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1. WPROWADZENIE
Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o wykonywaniu typowych prac
na szlifierkach.
W poradniku zamieszczono:
– wymagania wstępne określające umiejętności, jakie powinieneś posiadać, abyś mógł bez
problemów rozpocząć pracę z poradnikiem,
– cele kształcenia czyli wykaz umiejętności, jakie opanujesz w wyniku realizacji programu
jednostki modułowej,
– materiał nauczania, czyli wiadomości teoretyczne konieczne do opanowania treści
jednostki modułowej,
– zestaw pytań sprawdzających, czy opanowałeś juŜ materiał nauczania,
– ćwiczenia zawierające polecenia, sposób wykonania oraz wyposaŜenie stanowiska pracy,
które pozwolą Ci ukształtować określone umiejętności praktyczne,
– sprawdzian postępów pozwalający sprawdzić Twój poziom wiedzy po wykonaniu
ćwiczeń,
– sprawdzian osiągnięć opracowany w postaci testu, który umoŜliwi Ci sprawdzenie
Twoich wiadomości i umiejętności opanowanych podczas realizacji programu danej
jednostki modułowej,
– literaturę związaną z programem jednostki modułowej umoŜliwiającą pogłębienie Twej
wiedzy z zakresu programu tej jednostki.
Materiał nauczania został podzielony na dziewięć części. W pierwszej części znajdziesz
informacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uŜytkowaniem obrabiarek.
W części drugiej zawarte zostały podstawowe pojęcia związane z procesami szlifowania.
Informacje na temat ściernic zawarte zostały w rozdziale trzecim. Czwarta część poświęcona
została mocowaniu przedmiotów obrabianych na szlifierkach. W piątej części zawarto
materiał nauczania poświęcony parametrom skrawania. Szósta część zawiera informacje na
temat szlifowania powierzchni płaskich. Szlifowanie powierzchni walcowych i stoŜkowych
zostało opisane w części siódmej materiału nauczania. Część ósma zawiera informacje na
temat szlifowania gwintów i kół zębatych. Ostatnia część zawiera informacje na temat
ostrzenia narzędzi.
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722[02].Z3
Technologie wytwarzania części maszyn
w procesie obróbki skrawaniem

722[02].Z3.01
Wykonywanie typowych prac
na tokarkach

722[02].Z3.02
Wykonywanie typowych prac na
frezarkach

722[02].Z3.03
Wykonywanie typowych prac
na szlifierkach

722[02].Z3.04
Opracowanie programu
i realizacja obróbki elementów
na obrabiarkach CNC

Schemat układu jednostek modułowych
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć:
stosować zasady bezpiecznej pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń,
dobierać sprzęt ochrony indywidualnej w zaleŜności od prowadzonych prac,
posługiwać dokumentacją techniczną,
wykonywać pomiary warsztatowe,
wyjaśniać podstawowe pojęcia związane z procesem skrawania,
rozróŜniać materiały narzędziowe,
rozróŜniać narzędzia do obróbki skrawaniem,
wyjaśniać budowę i zasadę działania obrabiarek skrawających,
korzystać z róŜnych źródeł informacji technicznej, jak: Polskie Normy, poradniki,
analizować treść zadania, dobierać metody i plan rozwiązania,
komunikować się i pracować w zespole,
samodzielnie podejmować decyzje,
dokonywać oceny swojej pracy.
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3. CELE KSZTAŁCENIA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć:
scharakteryzować proces szlifowania,
sklasyfikować materiały stosowane na ściernice,
dobrać ciecze chłodząco-smarujące do szlifowania,
dobrać warunki skrawania do szlifowania,
scharakteryzować zuŜycie ściernic,
zamocować ściernice,
zamocować przedmioty szlifowane,
wykonać szlifowanie płaszczyzn,
wykonać szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych i wewnętrznych,
wykonać szlifowanie powierzchni stoŜkowych,
wykonać szlifowanie kół zębatych,
wykonać szlifowanie gwintów,
naostrzyć narzędzia,
sprawdzić jakość wykonanej pracy,
skorzystać z instrukcji obsługi szlifierki,
skorzystać z dokumentacji technologicznej,
zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz
ochrony środowiska obowiązujące na stanowisku pracy.
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA
4.1. UŜytkowanie i konserwacja szlifierek
4.1.1. Materiał nauczania
Dopuszczona do produkcji obrabiarka powinna być dla pracownika bezpieczna oraz
zapewniać mu właściwe pod względem fizjologicznym warunki pracy. Bezpieczny sposób
uŜytkowania obrabiarek określają szczegółowe (dla określonej maszyny) instrukcje, których
znajomość jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia pracownika do uŜytkowania obrabiarki.
Pracownik lub uczeń obsługujący szlifierkę powinien bezwzględnie stosować się do instrukcji
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na stanowisku pracy.
Największe zagroŜenie przy pracy na szlifierkach stanowi ściernica, która w czasie pracy
moŜe ulec rozerwaniu. Tarcze ścierne podlegają podczas procesu szlifowania wysokim
napręŜeniom. Podczas gdy za bezpieczeństwo pracy na maszynie i tarczy ściernej odpowiada
ich producent, to uŜytkownik ponosi odpowiedzialność za ich uŜycie zgodne
z przeznaczeniem, czyli wykonywanie na szlifierce operacji, do których została przeznaczona
i zastosowanie odpowiedniej tarczy w zaleŜności od rodzaju materiału szlifowanego.
W przypadku uŜytkowania tarcz ściernych szczególną uwagę naleŜy zwracać na:
− sprawdzenie tarczy ściernej, czy nie jest uszkodzona,
− odpowiednie warunki przechowywania tarcz ściernych,
− sprawdzenie zgodności oznaczeń z parametrami maszyny,
− sprawdzenie tarczy ściernej przed zamocowaniem,
− rodzaj mocowania tarczy ściernej,
− przetestowanie tarczy na biegu próbnym.
Przed kaŜdym zamocowaniem tarcza ścierna powinna zostać wyczyszczona i sprawdzona
wizualnie, aby wykryć uszkodzenia. Uszkodzone tarcze nie mogą być załoŜone na maszynę,
dlatego przed zamocowaniem tarczy szlifierskiej na wrzecionie naleŜy przeprowadzić próbę
akustyczną. Aby prawidłowo przeprowadzić próbę akustyczną naleŜy tarczę nasunąć na trzpień
lub palec, a cięŜką postawić pionowo na podłodze. Następnie naleŜy uderzyć w tarczę
niemetalowym przedmiotem w kilku punktach. Metaliczny dźwięk przy uderzeniu w ściernicę
świadczy, Ŝe tarcza nie jest uszkodzona, głuchy zaś dźwięk oznacza uszkodzenie tarczy.
KaŜda normalna tarcza ścierna (średnica większa niŜ 80 mm) przed uŜyciem jej po raz
pierwszy, a takŜe po kaŜdorazowym nowym załoŜeniu, powinna być poddana próbie na biegu
luzem. Czas trwania tej próby powinien wynosić:
− dla szlifierek ręcznych – 0,5 minuty,
− dla szlifierek pozostałych – 1 minutę.
Próbę naleŜy przeprowadzić tylko wtedy, gdy przestrzeń niebezpieczna jest naleŜycie
chroniona, a na tarczę ścierną jest załoŜona osłona. Dopiero po takiej próbie moŜna tarczę
ścierną przeznaczyć do normalnej pracy.
W czasie pracy za pomocą ściernic uŜytkownik jest naraŜony na niebezpieczeństwo
kontaktu z odpryskiem tarczy albo obrabianego przedmiotu i w związku z tym powinien mieć
szczególnie chronione oczy (okulary ochronne) oraz uŜywać odzieŜy ochronnej. Ochronę
oczu i twarzy szlifierza mogą takŜe stanowić przezroczyste ekrany. Wszystkie ściernice do
szlifowania zewnętrznego, o średnicy ponad 75 mm, muszą być osłonięte. W zaleŜności od
przeznaczenia szlifierki osłony mają odpowiednio przystosowany kształt. Wszystkie szlifierki
pracujące na sucho powinny być wyposaŜone w wyciągi powietrza, które zabezpieczają
pracownika przed szkodliwym działaniem pyłu szlifierskiego.
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Przy mocowaniu przedmiotu obrabianego w uchwycie naleŜy pamiętać o wyjęciu klucza
z gniazda uchwytu przed włączeniem obrotów przedmiotu. Nie wolno zbliŜać rąk w pobliŜe
wirującej ściernicy np. w celu przeprowadzenia pomiarów.
Szlifierz pracujący na szlifierce powinien dokładnie zapoznać się z jej mechanizmami,
układem sterowania i systemem smarowania. PowyŜsze informacje zawarte są
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej lub instrukcji obsługi, która powinna być
przechowywana na stanowisku roboczym szlifierza. BieŜąca kontrola stanu technicznego
obrabiarki jest bardzo waŜnym elementem uŜytkowania urządzenia. NaleŜy zwrócić
szczególną uwagę na dobre smarowanie oraz utrzymanie szlifierki w stanie nieuszkodzonym
i czystym.
Jednym z podstawowych warunków prawidłowej pracy szlifierki jest przestrzeganie
właściwego jej smarowania. Przed przystąpieniem do pracy naleŜy sprawdzić, czy
w zbiornikach jest prawidłowy poziom oleju i w przypadku zbyt małej ilości oleju uzupełnić
go. Olej naleŜy uzupełniać tylko olejami podanymi w instrukcji obsługi.
Przed uruchomieniem szlifierki naleŜy sprawdzić, czy wszystkie dźwignie sterownicze
znajdują się we właściwych połoŜeniach.
Po pracy naleŜy szlifierkę oczyścić z zanieczyszczeń. Prowadnice naleŜy wytrzeć do
sucha i następnie naoliwić. W celu usunięcia cieczy chłodzącej, gromadzącej się w dolnej
części ściernicy, naleŜy włączyć jej obroty na kilka minut bez dopływu chłodziwa
Jakiekolwiek uszkodzenia elementów szlifierki powinny być natychmiast usuwane. Praca
na szlifierce uszkodzonej powoduje szybkie jej zuŜycie i w rezultacie całkowite zniszczenie.

