnych cząstek. Są to naturalne lub sztuczne materiały ceramiczne (ogólniej mineralne), o
bardzo dużej twardości. Spośród wszystkich znanych materiałów, najtwardszym jest diament
naturalny będący alotropową odmiana węgla. Wytwarzane są również diamenty syntetyczne.
Oprócz diamentu grupę materiałów twardych stosowanych jako materiały scierne stosowane
są związki proste chemiczne takie jak tlenki, węgliki azotki metali. Wszystkie te związki występuje w przyrodzie jako naturalne oraz są wytwarzane syntetycznie.
Syntetyczne materiały ścierne wytwarza się przemysłowo, w taki sposób, by uzyskać
najkorzystniejsze właściwości obróbkowe, np. jak największą twardość, odporność chemiczną i termiczną etc.
Tab.I.

Charakterystyka materiałów ściernych naturalnych
Materiał

Główny składnik

Twardość Mohsa

Diament

C

10

Korund

-Al2O3

9

Szmergiel

-Al2O3

8÷9

Krzemień

SiO2

7

Kwarc

SiO2

7

Piaskowiec

SiO2

5÷7

Krzemiany metali

6,5 ÷ 7,5

Granat
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Rys. 2. Najważniejsze przemysłowe materiały ścierne
Podstawowymi materiałami stosowanymi w obróbce ściernej są materiały syntetyczne. Są to elektrokorund (A), węglik krzemu (C), regularny azotek boru (BN) oraz diament
(D). Ich ważniejsze właściwości zebrano w tablicy II, zaś w tablicy III właściwości najczęściej stosowanych gatunków elektrokorundu. Pozostałe materiały służą głównie do realizacji
specyficznych sposobów obróbki ściernej powierzchniowej. Przyjęto określać diament oraz
regularny azotek boru jako materiały supertwarde (HV0,02>45GPa), natomiast pozostałe materiały ścierne określa się jako konwencjonalne.
Tab.II. Właściwości głównych materiałów ściernych szlifierskich
Parametr
Graniczna odporność temperaturowa
Twardość w skali Mohsa
Mikrotwardość w skali Knoopa

Jednostka

-Al2O3

-SiC

-BN

Diament

C

1700÷1900

1300÷1400

1200÷1600

700÷900

-

9,0

9,2÷9,5

10,0

10,0

GPa

17÷23

24÷30

46÷47

50÷60
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Tab.III. Gatunki elektrokorundu i ich właściwości
Nazwa gatunku

Oznaczenie

Zawartość Al2O3 w %

Elektrokorund zwykły

95A

94 ÷ 96

Szare, szaro-brązowe, ciemnobrązowe

Elektrokorund półszlachetny

97A

97 ÷ 98

Jasno szaro-brązowe do różowego

Elektrokorund szlachetny

99A

99,5

Białe (mleczne)

Elektrokorund

ZrA

60 ÷ 90

szaro-brunatne

stopowy

( Zr02 do 40%)

cyrkonowy
Elektrokorund

stopowy

95

TiA

( ok. 3% Ti203)

tytanowy
Elektrokorund

Zabarwienie ziaren

stopowy

CrA

szaro-brązowe
Różowe do rubinowego

( 0,2 ÷ 3% Cr203)