4.1.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Jakie zagroŜenia dla pracownika stwarza wirująca ściernica?
Jakie zagroŜenie dla pracownika stwarzają odpryski tarczy albo obrabianego przedmiotu?
W jaki sposób przeprowadza się próbę akustyczną ściernicy?
Jakie czynności związane z uŜytkowaniem szlifierki naleŜy wykonać przed rozpoczęciem
pracy?
5. Jakie czynności związane z uŜytkowaniem szlifierki naleŜy wykonać po zakończeniu
pracy?

1.
2.
3.
4.

4.1.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Określ zagroŜenia dla pracownika występujące podczas pracy na szlifierce.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
określić, jakie zagroŜenia dla pracownika występują podczas pracy na szlifierce,
wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując Ŝadnego
z pomysłów koleŜanek/kolegów),
uporządkować zapisane pomysły – odrzucić ewentualnie nierealne lub budzące
wątpliwości członków grupy,
zaprezentować efekty pracy.
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−
−
−

WyposaŜenie stanowiska pracy:
duŜe arkusze papieru,
mazaki,
tablica flipchart.

Ćwiczenie 2
Określić czynności związane z konserwacją szlifierki, jakie naleŜy wykonać po
zakończeniu pracy na obrabiarce. Wykonaj konserwację szlifierki.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) określić, jakie czynności związane z konserwacją szlifierki naleŜy wykonać po
zakończeniu pracy,
2) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując Ŝadnego
z pomysłów koleŜanek/kolegów),
3) uporządkować zapisane pomysły – odrzucić ewentualnie nierealne lub budzące
wątpliwości członków grupy,
4) zaprezentować efekty pracy,
5) wykonać konserwację szlifierki.
−
−
−
−
−
−

WyposaŜenie stanowiska pracy:
szlifierka,
środki do konserwacji szlifierki,
czyściwo,
duŜe arkusze papieru,
mazaki,
tablica flipchart.

5.1.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) określić zasady bhp podczas pracy na szlifierce?
2) przedstawić zagroŜenia występujące podczas szlifowania?
3) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp?
4) wykonać bieŜącą kontrolę stanu technicznego szlifierki?
5) wykonać konserwacje szlifierki?
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Nie

4.2. Sposoby szlifowania
4.2.1. Materiał nauczania
Szlifowanie jest to sposób obróbki skrawaniem, w którym narzędziem skrawającym jest
ściernica, osełka lub rzadziej taśma ścierna. W procesie technologicznym wytwarzania części
maszyn operacje szlifowania zajmują bardzo waŜne miejsce. Za pomocą szlifowania moŜna
obrabiać materiały o róŜnych właściwościach mechanicznych i fizycznych, stale hartowane,
Ŝarowytrzymałe, węgliki spiekane, metale trudnotopliwe, spiekane tlenki glinu itp.
Szlifowanie moŜe być stosowane jako obróbka zgrubna, bez innych operacji (toczenia,
frezowania itp.) poprzedzających ten proces, oraz jako obróbka dokładna nadająca
powierzchni obrabianej duŜą gładkość, dokładność i korzystne własności uŜytkowe. Często
operacje szlifowania są operacjami końcowymi obróbki części maszyn. Szlifowanie odbywa
się na obrabiarkach zwanych szlifierkami, których budowa uzaleŜniona jest od przeznaczenia
szlifierki.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje szlifowania: szlifowanie powierzchni obrotowych
i szlifowanie płaszczyzn. W obrębie kaŜdego z wymienionych rodzajów szlifowania istnieją
liczne odmiany.
Metody szlifowania moŜna podzielić na:
a) szlifowanie wałków (zewnętrznych powierzchni obrotowych), operacja ta realizowana
jest na szlifierkach do wałków, przy czym w zaleŜności od kierunku ruchu narzędzia
i przedmiotu moŜemy wyróŜnić:
− szlifowanie wzdłuŜne – kiedy przedmiot wykonuje ruch wzdłuŜ ściernicy,
− szlifowanie wgłębne – kiedy w trakcie obróbki ściernica wykonuje ruch posuwowy
prostopadły do powierzchni wałka (w głąb materiału),
− szlifowanie kształtowe – kiedy w trakcie obróbki ściernica wykonuje ruch
posuwowy prostopadły do powierzchni wałka, a kształt ściernicy odzwierciedlony
jest na przedmiocie obrabianym,
− szlifowanie bezkłowe – szlifierka bezkłowa posiada dwie ściernice, skrawającą
słuŜącą do obróbki materiału i prowadzącą, która skręcona jest zazwyczaj pod kątem
do poziomu, rozkład prędkości stąd wynikający i siły tarcia między tą ściernicą
i przedmiotem powodują przemieszczanie przedmiotu w strefie obróbki – podkreślić
naleŜy, Ŝe w trakcie tego szlifowania przedmiot nie jest mocowany do Ŝadnych
elementów szlifierki,
b) szlifowanie otworów – operacja ta realizowana jest na szlifierkach do otworów, przy
czym wyróŜnić moŜna:
− szlifowanie otworów wzdłuŜne,
− szlifowanie otworów poprzeczne, kiedy ruch przedmiotu powoduje sukcesywne
zagłębianie narzędzia w materiał obrabiany,
− szlifowanie planetarne stosowane do otworów o większych średnicach – ściernica
„obiega” szlifowany otwór, przedmiot nie wykonuje Ŝadnego ruchu stąd ten sposób
szlifowania stosowany jest szczególnie dla przedmiotów o duŜych wymiarach
gabarytowych,
− szlifowanie bezkłowe otworów,
c) szlifowanie płaszczyzn – operacja ta realizowana jest na szlifierkach do płaszczyzn przy
czym wyróŜnić moŜna:
− szlifowanie płaszczyzn obwodowo prostoliniowe,
− szlifowanie obwodowe obrotowe – w przypadku kiedy przedmiot zamocowany jest
na stole obrotowym,
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szlifowanie czołowe prostoliniowe,
szlifowanie czołowe obrotowe w przypadku mocowania przedmiotu na stole
obrotowym,
d) szlifowanie specjalne do którego moŜna zaliczyć, np. szlifowanie powierzchni
śrubowych, szlifowanie kół zębatych, przecinanie ściernicami.

Rys. 1. Klasyfikacja sposobów szlifowania [5].

Przy szlifowaniu płaszczyzn wyŜszą dokładność obróbki zapewnia szlifowanie
obwodowe, większą zaś wydajność obróbki – szlifowanie czołowe. W przypadku szlifowania
wałków najbardziej uniwersalną metodą szlifowania jest szlifowanie w kłach, które zapewnia
osiągnięcie duŜej dokładności powierzchni szlifowanej. Przy szlifowaniu bezkłowym osiąga
się większą wydajność obróbki ze względu na uniknięcie strat czasu na wykonanie nakiełków
oraz na umocowanie przedmiotu na obrabiarce.
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Spośród przedstawionych metod szlifowania najdokładniejsze jest szlifowanie obwodowe
przy małej głębokości i duŜym posuwie poprzecznym, przy którym błąd płaskości obrabianej
powierzchni nie przekracza 0,005 mm na długości 500 mm.
Na szlifierkach do płaszczyzn moŜna obrabiać równieŜ powierzchnie płaskie i kształtowe
metodą szlifowania wgłębnego. Przy szlifowaniu czołowym, które jest wydajniejsze od
szlifowania obwodowego, uzyskuje się powierzchnie płaskie z błędem nie przekraczającym
0,02 mm/1000 mm na szlifierkach ze stołem obrotowym i 0,015 mm/1000 mm na szlifierkach
ze stołem wzdłuŜnym.

4.2.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Na czym polega proces szlifowania?
Jakie materiały moŜna obrabiać za pomocą szlifowania?
Jakie wyróŜniamy rodzaje szlifowania płaszczyzn?
Jakie wyróŜniamy rodzaje szlifowania powierzchni obrotowych?
Jaki rodzaj szlifowania zapewnia największą dokładność obróbki płaszczyzn?

4.2.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Określ ruchy narzędzia i przedmiotu obrabianego podczas szlifowania powierzchni
płaskich.
Sposób wykonania ćwiczenia
1)
2)
3)
4)
5)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
określić jakie znasz rodzaje szlifowania płaszczyzn,
scharakteryzować rodzaje szlifowania płaszczyzn,
określić ruchy narzędzia i przedmiotu obrabianego,
zaprezentować efekty pracy,
wziąć udział w podsumowaniu ćwiczenia.

−
−
−
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
tablice z rodzajami szlifowania,
duŜe arkusze papieru,
mazaki,
tablica flipchart.

Ćwiczenie 2
Określ ruchy narzędzia i przedmiotu obrabianego podczas szlifowania powierzchni
obrotowych.
Sposób wykonania ćwiczenia
1)
2)
3)
4)
5)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
określić rodzaje szlifowania powierzchni obrotowych,
scharakteryzować rodzaje szlifowania powierzchni obrotowych,
określić ruchy narzędzia i przedmiotu obrabianego,
zaprezentować efekty pracy,
wziąć udział w podsumowaniu ćwiczenia.
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WyposaŜenie stanowiska pracy:
tablice z rodzajami szlifowania,
duŜe arkusze papieru,
mazaki,
tablica flipchart.