chromowy
Monokorund

97,4 ÷ 99

Jasno

MA

99,3

Białe z odcieniem szarości, jasno szaro-różowe

Elektrokorund spiekany
Elektrokorund niskosodowy

96SA

> 96

99NSA

> 99

Elektrokorund sferyczny

Jasno biało-szare

99C - Węglik krzemu zielony Wysokiej czystości węglik krzemu jest barwy zielonej i zawiera min. 99% SiC. Stosowany do szlifowania węglików spiekanych, ceramiki, kamieni, do
ostrzenia narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych.
98C- Węglik krzemu czarny Zawiera 98% SiC i więcej domieszek. Stosowany podobnie jak
99C do szlifowania węglików spiekanych, materiałów ceramicznych, betonu, kamienia, do
zgrubnego szlifowania odlewów z twardego i kruchego żeliwa białego oraz do przecinania
betonu, kamienia, żeliwa białego.
BN - Borazon sześcienny azotek boru otrzymuje się z azotku boru przy bardzo wysokich
ciśnieniach w temperaturze ok. 1650°C. Zabarwienie kryształów borazonu jest czarne lub
brązowe, rzadziej mlecznobiałe, szare lub żółte.
D - Diament naturalny węgiel w postaci krystalicznej ma największą twardość ze wszystkich materiałów ściernych. Rozróżnia się trzy typy naturalnych diamentów technicznych:
boart, carbon, ballas. Boart występuje w postaci dosyć dużych kryształów o zabarwieniu sza-
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rym do ciemnobrązowego. Carbon ma charakterystyczne czarne zabarwienie. Ballas jest odmianą po średnią między carbonem, a diamentem krystalicznym.
SD - Diament syntetyczny otrzymuje się z grafitu, węgla z trzciny cukrowej itp., w warunkach bardzo wysokich ciśnień 5600÷12650 MPa i więcej, oraz temperaturach 1200÷2400°C.
Można otrzymać również diament bezpośrednio z diamentu bez udziału katalizatorów w odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu.
2.3.

Charakterystyka geometryczna ziaren
Ziarna mogą mieć strukturę monokryształów i ich odłamków, kryształów bliźniaczych

lub polikrystaliczną. Mają kształt regularnych lub nieregularnych brył o wielu narożach, podobnych do piramid. Podstawowym kryterium klasyfikacyjnym są wymiary ziarna lub mikroziarna, a ściśle tzw. wymiar charakterystyczny, który jest szerokością prostopadłościanu opisanego na ziarnie lub dla materiałów supertwardych średnią boków prostokąta opisanego na
mierzonym ziarnie w płaszczyźnie obserwacji - rys. 3.

Rys. 3. Wielkość ziarna: A) wymiar charakterystyczny jako szerokość prostopadłościanu,
B) jako średnia boków prostokąta
Powszechnym przemysłowym sposobem selekcji wymiarowej ziaren jest przesiewanie
materiału przez znormalizowane sita o coraz mniejszych oczkach. Ziarna o wymiarze charakterystycznym a<53μm rozdziela się i oznacza metodami sedymentacyjnymi, a kontroluje mikroskopowo. Na podstawie selekcji oznacza się numer ziarna (nazywany także ziarnistością),
któremu odpowiada określony zakres wymiarów charakterystycznych frakcji podstawowej.
W tablicach IV podane są numery ziarna i mikroziarna przeznaczonego na narzędzia ścierne
spojone oraz odpowiadające im wymiary charakterystyczne dla materiałów konwencjonalnych.
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Tab.IV. Oznaczenia i wymiary charakterystyczne ziarna ściernego dla materiałów konwencjonalnych.

Naroża ziaren można traktować jako hipotetyczne mikroostrza i opisywać ich geometrię w układzie związanym z narożem. Wielkościami istotnymi dla procesu obróbki ściernej
są kąt naroża β (odpowiednik kąta ostrza) oraz promień zaokrąglenia naroża ρ, wyznaczane w
płaszczyźnie odpowiadającej przekrojowi głównemu. Na rysunku 4 przedstawiono ogólny
opis geometrii naroża, zaś na rysunku 5 rezultaty pomiarów geometrii typowego ziarna elektrokorundu szlachetnego. Należy zauważyć, że w większości przypadków kąt natarcia naroży
jest ujemny i ma znaczną wartość bezwzględną.

Rys. 4. Wielkości charakteryzujące geometrię naroża ziarna: kąt naroża β i promień zaokrąglenia ρ. W ustawieniu przedstawionym na rysunku α i γ oznaczają kąty
przyłożenia i natarcia.
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Rys. 5. Geometria ziarna elektrokorundu szlachetnego o wymiarze 400 μm (Promienie naroży w μm): a) widok z góry, b) widok z boku.

2.4.

Podstawowe rodzaje narzędzi ściernych
Wyróżnia się trzy podstawowe grupy narzędzi lub wyrobów ściernych (rys. 6): narzę-

dzia ścierne spojone, narzędzia ścierne nasypowe oraz pasty ścierne i polerskie.
Narzędzia ścierne spojone są to ściernice, segmenty, pilniki i osełki ścierne, kształtki
oraz tzw. pastylki, druty i taśmy metalowe z warstwą ścierną diamentową lub borazonową.
Ziarna w tych narzędziach związane są ze sobą spoiwem. Narzędzia spojone scharakteryzują
następujące informacje:
- rodzaj i gatunek materiału ściernego,
- numer (wielkość ziarna),
- cechy budowy wewnętrznej - strukturę (albo koncentrację),
- twardość ściernicy,
- rodzaj spoiwa (z uwzględnieniem wypełniaczy),
- warunki eksploatacyjne,
- kształt i wymiary narzędzia (ewentualnie wymiary warstwy ściernej).

Podstawy techniki wytwarzania
PTW I

Ćwiczenie 4
„Narzędzia ścierne i szlifowanie”

9

Rys. 6. Ziarna ścierny w różnych wyrobach: a) w narzędziach spojonych, b) w narzędziach
nasypowych, c) w pastach ściernych.
Narzędzia ścierne nasypowe są to arkusze (papiery, płótna) ścierne, taśmy ścierne,
krążki oraz tarcze listkowe. Podłożem jest papier, tkanina lub folia z tworzywa sztucznego.
Do podłoża przy pomocy spoiwa klejowego lub żywicznego przytwierdzone są ziarna ścierne. Stosowane są zarówno do szlifowania (szlifowanie taśmami), do obróbki ściernej powierzchniowej, do obróbki ręcznej itd. Narzędzia ścierne nasypowe charakteryzują następujące informacje: rodzaj materiału ściernego, wielkość ziarna, rodzaj podłoża, rodzaj spoiwa
oraz kształt i wymiary.
Pasty ścierne i polerskie są to zawiesiny ziaren materiału ściernego w ośrodku (łączniku) o konsystencji stałej, ciekłej lub pośredniej. Stosowane są do docierania, polerowania
mechanicznego itp. Charakterystyka past zawiera następujące informacje: rodzaj materiału
ściernego, wielkość ziarna, rodzaj łącznika, ewentualnie masę ziaren w karatach (1kr=0,2g)
(dla diamentu i regularnego azotku boru).

2.5.

Rodzaje spoiw
Spoiwa w narzędziach ściernych są to materiały wiążące ziarna ścierne ze sobą i z

podłożem. Zależnie od struktury narzędzia spoiwo wypełnia przestrzeń między ziarnami całkowicie lub częściowo, tworząc tzw. mostki łączące. Zadaniem spoiwa jest utrzymywanie
ziaren w narzędziu aż do ich stępienia. Jako spoiwa stosuje się materiały nieorganiczne i organiczne.
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Spoiwa nieorganiczne (w nawiasach podane są oznaczenia spoiw):
- ceramiczne (V),
- magnezytowe (Mg),
- metalowe galwaniczne (G),
- metalowe spiekane (M),
- krzemianowe albo silikatowe (K).
Spoiwa organiczne:
- żywiczne sztuczne (B),
- gumowe (R),
- z żywicy naturalnej - szelaku (E),
- klejowe do narzędzi nasypowych (K).
Aby zwiększyć wytrzymałość mechaniczną, zwłaszcza bardzo wąskich ściernic do
przecinania, strukturę narzędzia wzmacnia się siatką metalową, tkaniną itp. Obecność
wzmocnienia mechanicznego oznacza się dodatkowo literą F (np. BF lub RF).
W narzędziach ściernych spojonych z materiałów konwencjonalnych najczęściej stosuje się spoiwa ceramiczne, a ponadto gumowe i magnezytowe.
W narzędziach z materiałów supertwardych główne spoiwa to obydwa spoiwa metalowe oraz żywiczne, zaś sporadycznie stosuje się także ceramiczne.
2.6.