4.2.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) scharakteryzować proces obróbki szlifowaniem?
2) sklasyfikować rodzaje szlifowania płaszczyzn?
3) sklasyfikować rodzaje szlifowania powierzchni obrotowych?
4) określić wpływ sposobu szlifowania na jakość obrabianej powierzchni?
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Nie

4.3. Właściwości, dobór, mocowanie i wywaŜanie ściernic
4.3.1. Materiał nauczania
Narzędziem skrawającym, zwykle w kształcie regularnej bryły obrotowej, słuŜącym do
szlifowania róŜnych materiałów, np. metali, szkła, tworzyw sztucznych jest ściernica.
Ściernica składa się z materiału ściernego związanego w bryłę spoiwem. Najbardziej
rozpowszechnione są ściernice ze spoiwem ceramicznym. NajwaŜniejszymi cechami
eksploatacyjnymi ściernic są: rodzaj i gatunek materiału ściernego, wielkość ziarna oznaczana
numerem (im większy numer, tym drobniejsze ziarno), rodzaj spoiwa i twardość (określająca
siłę, z jaką ziarna związane są z podłoŜem) oraz struktura, określana umownym numerem
zaleŜnym od procentowego udziału objętości materiału ściernego w objętości ściernicy. Na
objętość ściernicy składają się objętości materiału ściernego, spoiwa i porów. Przy doborze
ściernicy przyjmuje się zasadę, Ŝe twarde materiały szlifuje się miękką ściernicą i na odwrót.
Wyjątkiem są takie materiały, jak miękki brąz, ciągliwy mosiądz, do których uŜywa się
ściernic miękkich.
Najczęściej stosowanymi materiałami ściernymi są:
– korund naturalny lub syntetyczny, nazywany elektrokorundem,
– karborund, czyli węglik krzemu,
– diament naturalny lub sztuczny,
– regularny azotek boru (borazon, elbor, kubonit).
Spoiwa ściernic mogą być: ceramiczne, krzemowe, gumowe, Ŝywiczne, szelakowe
i magnezytowe. Ściernice dzieli się na nasadzane i trzpieniowe, a ich kształt zaleŜy od
przeznaczenia.

Rys. 2. Rodzaje ściernic [2].

Kształty i wymiary narzędzi ściernych dobiera się w zaleŜności od ich przeznaczenia,
a w szczególności, od kształtu i wymiarów przedmiotu obrabianego oraz odmiany i sposobu
szlifowania. Podział narzędzi ściernych konwencjonalnych obejmuje trzy podstawowe grupy:
ściernice T, segmenty ścierne S oraz osełki ścierne O. Narzędzia ścierne znakowane są
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w oparciu o PN-91/M 59101 zgodną z normą ISO 525. Oznaczenie narzędzia obejmuje trzy
grupy symboli literowych i cyfrowych oddzielonych kreską np.:
1 – C – 250 x 20 x 127 99C – 60 – O7VBE – 43
1 – kształt ściernicy (ściernica płaska),
C – zarys (z jednostronnym ścięciem 45o),
250 x 20 x 127 – wymiary ściernicy,
99C – gatunek i rodzaj materiału ściernego (węglik krzemu zielony),
60 – numer ziarna,
O – twardość ściernicy (średnia),
7 – struktura ściernicy (otwarta),
V – rodzaj spoiwa (ceramiczne),
BE – typ spoiwa,
43 – dopuszczalna prędkość robocza [m/s].
Podstawowym kryterium doboru średnicy jest typ uŜywanej szlifierki. Jeśli istnieje
moŜliwość wyboru naleŜy stosować ściernice o duŜych średnicach. Zaletą takiego
rozwiązania jest lepsza jakość obrabianej powierzchni oraz wyŜsza ekonomiczność ich pracy
dzięki wyŜszej wydajności obróbki. Podczas szlifowania otworów naleŜy pamiętać, aby
średnica ściernicy stanowiła od 60 do 80% średnicy szlifowanego otworu. Ściernice
o mniejszych średnicach uniemoŜliwiają osiągnięcie wysokiej jakości obrabianej
powierzchni, natomiast większe ściernice utrudniają odprowadzanie urobku.
Rozmiar ziarna w decydujący sposób wpływa na proces obróbki szlifierskiej, zatem jego
właściwy dobór ma decydujący wpływ na osiągane rezultaty. Dobierając wielkość ziarna
naleŜy brać pod uwagę następujące kryteria:
− rodzaj obróbki (zgrubna, wykańczająca),
− poŜądana gładkość obrabianej powierzchni,
− oczekiwana wydajność obróbki szlifierskiej.
Prawidłowy dobór wielkości ziarna gwarantuje poprawną pracę ściernicy oraz osiąganie
zamierzonych gładkości szlifowanych powierzchni. Im mniejsza wielkość ziarna tym gładsza
powierzchnia obrabiana. Nie powinno się jednak zawsze dąŜyć do uzyskania jak najgładszej
powierzchni, lecz zawsze do osiągnięcia poŜądanych rezultatów w jak najkrótszym czasie.
Oznacza to, Ŝe naleŜy stosować jak najgrubsze ziarno, które umoŜliwia osiągnięcie
akceptowalnej gładkości. Nie naleŜy stosować zbyt duŜych naddatków podczas szlifowania
ściernicami o drobnym ziarnie, poniewaŜ powoduje to wzrost zuŜycia warstwy ściernej oraz
pogorszenie jakości obrabianych powierzchni. W przypadku obróbki zgrubnej naleŜy zawsze
dobierać jak najgrubsze ziarno w celu uzyskania jak największej efektywności szlifowania.
Twardość ściernicy ma duŜy wpływ na proces szlifowania. Przy jej doborze naleŜy brać
pod uwagę właściwości szlifowanego materiału, rodzaj szlifowania i jego parametry a takŜe
kształt i rozmiary przedmiotu obrabianego. Przyjęto następujące stopnie twardości ściernic:
miękkie – oznaczone symbolami H, I, J, K, średnie – oznaczone symbolami L, M, N, O,
twarde – oznaczone symbolami P, Q, R. DuŜe znaczenie przy doborze twardości ściernicy ma
typ szlifierki i rodzaj szlifowania. Przy szlifowaniu bezkłowym dobiera się ściernice bardziej
miękkie niŜ przy szlifowaniu w kłach. Szlifowanie otworów i płaszczyzn naleŜy wykonywać
ściernicami bardziej miękkimi niŜ szlifowanie zewnętrzne. Miękkie ściernice stosuje się przy:
− szlifowaniu wyrobów, gdzie niedopuszczalne jest wydzielanie się większych ilości ciepła
(ostre krawędzie, cienkościenne cylindry, cienkie płytki itp.),
− szlifowaniu przedmiotów o duŜej powierzchni,
− szlifowaniu powierzchni przerywanych.
Twarde ściernice stosuje się do:
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szlifowania profilowego,
szlifowania zgrubnego,
szlifowania z zastosowaniem chłodziwa.
Doboru twardości ściernicy naleŜy dokonywać w zaleŜności od prędkości obwodowej
ściernicy (prędkości szlifowania) i mocy szlifierki. WyŜsza prędkość obwodowa pozwala na
zastosowanie bardziej miękkiej ściernicy. UŜytkowanie szlifierek o wysokiej mocy pozwala
na stosowanie twardszych ściernic.
Struktura ściernicy określa objętościowy udział ziarna ściernego w całkowitej objętości
ściernicy. Im wyŜszy numer struktury tym mniejsza zawartość ziarna. Skala struktur zawiera
się w numerach od 4 do 9. Strukturę naleŜy dobierać w zaleŜności od wielkości ziarna. Przy
ściernicach drobnoziarnistych naleŜy dobierać strukturę bardziej otwartą (7–9), natomiast
przy gruboziarnistych strukturę bardziej zwartą (4–6). NaleŜy pamiętać, Ŝe dobór rodzaju
struktury uzaleŜniony jest od warunków szlifowania oraz od wymaganej dokładności i jakości
powierzchni obrabianej.
Szerokość ściernicy jest kolejnym parametrem ściernicy wpływającym na przebieg
obróbki szlifierskiej. Wymiar ten ma kluczowy wpływ na wielkość obszaru kontaktu ściernica
– przedmiot obrabiany. Ogólne zalecenia wskazują na potrzebę stosowania tak małych
szerokości ściernic jak to tylko moŜliwe. Zalety małej szerokości ściernicy:
− poprawa wydajności procesu wskutek zwiększenia
− poprawa skrawalności narzędzia;
− niŜsza temperatura podczas szlifowania;
− skuteczniejsze odprowadzanie urobku;
− łatwiejsze uzyskiwanie płaskości powierzchni i ostrych krawędzi przedmiotu
obrabianego.
Prawidłowe zamocowanie i wyrównowaŜenie ściernicy jest niezbędne do poprawnego
przebiegu procesu szlifowania z uwagi na uzyskanie wysokiej dokładności wymiarów
i kształtów, niskiej chropowatości oraz bezpieczeństwa pracy. Przed przystąpieniem do
wykonania tych czynności naleŜy dokonać próby dźwiękowej na pęknięcia. Po upewnieniu
się, Ŝe ściernica nie ma pęknięć moŜna przystąpić do jej mocowania i wyrównowaŜania.
Sposób mocowania ściernicy jest zaleŜny od jej wielkości i kształtu oraz dokładności
szlifierki (rys. 3). Mocowanie ściernic na wrzecionie szlifierki jest dokonywane bezpośrednio
za pomocą tarcz dociskowych lub pośrednio za pomocą opraw. Ściernice o małym otworze
wewnętrznym d ≤ 0,2 D średnicy zewnętrznej i pracujące przy maksymalnych prędkościach
obwodowych 25–30 m/s mocowane na szlifierkach o przeciętnym stopniu dokładności są na
ogół mocowane za pomocą tarcz dociskowych. Natomiast ściernice o duŜych otworach
wewnętrznych przeznaczone do pracy na szlifierkach o podwyŜszonym i wysokim stopniu
dokładności są mocowane w oprawach umoŜliwiających wyrównowaŜanie statyczne
i dynamiczne.
Ściernice trzpieniowe są mocowane bezpośrednio na trzpieniu za pomocą wkręta
i podkładek elastycznych lub za pomocą wpuszczanych elementów mocujących.
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b)

a)

c)

Rys. 3. Przykłady zamocowania ściernic: a) za pomocą tarcz dociskowych, b) za pomocą opraw, c) mocowanie
tarczy garnkowej za pomocą wkładki gwintowej [1].