Oznaczenie ściernic konwencjonalnych

Symbol ściernicy powinien zawierać wszystkie dane charakteryzujące właściwości narzędzia,
zwłaszcza trudne do bezpośredniej identyfikacji. Kolejność informacji w oznaczeniu jest następująca:
GATUNEK I RODZAJ MATERIAŁU ŚCIERNEGO - NUMER ZIARNA - TWARDOŚĆ
ŚCIERNICY - NUMER STRUKTURY ŚCIERNICY - RODZAJ SPOIWA - OZNACZENIA
WŁASNE PRODUCENTA.
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Rys. 7. Oznaczenie ściernic konwencjonalnych
Identyfikację rozpoczyna się od określenia materiału ściernego (symbole: A - elektrokorund
lub C - węglik krzemu), a następnie jego gatunku. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie jakie
wymiary charakterystyczne ziarna odpowiadają numerowi ziarna podanemu w symbolu.
Kolejną cechą jest twardość ściernicy. Jest to opór jaki stawia spoiwo siłom dążącym
do wyrwania ziarna ze struktury ściernicy. Zależy ona od ilości i wytrzymałości spoiwa. Cechy tej nie należy mylić z twardością ziarna, np:. ściernica może zawierać ziarna diamentowe
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a mimo to być miękka. Twardość ściernic oznacza się literami i jak wynika z danych zamieszczonych w tablicy V, w przypadku ściernic konwencjonalnych, jest ona ściśle powiązana z porowatością (t), czyli z objętością porów (Vp).
Tab.V. Oznaczenia twardości ściernic oraz odpowiadająca jej porowatość.
Twardość ściernicy

Oznaczenie twardości

Wskaźnik t

Objętość porów Vp, %

Bardzo miękka

E

0

49,5

F

1

48,0

G

2

46,5

H

3

45,0

I

4

43,5

J

5

42,0

K

6

40,5

L

7

39,0

M

8

37,5

N

9

36,0

O

10

34,5

P

11

33,0

Q

12

31,5

R

13

30,0

S

14

28,5

T

15

27,0

U

16

25,5

W

17

24,0

Z

18

22,5

Miękka

Średnia

Twarda

Bardzo twarda

W objętości ściernicy konwencjonalnej znajdują się ziarna ścierne, spoiwo i pory. Objętość całkowita:
Vc = Vz + Vs + Vp = 100% .
Wzajemne proporcje ziarna - spoiwa i porów określa się mianem struktury ściernicy i oznacza
numerem N - tablica VI. Na podstawie wyznaczonej objętości ziarna, a uprzednio także porów, można obliczyć objętość spoiwa. Dopełnienie informacji wymaga jeszcze sprawdzenia
co gatunku materiału spoiwa.
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Tab.VI. Oznaczenia struktury ściernic i odpowiadająca jej objętość ziarna
Numer struktury N

0

1

Typ struktury
Objętość ziarna Vz, %

2

3

4

5

zwarta
62

60

58

6

7

8

9

10

średnia
56

54

52

50

48

11

12

13

14

36

34

Otwarta
46

44

42

40

38

Bardzo ważną informacją dla użytkownika jest także dopuszczalna prędkość obrotowa
tarczy ściernej. Jest to prędkość graniczna bezpieczna, której przekroczenie prowadzi do rozerwania ściernicy pod działaniem sił odśrodkowych i obróbkowych.

Rys. 8. Oznaczenie ściernic konwencjonalnych
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Rys. 9. Oznaczenie ściernicy konwencjonalnej (przykładowej). 1 - Charakterystyka techniczna ściernicy z maksymalną prędkością obwodową, 2 - Typ / wymiary ściernicy,
3 - Kod artykułu, 4 - Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa [m/s], 5 - Piktogramy / symbole bezpieczeństwa, 6 - Numer atestu bezpieczeństwa MPA,
7 - Znak / certyfikat bezpieczeństwa B, 8 - Ograniczenia w zastosowaniu, 9 - Numer normy bezpieczeństwa. Deklaracja zgodności, 10 - Nazwa i znak producenta,
11 - System jakości. Numer normy ISO, 12 - Barwny pas według kodu barw,
13 - Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min] = [min-1] = [obr/min],
14 - Przeznaczenie / zastosowanie / materiał obrabiany, 15 - Linia produktowa. Dodatkowa opisowa cecha ściernicy, 16 - Kod EAN.
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2.7.

15

Oznaczenie ściernic z materiałów supertwardych
Ściernice, w których zastosowano materiał ścierny supertwardy, na ogół posiadają me-

talowy korpus, na którym nałożona jest cienka warstwa ścierna. Oznaczenia właściwości są
podobne do ściernic konwencjonalnych, ale występuje kilka istotnych różnic. Wielkość ziarna
opisuje się liczbą ułamkową, w której licznik oznacza górny, a mianownik dolny wymiar charakterystyczny ziarna z frakcji podstawowej [µm]. Ilość ziarna ściernego oznacza się tzw.
koncentracją. Przyjęto, że koncentracja 100 to jest 4,4 karata ziaren diamentowych lub borazonowych (azotku boru) w cm3 warstwy ściernej, co bezwzględnie odpowiada udziałowi objętościowemu około 25% . W tablicy VII podano oznaczenia najczęściej stosowanych koncentracji.
Tab.VII. Oznaczenia koncentracji i odpowiadająca jej masa ziarna supertwardego
Oznaczenie koncentracji
Masa materiału supertwardego w karatach
3

19

25

38

50

75

100

125

150

175

200

0,8

1,1

1,7

2,2

3,3

4,4

5,5

6,6

7,7

8,8

3

w 1 cm warstwy ściernej, kr/cm

Technologia ściernic z materiałów supertwardych o spoiwie metalowym lub żywicznym nie umożliwia regulacji twardości ściernic poprzez zmianę objętości porów. Twardość
tych ściernic np. w przypadku stosowania spoiw żywicznych może być zmieniana poprzez
stosowanie wypełniaczy dodawanych do spoiwa. Wypełniacze zmieniają ilość spoiwa i modyfikują jego właściwości.
W kombinacie VIS stosowano następującą klasyfikację twardości ściernic z materiałów supertwardych o spoiwie żywicznym:
- miękka (oznaczenie literą K),
- średnia (M),
- twarda (P),
- bardzo twarda (T).
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Rys. 10. Oznaczenie ściernic z materiałów supertwardych

2.8.

Orientacyjna zależność chropowatości powierzchni od numeru ziarna
ściernego

Tab.VIII.

Zależność klasy chropowatości od numery ziarna

Klasa chropowatości

Numer ziarna

Ra [µm]

Rz [µm]

46 60 80 100 120 150 180 220
7

1,25

8

0,63

9

0,32

10

0,16

11

0,08

×

6,3
×

×
×

3,2
×

×
×

1,6
×

×
×

0,8
×

0,4

Chropowatość powierzchni - cecha powierzchni ciała stałego oznaczająca rozpoznawalne optyczne lub wyczuwalne mechaniczne nierówności powierzchni. Wielkość chropowatości powierzchni zależy od rodzaju materiału i przede wszystkim od rodzaju jego obróbki.
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2.9.

Kształt i wymiary ściernic.
Sposób oznaczania kształtu ściernicy i wszystkich pozostałych cech jest ściśle okre-

ślony w polskich normach.

Rys. 11. Przykłady kształtu ściernic.
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3.

SZLIFOWANIE
Szlifowanie dzieli się na rodzaje i odmiany. Biorąc pod uwagę kształt powierzchni ob-

rabianej, kinematykę obróbki oraz usytuowanie bieżni roboczej ściernicy rozróżnia się. W
kolejnych tablicach przedstawiono klasyfikację głównych odmian szlifowania [2]
Tab.IX. Przykładowe odmiany szlifowania powierzchni obrotowych [2]

Oznaczenia: ns, npo - odpowiednio prędkość obrotowa ściernicy i przedmiotu, f - posuw
wzdłużny ściernicy lub przedmiotu, fr - posuw wgłębny ściernicy, ap - głębokość skrawania
(dosuw).
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Tab.X. Przykładowe odmiany szlifowania płaszczyzn [2]

Oznaczenia dodatkowe: ff - posuw wzdłużny stołu, H - wysokość ściernicy.

Rys. 12. Kinematyka szlifowania obwodowego powierzchni płaskich. Tarcza szlifierska wykonuje ruch obrotowy i jest sukcesywnie dosuwana do elementu, który znajduje się
na stole szlifierki. Stół wykonuje ruchy posuwowe - wzdłużny ft oraz poprzeczny fn
.
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Rys. 13. Szlifowanie kłowe wzdłużne powierzchni walcowych zewnętrznych. Oznaczenia:

c - prędkość szlifowania, PO - prędkość przedmiotu obrabianego, ap - dosuw,
f – posuwy, WR – wrzeciono, PO - przedmiot.