DuŜe prędkości obrotowe ściernic powodują, Ŝe jakość szlifowania zaleŜy w znacznym
stopniu od ich prawidłowego wyrównowaŜenia. WyrównowaŜanie statyczne (rys. 4) odbywa
się na wywaŜarkach statycznych, przyrządach, w których najwaŜniejszymi elementami są
poziome równoległe pryzmy lub wałki, urządzeniach krąŜkowych, wagach, a takŜe za
pomocą stroboskopu. Wszystkie te urządzenia umoŜliwiają przybliŜone wyznaczenie
połoŜenia środka masy ściernicy, a wyrównowaŜenie polega na jak najdokładniejszym
sprowadzeniu go do osi obrotu w jednej płaszczyźnie korekcyjnej prostopadłej do osi obrotu.
Po umieszczeniu ściernicy z oprawą zamontowaną na dokładnym trzpieniu w przyrządzie
mającym dwie okrągłe prowadnice, umieszczone dokładnie poziomo, ściernica (wahając się
kątowo) ustawia się w pozycji, w której jej środek masy zajmuje połoŜenie najniŜsze pod osią
obrotu. W ogólnym przypadku sprowadzenie środka masy ściernicy do osi obrotu polega na
ujęciu masy po stronie jej środka względem osi obrotu lub przez dodanie masy po stronie
przeciwnej. W przypadku ściernicy zamocowanej w oprawie do zmiany środka masy słuŜą
przesuwne obciąŜniki mocowane w pierścieniowym rowku o przekroju równoramiennego
trapezu. Poprzez odpowiednie przesunięcia kątowe obciąŜników moŜna sprowadzić środek
masy ściernicy z oprawką do osi obrotu trzpienia. Ściernicę uwaŜa się za wyrównowaŜoną,
jeŜeli po kolejnych wychyleniach z połoŜenia równowagi zatrzymuje się w dowolnych
połoŜeniach i nie wykazuje tendencji do obracania się.
WyrównowaŜenie dynamiczne polega na takim dodatkowym obciąŜeniu obsady lub
wrzeciona ściernicy, aby główna oś bezwładności ściernicy pokrywała się z osią obrotu i nie
powstawał moment pochodzący od sił bezwładności wirujących mas. Do wyrównowaŜania
dynamicznego stosuje się obecnie specjalne urządzenia wbudowane we wrzeciona ściernicy,
które umoŜliwiają samoczynne wyrównowaŜanie podczas pracy obrabiarki.
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Rys. 4. Przykład ściernicy z oprawą umieszczoną na rolkach walcowych przyrządu do wyrównowaŜania
statycznego [1].

W celu zachowania prawidłowego kształtu i dobrych właściwości skrawania ściernice są
okresowo obciągane (ostrzone). Do obciągania ściernic stosuje się ostrza diamentowe
osadzane w oprawkach specjalnych przyrządów mocowanych na wrzeciennikach ściernic lub
stołach szlifierki (rys. 5). Przyrządy te są przystosowane do obciągania (diamentowania)
ręcznego lub automatycznego. Na szlifierkach są stosowane takŜe urządzenia do czynnej
kontroli wymiarów przedmiotu podczas wykonywania go na obrabiarce. Najczęściej są
stosowane wychylne przyrządy z głowicami pneumatycznymi (mocowanymi do osłony
ściernicy) lub wysuwne głowice pomiarowe mocowane na stołach szlifierek.

Rys. 5. Wyrównywanie ściernic diamentem [2].

4.3.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Z jakich materiałów ściernych wykonuje się ściernice?
Jakie rodzaje ściernic znajdują zastosowanie przy szlifowaniu?
Jaki jest wpływ wielkości ziarna ściernicy na jakość powierzchni obrabianej?
Jakie zastosowanie posiadają miękkie ściernice?
W jaki sposób mocuje się ściernice na szlifierce?
W jaki sposób odbywa się wyrównowaŜanie statyczne ściernicy?
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4.3.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Do zamocowania na szlifierce otrzymałeś ściernicę oznaczoną symbolem:
1 – 63x10x20 99C 120 M7V. Odpowiedz na pytania: jaki jest to rodzaj ściernicy? Jakie są jej
wymiary? Jaka jest wielkość ziarna ściernicy? Jaka jest twardość ściernicy? Czy jest to
ściernica drobno- czy gruboziarnista?
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zastanowić się jaki jest to rodzaj ściernicy,
zastanowić się jakie wymiary posiada ściernica,
zastanowić się jaka jest wielkość ziarna,
zastanowić się jaka jest twardość ściernicy,
zastanowić się jaka jest struktura ściernicy,
zaprezentować efekty pracy grupy na forum klasy,
wziąć udział w podsumowaniu.

−
−
−
−

WyposaŜenie stanowiska pracy:
katalogi ściernic,
duŜe arkusze papieru,
mazaki,
tablica flipchart.

Ćwiczenie 2
Wykonaj wyrównowaŜanie statyczne ściernicy i zamocuj ściernicę na szlifierce zgodnie
z instrukcją.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zapoznać się z instrukcją do wykonania ćwiczenia,
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
zapoznać się z techniką wyrównowaŜania statycznego ściernicy,
wykonać wyrównowaŜanie statyczne ściernicy,
dokonać oceny jakości wyrównowaŜenia,
zamocować ściernicę na szlifierce,
przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia,
uporządkować stanowisko pracy,
zaprezentować wykonane ćwiczenie.

–
–
–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
instrukcja do wykonania ćwiczenia,
ściernica z oprawą,
trzpień,
przyrząd do wyrównowaŜania statycznego,
pisaki,
kartki papieru.
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4.3.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1)
2)
3)
4)
5)

rozróŜnić rodzaje ściernic?
rozpoznać oznaczenie ściernicy?
dobrać rodzaj ściernicy?
zamocować ściernicę?
wykonać wyrównowaŜenie ściernicy?
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Nie

4.4. Mocowanie przedmiotów obrabianych podczas szlifowania
4.4.1. Materiał nauczania
WaŜnym problemem podczas szlifowania jest mocowanie przedmiotu szlifowanego.
Istota tego problemu wynika z faktu, Ŝe operacje szlifowania są końcowymi operacjami
procesu technologicznego i ewentualnie wprowadzone błędy obróbki nie mogą juŜ być
korygowane w następnych operacjach. WyróŜnić moŜna następujące sposoby mocowania
przedmiotu obrabianego:
− podczas szlifowania wałków – mocowanie w kłach, wałki moŜna równieŜ szlifować
bezkłowo, w takim przypadku przedmiot nie jest mocowany do elementów szlifierki i nie
potrzebuje nakiełków,
− podczas szlifowania przedmiotów z otworami współśrodkowymi z powierzchniami
szlifowanymi przedmioty mocuje się w kłach szlifierki za pośrednictwem trzpieni,
− podczas szlifowania otworów przedmiot najczęściej mocowany jest w uchwycie,
− podczas szlifowania płaszczyzn bardzo często przedmiot jest mocowany na stole
magnetycznym obrabiarki; stół ten działa jak elektromagnes, połoŜenie przedmiotu
i włączenie zasilania prądem powoduje mocowanie przedmiotu; ten sposób mocowania
przedmiotu jest bardzo szybki, lecz naleŜy zwrócić uwagę aby siły szlifowania
(szczególnie siła obwodowa) nie przekroczyła wartości sił mocujących przedmiot do
stołu; oprócz tego moŜna stosować klasyczne sposoby mocowania przedmiotu, podobnie
jak podczas operacji frezarskich np. imadła maszynowe.
W kłach mocuje się przedmioty o znacznych długościach, zwłaszcza wtedy, gdy
wymagana jest dokładna współosiowość powierzchni (rys. 6 a). W nakiełki chronione
wprowadza się kły stałe, które w czasie obróbki pozostają nieruchome. Ruch obrotowy
przenosi się na przedmiot z tarczy zabierakowej za pośrednictwem palca zabierakowego. Kły
i nakiełki powinny być wykonane prawidłowo a ich powierzchnie czyste i nieuszkodzone.
Przed kaŜdorazowym zamocowaniem przedmiotu naleŜy nasmarować powierzchnie kła
gęstym olejem, w celu zmniejszenia tarcia pomiędzy powierzchniami nieruchomego kła
i obracającego się nakiełka. JeŜeli średnica szlifowanego wałka jest mniejsza od średnicy
walcowej części kła i ściernica przy wybiegu poza krawędź przedmiotu wcinałaby się w kieł,
naleŜy uŜyć kła ściętego (rys. 6 b).
a)
b)

Rys. 6. Mocowanie przedmiotu w kłach: a) zwykłych, b) z kłem ściętym [5].
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Przedmioty z otworami mocuje się na trzpieniach wciskając przedmiot na stoŜkową
powierzchnię trzpienia, a następnie całość mocuje się w kłach szlifierki. Otwory przedmiotów
szlifowanych z uŜyciem trzpieni powinny być uprzednio starannie obrobione np. przez
szlifowane.
Przedmioty na szlifierkach do płaszczyzn mocuje się róŜnymi sposobami, w zaleŜności
od wymiarów przedmiotu obrabianego, jego kształtu, rodzaju produkcji. DuŜe przedmioty
mocuje się bezpośrednio na stole szlifierki podobnie jak przy frezowaniu. Elementy
szlifowane o mniejszych wymiarach moŜna mocować w imadle, które ustawia się na płycie
magnetycznej lub przytwierdza bezpośrednio do stołu szlifierki. Bardzo często do mocowania
przedmiotów na szlifierkach do płaszczyzn stosuje się stoły i uchwyty magnetyczne
i elektromagnetyczne, które umoŜliwiają obróbkę części wykonanych z materiałów podatnych
na działanie pola megnetycznego.
Uchwyty elektromagnetyczne zasilane są prądem stałym i zbudowane są z szeregu
elektromagnesów. Wokół rdzeni elektromagnesu umieszczone są cewki z izolowanego
przewodnika a bieguny elektromagnesów są w stosunku do siebie odwrócone. W płycie
przykrywającej elektromagnesy pomiędzy biegunami umieszczone są wkładki z materiału
niemagnesującego się (najczęściej z miedzi), przez które nie mogą przenikać linie pola
magnetycznego. Linie pola magnetycznego przechodzą przez materiał szlifowany powodując
mocne przyciąganie do płyty. Stoły i uchwyty elektromagnetyczne wykorzystuje się przede
wszystkim do szlifowania bez chłodziwa, ze względu na moŜliwość przedostawania się
cieczy chłodzącej do uzwojeń elektromagnesów.
Uchwyty magnetyczne wyposaŜone są w magnesy stałe, które w fazie namagnesowania
i odmagnesowania sterowane są prądem elektrycznym. Dzięki takiej technologii uzyskuje się
całkowite bezpieczeństwo podczas przerw w zasilaniu prądem elektrycznym. Uchwyty te są
stosowane z powodzeniem przy szlifowaniu z chłodziwem.

Rys. 7. Stół elektromagnetyczny [opracowanie własne].

4.4.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
W jaki sposób mocuje się przedmioty na szlifierce do wałków?
W jaki sposób mocuje się przedmioty na szlifierce do otworów?
W jaki sposób mocuje się przedmioty na szlifierce do płaszczyzn?
Jakie przedmioty mocuje się na szlifierce za pomocą trzpieni?
Jaka jest róŜnica pomiędzy uchwytem magnetycznym a elektromagnetycznym?
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4.4.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Zamocuj na szlifierce płytkę stalową. Obróbka płytki będzie odbywać się bez chłodziwa.
Odpowiedz na pytanie: w jaki sposób zamocujesz przedmiot obrabiany? Scharakteryzuj
oprzyrządowanie, jakiego uŜyjesz.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) zastanowić się, w jaki sposób naleŜy zamocować przedmiot obrabiany,
2) scharakteryzować oprzyrządowanie konieczne do zamocowania przedmiotu,
3) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując Ŝadnego
z pomysłów koleŜanek/kolegów),
4) uporządkować zapisane pomysły,
5) zamocować płytkę na szlifierce,
6) zaprezentować efekty pracy,
7) wziąć udział w podsumowaniu ćwiczenia.
−
−
−
−
−

WyposaŜenie stanowiska pracy:
szlifierka do płaszczyzn,
uchwyty obróbkowe,
duŜe arkusze papieru,
mazaki,
tablica flipchart.

Ćwiczenie 2
Zamocuj przedmiot obrabiany na szlifierce do wykonania szlifowania wałka stalowego o
średnicy 15 mm.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) zastanowić się, w jaki sposób zamocujesz przedmiot obrabiany,
2) opisać sposób mocowania przedmiotu,
3) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując Ŝadnego
z pomysłów koleŜanek/kolegów),
4) uporządkować zapisane pomysły,
5) zamocować przedmiot na szlifierce,
6) zaprezentować efekty pracy,
7) wziąć udział w podsumowaniu ćwiczenia.
−
−
−
−
−

WyposaŜenie stanowiska pracy:
szlifierka do wałków,
uchwyty obróbkowe,
duŜe arkusze papieru,
mazaki,
tablica flipchart.
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4.4.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) określić sposoby mocowania przedmiotów na szlifierce do wałków?
2) określić sposoby mocowania przedmiotów na szlifierce do otworów?
3) określić sposoby mocowania przedmiotów na szlifierce do płaszczyzn?
4) zamocować przedmiot obrabiany w kłach?
5) zamocować przedmiot obrabiany na trzpieniu?
6) zamocować przedmiot obrabiany na stole elektromagnetycznym?
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Nie

4.5. Dobór parametrów skrawania. Ciecze chłodząco-smarujące
4.5.1. Materiał nauczania
Przy wykonywaniu operacji szlifowania naleŜy pamiętać o właściwym doborze
parametrów skrawania.
Prędkość obwodowa ściernicy
Prędkość obwodową ściernicy przyjmuje się zaleŜnie od Ŝądanej chropowatości
powierzchni i dokładności szlifowanej części (tabela 1). Prędkość ta musi być teŜ
odpowiednio dobrana do rodzaju spoiwa ściernicy, jej twardości i ziarnistości.
W przeciętnych warunkach prędkość obwodowa ściernicy wynosi 15–35 m/s. Dla ściernic
twardych naleŜy stosować mniejsze prędkości, by nie powodować nadmiernego nagrzewania
szlifowanej części. W przypadku stosowania miękkich ściernic i małych głębokości
szlifowania przyjmuje się większe prędkości obwodowe, aby zapobiec nadmiernemu
zuŜywaniu się ściernic. Dla niektórych ściernic moŜna prędkość obwodową zwiększyć nawet
do 70 m/s. Zwiększenie prędkości obwodowych ściernicy wpływa na zmniejszenie grubości
wióra, a co za tym idzie, zmniejszenie chropowatości powierzchni.
Tabela 1. Prędkości obwodowe ściernic elektrokorundowych [1].

Rodzaj szlifowania

Szlifowanie powierzchni walcowych na cięŜkich szlifierkach z automatycznym
posuwem
Szlifowanie powierzchni walcowych na lŜejszych szlifierkach z automatycznym
posuwem
Szlifowanie płaszczyzn na cięŜkich szlifierkach
Szlifowanie płaszczyzn na lŜejszych szlifierkach
Szlifowanie otworów na cięŜkich szlifierkach duŜymi ściernicami
Szlifowanie otworów małymi ściernicami
Ostrzenie narzędzi ze stali węglowej
Ostrzenie narzędzi ze stali szybkotnącej
Szlifowanie i ostrzenie ściernicami o spoiwie elastycznym
Szlifowanie i ostrzenie ściernicami o spoiwie krzemianowym

Prędkość
obwodowa
ściernicy
v m/s

30–35
25–30
25–30
20–25
30–35
8–12
20
15
20–25
15

Prędkość szlifowanej części
Przy szlifowaniu prędkość ruchu szlifowanej części jest zaleŜna od prędkości obwodowej
ściernicy. Prędkość ruchu części moŜe się zmieniać w bardzo szerokich granicach, zaleŜnie
od wymaganej chropowatości powierzchni obrabianej, od wymiarów części szlifowanej,
rodzaju materiału, grubości warstwy skrawanej przez jedno ziarno i głębokości szlifowania.
Przy szlifowaniu płaszczyzn czołową powierzchnią ściernicy garnkowej lub walcowej,
ze względu na niebezpieczeństwo nadmiernego nagrzania się części (z powodu zetknięcia się
duŜej powierzchni ze ściernicą), naleŜy stosować mniejsze prędkości części szlifowanej.
Im wyŜsza ma być jakość powierzchni szlifowanej części, tym mniejsza powinna być
prędkość obwodowa części, bowiem gładką powierzchnię moŜna osiągnąć równieŜ ściernicą
o grubym ziarnie, przy zastosowaniu odpowiednio mniejszej prędkości części obrabianej.
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Nadmierny wzrost prędkości obwodowej przedmiotu szlifowanego powoduje
zwiększenie grubości wióra (zwiększenie chropowatości), a takŜe obciąŜenia poszczególnych
ziarn i szybkość zuŜywania się ściernicy.
Tabela 2. Prędkości ruchu części szlifowanej [1].

Głębokość
szlifowania
w mm

Rodzaj obróbki

Szlifowanie powierzchni obrotowych:
− zgrubne powierzchni zewnętrznych,
− wykańczające powierzchni zewnętrznych,
− zgrubne powierzchni wewnętrznych na
szlifierkach zwykłych,
Szlifowanie powierzchni płaskich obwodem
ściernicy:
− zgrubne na szlifierkach narzędziowych,
− zgrubne na szlifierkach produkcyjnych,
− wykańczające na szlifierkach narzędziowych,
− wykańczające na szlifierkach produkcyjnych.

Prędkość
Współczynnik k
przedmiotu
lub posuw
szlifowaf=k·H
nego
[mm na skok]
vp m/min

0,01–0,027
0,005–0,015

k = 0,3–0,7
k = 0,2–0,7

12–25
15–55

0,005–0,020

k = 0,4–0,7

20–40

0,0025–0,010

k = 0,25–0,40

20–40

0,050–0,150
0,015–0,040
0,010–0,015
0,005–0,015

f=l–2

3–8
8–30
3–8
15–20

k = 0,4–0,7
f = 1–1,5
k = 0,2–0,3

Posuw wzdłuŜny
Przy szlifowaniu powierzchni obrotowych posuw wzdłuŜny wyznacza się w zaleŜności
od wysokości ściernicy, rodzaju szlifowania, rodzaju materiału obrabianego oraz średnicy
obrabianej części. Wartość tego posuwu określa się na jeden obrót obrabianej części i oblicza
wg wzoru:
F = k · H mm/obr
gdzie:
k – współczynnik określający wartość posuwu wzdłuŜnego podano w tabeli 2,
H – wysokość ściernicy.
Szlifowanie części o małych średnicach powoduje szybsze zuŜycie ściernicy, wobec
czego naleŜy je szlifować z mniejszym posuwem wzdłuŜnym niŜ części o większych
średnicach.
Posuw poprzeczny
DuŜe wartości posuwu poprzecznego (głębokości szlifowania) przyjmuje się przy
zgrubnym szlifowaniu sztywnej części obrabianej i na cięŜkich szlifierkach, a małe przy
szlifowaniu dokładnym oraz w przypadku obróbki części mało sztywnych lub obróbki
wykonywanej na lekkich szlifierkach. Posuw poprzeczny ściernicy na jeden lub na podwójny
posuw wzdłuŜny przyjmujemy ap = 0,0025–0,08 mm, zaleŜnie od twardości obrabianego
materiału i Ŝądanej chropowatości powierzchni.
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Tabela 3. Prędkości obrotowe dla tarcz ściernych z elektrokorundu i węglika krzemu w zaleŜności
od średnicy zewnętrznej tarczy i prędkości obwodowej [www.tyrolit.com].