Rys. 14. Kinematyka szlifowania powierzchni walcowych wewnętrznych - otworów: Szlifowanie uchwytowe - przedmiot obrabiany wykonuje ruch obrotowy pomocniczy a
narzędzie pozostałe ruchy. c - prędkość szlifowania (tarczy szlifierskiej),

PO - prędkość przedmiotu obrabianego, ap - dosuw tarczy (zbliżanie N do PO),
ft - posuw wzdłużny
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Rys. 15. Kinematyka szlifowania planetarnego (obiegowego) powierzchni walcowych wewnętrznych - otworów. Przedmiot obrabiany jest nieruchomy, wszystkie ruchy (obrotowy, obiegowy, posuw wzdłużny i dosuw) wykonuje narzędzie, czyli ściernica
trzpieniowa. c - prędkość szlifowania (tarczy szlifierskiej), PO - prędkość przedmiotu obrabianego, ap - dosuw tarczy (zbliżanie N do PO), ft - posuw wzdłużny
3.1.

Obliczanie dopuszczalnej prędkości roboczej ściernicy

Prędkość posuwu obwodowego ft [m/s] wyznacza się ze wzoru:  ft 

  d w  nw
60  1000

posuwu osiowego (wzdłużnego) fa [mm/min] z zależności :  fa  f a  n w ,
gdzie dw oznacza średnicę przedmiotu, nw prędkość obrotową przedmiotu, fa posuw osiowy na
obrót ściernicy, mniejszy od szerokości jej bieżni roboczej.
Każda ściernica ma określoną dopuszczalną prędkość roboczą (obrotową i obwodową).
Prędkość robocza ściernicy wyrażana jest następująco:


prędkość obrotowa

n [obr/min.]



prędkość obwodowa v [m/s]
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Przygotowanie ściernicy do pracy

Wyrównoważenie statyczne
Nowo zakupiona ściernica nie może być natychmiast założona na wrzeciono szlifierki.
Niezbędne jest przygotowanie do pracy w tym celu przeprowadza się jej wyrównoważenie
eliminujące niedoskonałości, które mogą powodować nierównomierność pracy. Niewyrównoważenie ściernicy powoduje powstawanie drgań, zużywania się łożysk szlifierki oraz
wpływa niekorzystnie na dokładność wymiarową i chropowatość powierzchni.
Wyrównoważenie statyczne ściernicy jest stanem prowadzącym do równowagi ściernicy, w którym jej środek ciężkości zostaje przesunięty w taki sposób, aby leżał na osi obrotu.
Niewyrównoważenie statyczne oznacza, że środek masy ściernicy jest przesunięty o odległość e (rys. 16), zwaną mimośrodowością środka masy. Miarą niewyrównoważenia jest iloczyn masy M ściernicy oraz mimośrodowości e. W praktyce jako miarę niewyrównoważenia
przyjmuje się masę zastępczą m, której środek leży na okręgu o promieniu R w płaszczyźnie
przechodzącej przez środek masy ściernicy S i oś obrotu O tak dobraną, aby był spełniony
warunek:

M e  m R

Rys. 16. Niewyrównoważenie ściernicy
Do wyważania stosuje się wyważarki, przyrządy pryzmowe i krążkowe oraz wagi.
Wyrównoważenie dynamiczne
Ściernice o szerokości większej niż 126 mm, ściernice pracujące z zwiększonymi
prędkościami oraz ściernice do szlifowania precyzyjnego powinno się poddawać wyrównoważeniu dynamicznemu. Wyrównoważanie dynamiczne spowodowuje przesuniecie głównej
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osi bezwładności ściernicy na oś obrotu. Dokonuje się tego za pomocą urządzeń specjalnych
do wyrównoważenia dynamicznego. Proces wyrównoważenia polega na ręcznym przemieszczaniu masy wyrównoważającej za pomocą pokręteł zespołu napędowego urządzenia, w celu
uzyskania minimalnej amplitudy drgań wrzeciona ściernicy rejestrowanej na mierniku. Amplituda drgań ściernicy wyrównoważonej dynamicznie jest około 4 razy mniejsza niż po wyważaniu statycznym.
Obciąganie ściernicy
Obciąganie ściernicy ma na celu wytworzenie odpowiedniego profilu czynnej powierzchni ściernicy oraz przywrócenie zdolności skrawnych. Uzyskanie wymaganej makrogeometrii ściernicy nazywa się profilowaniem, zaś odpowiedniej mikrogeometrii ściernicy