Obróbka szlifowaniem wymaga obfitego chłodzenia, które zapobiega nagrzewaniu się
szlifowanej powierzchni i jej przypaleniu, a takŜe utracie twardości i zniszczeniu struktury
warstwy wierzchniej przedmiotu. Stosowanie cieczy chłodząco-smarujących umoŜliwia
uzyskanie większej dokładności i mniejszej chropowatości powierzchni, zwiększa trwałość
ściernicy i obniŜa temperaturę szlifowania.
Najczęściej w obróbce szlifowaniem stosuje się ciecze chłodząco-smarujące w postaci
mieszaniny wody z emulsją olejową oraz oleje mineralne. Emulsje olejowe są otrzymywane
z olejów emulgujących (koncentratów), przez ich zmieszanie z wodą. Oleje emulgujące
mieszają się z wodą w dowolnym stosunku, tworzą stabilne emulsje, koloru mleka.
W praktyce eksploatacyjnej stosuje się emulsje olejowe zawierające najczęściej 2–8% oleju
emulgującego. Emulsje stosuje się podczas szlifowania stali, brązu i mosiądzu. Oleje
mineralne bardzo dobrze smarują powierzchnię ścierną, dlatego uŜywa się ich w przypadku
konieczności uzyskania małej chropowatości powierzchni przy zachowaniu trwałości kształtu
ściernicy, np. przy szlifowaniu gwintów, kół zębatych.
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4.5.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Jakie parametry skrawania występują podczas szlifowania?
Jakie czynniki mają wpływ na dobór prędkości obwodowej ściernicy?
Z jakiego wzoru naleŜy skorzystać obliczając posuw wzdłuŜny podczas szlifowania
powierzchni obrotowych?
Jaki wpływ na ściernicę ma wzrost prędkości obwodowej przedmiotu obrabianego?
W jakim celu stosuje się ciecze obróbkowe?
Jakie rodzaje cieczy obróbkowych stosuje się podczas szlifowania?

4.5.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Dobierz parametry skrawania do szlifowania wykańczającego płaszczyzny płytki
stalowej ściernicy płaskiej o średnicy 250 mm wykonanej z elektrokorundu na spoiwie
ceramicznym.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zapoznać się z zasadami doboru parametrów skrawania,
dobrać prędkość obwodową ściernicy,
dobrać prędkość ruchu części szlifowanej,
dobrać głębokość szlifowania,
dobrać prędkość obrotową ściernicy,
zaprezentować wykonane ćwiczenia.

–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
tabele parametrów skrawania,
poradniki,
pisaki,
kartki papieru.

Ćwiczenie 2
Dobierz parametry skrawania do szlifowania wykańczającego wałka stalowego ściernicy
płaskiej o średnicy 400 mm wykonanej z elektrokorundu na spoiwie ceramicznym.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zapoznać się z zasadami doboru parametrów skrawania,
dobrać prędkość obwodową ściernicy,
dobrać prędkość ruchu części szlifowanej,
dobrać głębokość szlifowania,
dobrać prędkość obrotową ściernicy,
zaprezentować wykonane ćwiczenia.
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–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
tabele parametrów skrawania,
poradniki,
pisaki,
kartki papieru.

4.5.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1)
2)
3)
4)
5)

wyszczególnić parametry skrawania przy szlifowaniu?
określić wpływ parametrów skrawania na wydajność obróbki?
dobrać warunki skrawania do operacji szlifowania płaszczyzn?
dobrać warunki skrawania do operacji szlifowania powierzchni
walcowych?
scharakteryzować ciecze chłodząco-smarujące stosowane podczas
szlifowania?
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Nie

4.6. Szlifowanie powierzchni płaskich
4.6.1. Materiał nauczania
Szlifowanie płaszczyzn na szlifierkach moŜe odbywać się na dwa podstawowe sposoby:
obwodową powierzchnią ściernicy tarczowej (rys. 8 a) lub czołową powierzchnią ściernicy
garnkowej (rys. 8 b). Szlifowanie płaszczyzn wykonuje się na szlifierkach do płaszczyzn. Do
najbardziej rozpowszechnionych odmian szlifierek do płaszczyzn naleŜą szlifierki ze stołem
prostokątnym przystosowane do szlifowania obwodowego. W większości takich szlifierek
stół wykonuje jedynie przesuw wzdłuŜny, natomiast przesuw poprzeczny i pionowy
wykonuje wrzeciono ściernicy. Wielkościami charakterystycznymi szlifierek do płaszczyzn
ze stołem prostokątnym są długość, szerokość i wysokość szlifowania, natomiast szlifierek ze
stołem obrotowym – średnica stołu i wysokość szlifowania. Szlifierki ze stołem obrotowym
mogą być przystosowane zarówno do szlifowania obwodem, jak i czołem ściernicy. Szlifierki
obwodowe najczęściej są stosowane do obróbki drobnych przedmiotów mocowanych na
powierzchni stołu magnetycznego.
b)

a)

Rys. 8. Szlifowanie płaszczyzn: a) obwodowe, b) czołowe [4].

Przy szlifowaniu płaszczyzn na szlifierkach do płaszczyzn występują następujące ruchy
narzędzia (ściernicy) i przedmiotu obrabianego:
− ruch główny obrotowy ściernicy,
− ruch posuwowy wzdłuŜny lub obrotowy wykonywany zawsze przez przedmiot obrabiany
zamocowany najczęściej na stole szlifierskim,
− ruch posuwowy poprzeczny przerywany, występujący w tych przypadkach, gdy
szerokość lub średnica ściernicy jest mniejsza od szerokości szlifowanej powierzchni,
− ruch dosuwowy, skierowany w głąb materiału, odbywający się z przerwami w punktach
zwrotnych posuwu wzdłuŜnego, raz na jeden obrót stołu lub w sposób ciągły.
Szlifierki do płaszczyzn wykazują duŜą róŜnorodność rozwiązań konstrukcyjnych.
Najbardziej są rozpowszechnione szlifierki do płaszczyzn obwodowe ze stołem
prostokątnym, budowane w trzech podstawowych odmianach konstrukcyjnych:
– ze wzdłuŜnym przesuwem stołu i poprzecznym przesuwem wrzeciennika,
– ze wzdłuŜnym przesuwem stołu i poprzecznym przesuwem stojaka, na którym jest
umieszczony przesuwny pionowo wrzeciennik,
– ze stołem krzyŜowym, o szerokości szlifowania b < 250 mm, przeznaczone do
dokładnych prac w narzędziowniach i warsztatach rzemieślniczych.
Szlifierki do płaszczyzn obwodowe ze stołem obrotowym pracują w sposób ciągły, co
ułatwia ich automatyzacje i czyni przydatnymi do stosowania w produkcji wielkoseryjnej
i masowej. Szlifowane przedmioty, przewaŜnie nieduŜe i o małej wysokości, ustawia się na
obwodzie płaskiego stołu magnetycznego.
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Szlifierki do płaszczyzn czołowe charakteryzujące się duŜą wydajnością, uzyskiwaną
dzięki temu, Ŝe szlifowanie odbywa się ściernicą o duŜej średnicy obejmującą całą szerokość
przedmiotu, w jednym przejściu, co pozwala na pominięcie w większości odmian
mechanizmu posuwu poprzecznego. RozróŜnia się następujące podstawowe odmiany
szlifierek czołowych do płaszczyzn:
– ze stołem prostokątnym, przesuwnym wzdłuŜnie albo nieruchomym, rzadziej krzyŜowym,
– ze stołem obrotowym o stałej osi obrotu lub przesuwnym, budowane czasami
z pochylnym o niewielki kąt wrzecionem ściernicy, stojakiem lub stołem, co ma na celu
wyrównanie niekorzystnego wpływu zmiennej powierzchni,
–
dwustronne, pracujące dwiema połoŜonymi przeciwlegle ściernicami, szlifującymi
równocześnie dwie płaszczyzny równolegle metodą przelotową lub metodą wcinania
z oscylacyjnym ruchem przedmiotu, budowane są w układzie pionowym lub poziomym.
Spośród ruchów, jakie występują przy szlifowaniu płaszczyzn, są zautomatyzowane:
prostoliniowo-zwrotny ruch posuwowy stołu, posuw poprzeczny i dosuw ściernicy do
przedmiotu obrabianego. Sterowanie tych ruchów jest najczęściej hydrauliczne lub
elektrohydrauliczne, przy czym sygnały sterujące są uzyskiwane od zderzaków ustawionych
w punktach zwrotnych drogi stołu przez szlifierza. Aby ustawić zderzaki naleŜy zamocować
przedmiot obrabiany na stole obrabiarki, przesunąć stół ręcznie w prawo, tak aby ściernica
znalazła się w lewym krańcowym połoŜeniu i ustawić lewy zderzak znajdujący się na listwie
przymocowanej do stołu. Zderzak ustawia się na zębatce tak, aby dźwignia zmiany kierunku
ruchu posuwowego stołu po dojściu do zderzaka znalazła się w połoŜeniu pionowym,
w którym następuje zmiana kierunku ruchu stołu. Po ustaleniu połoŜenia zderzaka lewego
naleŜy przesunąć ręcznie stół w lewo tak, aby ściernica znalazła się w prawym krańcowym
połoŜeniu i ustawić prawy zderzak w sposób analogiczny do zderzak lewego.
Pełną automatyzacje cyklu pracy stosuje się najczęściej w szlifierkach czołowych.
Cykl ten obejmuje: posuw stołu pod ściernicą, zamknięcie osłony, włączenie posuwu stołu
i dopływu chłodziwa, posuw ściernicy do przedmiotu, szlifowanie zgrubne i wykańczające,
wyiskrzanie, odskok ściernicy od przedmiotu i wyłączenie pozostałych ruchów w odwrotnej
kolejności.
Podczas szlifowania konieczne jest intensywne chłodzenie. W celu uniknięcia
nadmiernego nagrzewania się przedmiotu obrabianego i zwiększenia wydajności obróbki
w nowoczesnych szlifierkach stosuje się małe głębokości skrawania, natomiast duŜe
prędkości posuwu wzdłuŜnego i duŜe przesuwy poprzeczne. WyŜszą dokładność obróbki
zapewnia szlifowanie obwodowe, większą zaś wydajność obróbki – szlifowanie czołowe.