ostrzeniem.
Profilowanie ściernicy
Profilowanie czynnej powierzchni ściernicy dotyczy jej makrogeometrii i wiąże się z
geometrycznym kształtem odwzorowania na przedmiocie szlifowanym. Profilowanie ściernicy wykonuje się dwiema metodami. Pierwsza z nich zakłada geometryczne odwzorowanie
kształtu obciągacza w ściernicy, natomiast druga metoda wykorzystuje krążki diamentowe o
różnych profilach.
Ostrzenie ściernic
Profil i topografia czynnej powierzchni ściernicy ulegają zmianom podczas procesu
szlifowania, w skutek zużywania się ściernicy. Zużycie ściernicy wpływa na wzrost sił szlifowania, co powoduje wzrost ilości wytwarzanego ciepła, prowadząc do powstanie przypaleń
powierzchni oraz zmian wymiaru i kształtu przedmiotu. Ostrzenie ściernicy ma na celu przywrócenie zdolności skrawnej czynnej powierzchni ściernicy przez wytworzenie nowych
ostrzy na ziarnach ściernych w skutek wykruszenia lub rozłupywania stępionych ziaren i cząstek spoiwa oraz usuwanie zalepień.
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3.3.

Rodzaje obciągaczy

Narzędzia do profilowania i ostrzenia nazywa się obciągaczami i w zależności od budowy wyróżnia się obciągacze jednoziarniste i wieloziarniste oraz rolki bądź krążki obciągające.
Obciągacze jednoziarniste (rys. 17). Jednoziarniste obciągacze diamentowe znajdują zastosowanie w procesach profilowania i ostrzenia ściernic z elektrokorundu i węglika krzemu o
spoiwie ceramicznym. Nie stosuje się ich do obciągania ściernic z materiałów supertwardych
(diament, borazon). Obciągacz składa się z oprawki oraz osadzonego w niej kryształu diamentu technicznego w kształcie ośmio- lub dwunastościanu. Kryształ diamentu jest wlutowany do oprawki ze stali konstrukcyjnej za pomocą spoiwa srebrnego.

Rys. 17. Budowa obciągacza jednoziarnistego
Obciągacze diamentowe wieloziarniste. Obciągacz składa się z oprawki oraz osadzonej w
niej wkładki zawierającej kryształy diamentu. Wkładka wykonana jest ze spoiwa metalowego
(spiekane proszki metali) (rys. 18). Obciągacze wieloziarniste wykazują się licznymi zaletami w stosunku do obciągaczy jednoziarnistych. Z uwagi na zastosowanie mniejszych kryształów diamentów o bardziej ostrych krawędziach umożliwiają osiągnięcie powierzchni ściernicy o wyższej zdolności ściernej. Ponadto ryzyko uszkodzenia jest znacznie mniejsze, przez co
ich użytkowanie jest bardziej ekonomiczne. Obciągacze wieloziarniste można stosować do
obciągania ściernic z materiałów supertwardych (diament, borazon).Wymaga to jednak
znacznego (o około 5 razy) zmniejszenia zarówno posuwu wzdłużnego jak i głębokości obciągania.
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Rys. 18. Budowa obciągacza wieloziarnistego
Rolki obciągajcie profilowe (rys.19). Rolki kształtowe są narzędziami wysokiej precyzji. Tolerancje zawierają się w wąskim mikrometrycznym zakresie. Rolki profilowe posiadają kształt szlifowanego przedmiotu, który przekazują na ściernicę poprzez stały i kontrolowany dosuw do niej.

Diamentowe rolki kształtowe stosowane są na szlifierkach sterowanych numerycznie do obciągania ściernic. Obciąganie tych ściernic nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych
narzędzi do obciągania

Rys. 19. Diamentowe rolki profilowe
Rolki obciągajcie (rys. 20) diamentowe rolki stosuje się do obciągania konwencjonalnych ściernic płaskich i profilowych w maszynach sterowanych numerycznie. Sterowanie numeryczne
umożliwia sterowanie kątem pochylenia rolki, co w połączeniu z przemieszczeniem ściernicy
pozwala na kształtowanie dowolnego profilu ściernicy.

Rys. 20. Diamentowe rolki obciągające.
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