4.6.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Jakie są rodzaje szlifowania płaszczyzn?
Jakich ściernic uŜyjesz do szlifowania powierzchni płaskich przy szlifowaniu obwodowym?
Jakich ściernic uŜyjesz do szlifowania powierzchni płaskich przy szlifowaniu czołowym?
Który rodzaj szlifowania płaszczyzn jest bardziej korzystny i dlaczego?
Jakie parametry skrawania naleŜy stosować podczas szlifowania płaszczyzn?
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4.6.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wykonaj szlifowanie obwodowe powierzchni płaskiej zgodnie z dokumentacją zadania.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zapoznać się z techniką szlifowania obwodowego,
dobrać sposób zamocowania przedmiotu obrabianego,
dobrać tarczę szlifierską,
dobrać parametry skrawania,
sprawdzić stan techniczny ściernicy, szlifierki, uchwytów obróbkowych,
zamocować przedmiot obrabiany,
zamocować ściernice,
wykonać szlifowanie obwodowe powierzchni płaskiej,
przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia,
uporządkować stanowisko pracy,
dokonać oceny jakości wykonania,
zaprezentować wykonane ćwiczenie.

–
–
–
–
–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
instrukcja do wykonania ćwiczenia,
szlifierka do płaszczyzn ze stołem prostokątnym,
uchwyty obróbkowe,
ściernice,
przyrządy pomiarowe,
płytka stalowa,
pisaki,
kartki papieru.

Ćwiczenie 2
Wykonaj szlifowanie czołowe powierzchni płaskiej zgodnie z dokumentacją zadania.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zapoznać się z techniką szlifowania czołowego,
dobrać sposób zamocowania przedmiotu obrabianego,
dobrać ściernicę,
dobrać parametry skrawania,
sprawdzić stan techniczny ściernicy, szlifierki, uchwytów obróbkowych,
zamocować przedmiot obrabiany,
zamocować ściernice,
wykonać szlifowanie czołowe powierzchni płaskiej,
przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia,
uporządkować stanowisko pracy,
dokonać oceny jakości wykonania,
zaprezentować wykonane ćwiczenie.
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–
–
–
–
–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
instrukcja do wykonania ćwiczenia,
szlifierka obwodowa,
uchwyty obróbkowe,
ściernice,
przyrządy pomiarowe,
płytka stalowa,
pisaki,
kartki papieru.

4.6.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) dobrać ściernice do obwodowego szlifowania powierzchni płaskich?
2) dobrać ściernice do czołowego szlifowania powierzchni płaskich?
3) zamocować przedmiot obrabiany do operacji szlifowania?
4) wykonać obwodowe szlifowanie powierzchni płaskich?
5) wykonać czołowe szlifowanie powierzchni płaskich?
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Nie

4.7. Szlifowanie powierzchni walcowych i stoŜkowych
4.7.1. Materiał nauczania
Istnieją dwie podstawowe metody szlifowania wałków: szlifowanie kłowe i bezkłowe.
Szlifowanie kłowe ma miejsce wówczas, gdy szlifowany wałek jest ustalony w kłach.
WyróŜnia się szlifowanie kłowe z posuwem wzdłuŜnym oraz z posuwem poprzecznym, czyli
tzw. szlifowanie wgłębne. W tych odmianach szlifowania kłowego wałków ściernica
wykonuje ruch główny z prędkością obwodową, a przedmiot obrabiany ruch posuwowy
obrotowy. Szlifowanie w kłach jest metodą uniwersalną, zapewniającą osiągnięcie duŜej
dokładności powierzchni szlifowanej.

Rys. 9. Odmiany szlifowania kłowego: a) wzdłuŜne, b) wgłębne, c) głębokie [2].

Szlifowanie z posuwem wzdłuŜnym jest metodą najbardziej rozpowszechnioną.
W zaleŜności od konstrukcji szlifierki przedmiot lub ściernica wykonuje ruch wzdłuŜny
w obydwie strony. Poprzeczny posuw ściernicy występuje w punktach zwrotnych posuwu
wzdłuŜnego. Mechanizm połączenia stołu (lub ściernicy) jest sterowany zderzakami. Metoda
ta nadaje się szczególnie do szlifowania długich i gładkich wałków. W obróbce wałków
stopniowych naleŜy szczególnie przestrzegać prawidłowości wykonania nakiełków
i dokładności nastawienia zderzaków.
Szlifowanie z posuwem poprzecznym (wgłębne) stosuje się do obróbki powierzchni nie
dłuŜszych niŜ 200 mm. Posuw poprzeczny w szlifowaniu wgłębnym jest wykonywany
ruchem jednostajnym i wynosi w szlifowaniu wstępnym 0,0025–0,02 mm, a w szlifowaniu
wykańczającym 0,001–0,12 mm na jeden obrót wałka. Znaczne zwiększenie wydajności przy
tym sposobie szlifowania moŜna osiągnąć przez jednoczesną obróbkę powierzchni obrotowej
i czołowej. Ściernica osadzona na wrzecionie pochylonym (zwykle 45°) do osi obrabianego
przedmiotu jest tak ukształtowana, Ŝeby jednocześnie były obrabiane cała powierzchnia
walcowa i czołowa przedmiotu.
Szlifowanie głębokie jest stosowane w przypadku usuwania grubszych warstw materiału
za jednym przejściem ściernicy. W tym przypadku ściernica jest ścięta na stoŜek lub ma kilka
stopni walcowych. Szlifowanie głębokie jest bardzo wydajną odmianą szlifowania wałków
o duŜej sztywności.
Charakterystyczną cechą szlifierek do wałków jest wieloprzejściowy, poprzecznowzdłuŜny cykl ruchów ściernicy względem obrabianego przedmiotu. WzdłuŜne ruchy
posuwowe stołu oraz dosuw stopniowy w połoŜeniach zwrotnych są sterowanie automatycznie
przez zderzaki zamontowane do stołu, natomiast kolejność i drogi poprzecznych ruchów
wrzeciennika ściernicy mogą być sterowane ręcznie albo automatycznie.
Aby ustawić dosuw ściernicy i posuw poprzeczny ręcznie naleŜy przed załoŜeniem
przedmiotu uruchomić szybki dosuw (przyciskiem albo dźwignią), suport wraz
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z wrzeciennikiem narzędzia zajmuje połoŜenie robocze odpowiadające dosunięciu ściernicy.
Jeśli przy próbie zamocowaniu przedmiotu okaŜe się, Ŝe ściernica uniemoŜliwia jego
załoŜenie naleŜy odsunąć suport wrzeciennika ręcznie za pomocą koła posuwu poprzecznego,
na taką odległość, aby moŜna było swobodnie zamocować przedmiot obrabiany. Następnie
naleŜy włączyć ruch stołu i przy zwrotnym jego połoŜeniu pokręcić kołem posuwu
poprzecznego aŜ do chwili rozpoczęcia szlifowania oraz włączyć uprzednio ustawiony posuw
automatyczny.
Pełną automatyzację cyklu roboczego wprowadza się zwykle w szlifierkach do wałków
produkcyjnych, a częściowo w uniwersalnych. Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne
szlifierek produkcyjnych zapewniają szybki dosuw ściernicy do zetknięcia się z przedmiotem
(do pojawienia się pierwszych iskier) i następnie samoczynne przesterowanie na dosuw
wcinający.
W celu usunięcia błędów kształtu szlifowanego wałka, powstałych na skutek odkształceń
układu, szlifowanie w końcowej fazie odbywa się bez dosuwu. Po przeszlifowaniu określanej
ilości elementów przeprowadza się obciąganie ściernicy.
Szlifierki bezkłowe są przeznaczone do szlifowania przelotowego przedmiotów
walcowych oraz do szlifowania wgłębnego wałków kształtowych bez mocowania tych
przedmiotów w kłach. Szlifierki te mają stosunkowo prostą budowę oraz sztywne podparcie
przedmiotu i odznaczają się duŜą wydajnością obróbki oraz łatwością automatyzacji.
Przedmiot obrabiany umieszczony jest w podtrzymce (w kształcie listwy z pochyloną
powierzchnią oporową) pomiędzy dwiema ściernicami, jedna z nich pełni rolę ściernicy
skrawającej, druga – tarczy prowadzącej. Na przedmiot obrabiany działa od strony ściernicy
skrawającej siła skrawania, która nadaje mu prędkość obwodową. Pochylenie tarczy
prowadzącej sprawia, Ŝe w czasie szlifowania powstaje siła poosiowa przesuwająca przedmiot
obrabiany wzdłuŜ jego osi. Odległość między ściernicami w trakcie obróbki nie ulega
zmianie.

Rys. 10. Zasada bezkłowego szlifowania wałka: S – ściernica, T – tarcza prowadząca, φ – kąt skręcenia tarczy
prowadzącej, Vp – prędkość obwodowa szlifowanego wałka, Vs – prędkość obwodowa ściernicy,
Vt – prędkość obwodowa tarczy prowadzącej [2].

DuŜa (w porównaniu do konwencjonalnego szlifowania) szerokość ściernic wynosząca
średnio 500 mm powoduje, Ŝe naddatek szlifowany moŜe być w jednym przejściu przedmiotu
między ściernicami szlifierki. Opisany sposób szlifowania nosi nazwę szlifowania
bezkłowego przelotowego i nadaje się przede wszystkim do szlifowania wałków gładkich.
Stosowane jest równieŜ szlifowanie bezkłowe wgłębne, podczas którego ściernice są
dosuwane do siebie – lecz w takim przypadku wydajność procesu zmniejsza się w stosunku
do szlifowania przelotowego. Szlifowanie to moŜna stosować równieŜ do wałków
stopniowych. Zaletą bezkłowego szlifowania wałków, w porównaniu ze szlifowaniem
kłowym, jest większa wydajność obróbki ze względu na uniknięcie strat czasu na wykonanie
nakiełków oraz na umocowanie przedmiotu na obrabiarce.
Szlifowanie wewnętrzne powierzchni walcowych stosuje się do otworów walcowych
i stoŜkowych, przelotowych i nieprzelotowych. Podczas szlifowania wewnętrznego,
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w przeciwieństwie do zewnętrznego, średnica ściernicy ograniczona jest wymiarami otworu
i nie moŜe być większa, niŜ średnica otworu szlifowanego. Dlatego teŜ przy bardzo małych
średnicach otworu, dla uzyskania odpowiedniej gładkości powierzchni, prędkości obrotowa
ściernicy powinny być bardzo duŜe. Szlifowanie wewnętrznych powierzchni walcowych
wykonuje się na szlifierkach do otworów, które dzieli się na: zwykłe, planetarne
i bezuchwytowe (rys. 11).

Rys. 11. Szlifowanie otworów: a) zwykłe, b) obiegowe (planetarne), c) bezuchwytowe [2].

Ruch główny obrotowy wykonuje ściernica zamocowana na końcu przedłuŜki osadzonej na
wrzecionie. Posuw obrotowy wykonuje najczęściej przedmiot obrabiany, rzadziej wrzeciono
wraz ze ściernicą. Stosuje się dwie podstawowe metody szlifowania przedmiotów:
– wzdłuŜne z dosuwem stopniowym w końcach skoku ściernicy lub z dosuwem ciągłym
(ostatnie przejście i wyiskrzenie bez dosuwu),
– poprzeczne (wcinające), przy którym występuje dosuw wgłębny ciągły ściernicy
względem przedmiotu.
Przy szlifowaniu zwykłym otworów zamocowany w uchwycie samocentrującym
przedmiot wykonuje ruch obrotowy dookoła swej osi, a wszystkie pozostałe ruchy wykonuje
ściernica. W szlifierkach uniwersalnych do otworów wrzeciono ściernicy jest napędzane
szybkobieŜną przekładnią pasową albo silnikiem prądu przemiennego wielkiej częstotliwości
lub turbiną pneumatyczną. W napędzie wrzeciona przedmiotu obrabianego są stosowane
przekładnie o stopniowej lub bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej, ściernica jest
napędzana przekładnią pasową, a jej przesuw wzdłuŜny jest uzyskiwany za pomocą napędu
hydraulicznego o nastawianej zderzakami długości drogi. Przesuw poprzeczny wrzeciennika
ściernicy moŜe być uzyskiwany za pomocą mechanizmu zapadkowego (uruchamianego
elektromagnesem) lub ręcznego pokrętła. Obrabiarka umoŜliwia szlifowanie przedmiotów
stoŜkowych, dzięki skrętowi wrzeciennika przedmiotu na saniach wokół osi pionowej
w granicach od +10° do -10°.
Szlifowanie planetarne stosuje się w przypadku, gdy przedmiot obrabiany nie jest bryłą
obrotową. W szlifierkach obiegowych (planetarnych) przedmiot jest nieruchomy, natomiast
wszystkie ruchy związane z kształtowaniem powierzchni otworu wykonuje ściernica.
Szlifierki obiegowe są budowane z poziomo lub pionowo usytuowaną osią wrzeciona i mają
charakterystyczne rozwiązanie konstrukcyjne wrzeciennika ściernicy. Głównymi elementami
takiego wrzeciennika są mimośrodowo osadzona tuleja i równieŜ mimośrodowo
ułoŜyskowane w niej wrzeciono ściernicy. Obrót tulei wewnętrznej – za pomocą przekładni
ślimakowej – umoŜliwia nastawienie odległości osi ściernicy od osi przedmiotu obrabianego
i uzyskanie przesuwu wgłębnego ściernicy, natomiast obrót tulei zewnętrznej – za pomocą
przekładni zębatej walcowej – nadaje ściernicy posuw obwodowy.
Szlifierki bezuchwytowe – podobnie jak szlifierki bezkłowe do wałków – są
przeznaczone do obróbki przedmiotów bez zamocowywania ich w uchwytach. Podczas
szlifowania bezuchwytowego przedmiot podparty jest na dwóch rolkach prowadzących oraz
na tarczy posuwowej, która hamuje przedmiot nadając mu prędkość obwodową
w przybliŜeniu równą swojej. Ściernica robocza wykonuje ruch obrotowy dokoła własnej osi,
wzdłuŜny ruch posuwowy i dosuw wgłębny.
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Rys. 12. Przykłady zabiegów wykonywanych na szlifierkach do otworów: a) szlifowanie otworu cylindrycznego
przelotowego, b) szlifowanie otworu stoŜkowego, c) szlifowanie otworu cylindrycznego
nieprzelotowego, d) szlifowanie czoła przedmiotu [4].

Zewnętrzne powierzchnie stoŜkowe szlifuje się na szlifierkach do wałków,
wyposaŜonych w odpowiednie mechanizmy. Dzięki temu w zaleŜności od zbieŜności stoŜka
oraz wielkości obrabianego przedmiotu powierzchnie stoŜkowe moŜemy szlifować przy
skręconym stole, obróconym wrzecienniku przedmiotowym oraz przy obróconym
wrzecienniku narzędziowym. Oprócz wyŜej wymienionych sposobów obróbki, stoŜki
wykonuje się jeszcze specjalnie zaprofilowaną kształtową ściernicą.
StoŜki o małej zbieŜności (ostre) szlifuje się przy skręconym stole (rys. 13), który jest
zaopatrzony w podziałkę kątową, umoŜliwiającą bezpośrednie określenie zbieŜności
obrabianego stoŜka. Obrót stołu wykonuje się poprzez pokręcenie śrubą ustawczą,
umieszczoną w prawej części sań (w tej samej, co i podziałka). W dole stołu przymocowany
jest wskaźnik z naciętą kreską, wskazującą na podziałce kąt wierzchołkowy stoŜka w stopniach lub jego zbieŜność wyraŜaną ułamkiem. Przedmiot szlifowany mocuje się podobnie jak
przy szlifowaniu wałków w kłach, na trzpieniu, w uchwycie.

Rys. 13. Szlifowanie stoŜka przy skręconym stole [5].

StoŜki o zbieŜności powyŜej 1/3 szlifuje się skręcając o pewien kąt wrzeciennik
przedmiotu lub wrzeciennik ściernicy (rys. 14). Przy skręconym wrzecienniku
przedmiotowym obrabia się stoŜki o duŜej zbieŜności, które moŜna zamocować w uchwycie
lub tulei zaciskowej osadzonej na wrzecionie, a zarys przedmiotu nie ma wystających
odsadzeń bądź występów, mogących zaczepić o części tego wrzeciennika. Wrzeciennik
przedmiotowy obraca się po zluzowaniu śrub zaciskowych o kąt równy 1/2 kąta
wierzchołkowego szlifowanego stoŜka.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

38

Rys. 14. Szlifowanie stoŜka przy skręconym wrzecienniku przedmiotowym [5]

Szlifowanie stoŜków przy skręconym wrzecienniku ściernicy (rys. 15) wykonuje się
w przypadku stoŜków o bardzo duŜych kątach wierzchołkowych lub, gdy obrabiane
przedmioty z uwagi na swój kształt muszą być podparte kłem konika, bądź teŜ mają
wystające elementy, np. czopy, które zaczepiałyby o wrzeciennik ściernicy. Przedmiot
szlifowany moŜe być zamocowany w kłach, bezpośrednio na stole szlifierki (ustalonym
w połoŜeniu zerowym), bądź teŜ w uchwycie lub tulei zaciskowej we wrzecionie. Suport
wrzeciennika ściernicy obraca się o kąt równy 1/2 kąta wierzchołkowego szlifowanego stoŜka.
Posuw wzdłuŜny wykonuje wrzeciennik ściernicy, przesuwając się równolegle do szlifowanej
powierzchni. Przedmiot obrabiany przesuwa się wzdłuŜ prowadnic, czyli wykonuje posuw
poprzeczny. Po obróceniu wrzeciennika na dolnej obrotnicy o Ŝądany kąt (równy połowie
kąta wierzchołkowego stoŜka) i ustaleniu go w tym połoŜeniu, naleŜy na górnej obrotnicy
skręcić wrzeciennik tak, aby oś obrotu ściernicy ustawić równolegle do kierunku przesuwania
się wrzeciennika. Wartość kątów skręcenia ustala się za pomocą podziałek ocechowanych w
stopniach, naciętych na obu obrotnicach.

Rys. 15. Szlifowanie stoŜka przy skręconym wrzecienniku ściernicy [5].
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4.7.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Jakie wyróŜniamy metody szlifowania powierzchni walcowych zewnętrznych?
Jakie wyróŜniamy metody szlifowania powierzchni walcowych wewnętrznych?
Jakie wyróŜniamy metody szlifowania powierzchni stoŜkowych?
W jaki sposób mocuje się przedmioty obrabiane do szlifowania powierzchni walcowych
zewnętrznych?
W jaki sposób mocuje się przedmioty obrabiane do szlifowania powierzchni walcowych
wewnętrznych?

4.7.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wykonaj szlifowanie kłowe wałka zgodnie z dokumentacją zadania.
Sposób wykonania ćwiczenia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zapoznać się z techniką szlifowania powierzchni walcowych,
dobrać sposób zamocowania przedmiotu obrabianego,
dobrać tarczę szlifierską,
dobrać parametry skrawania,
sprawdzić stan techniczny ściernicy, szlifierki, uchwytów obróbkowych,
zamocować przedmiot obrabiany,
zamocować ściernice,
wykonać szlifowanie kłowe wałka,
przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia,
uporządkować stanowisko pracy,
dokonać oceny jakości wykonania,
zaprezentować wykonane ćwiczenie.

–
–
–
–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
instrukcja do wykonania ćwiczenia,
szlifierka kłowa do wałków,
ściernice,
przyrządy pomiarowe,
wałek stalowy,
pisaki,
kartki papieru.

Ćwiczenie 2
Wykonaj szlifowanie otworu zgodnie z dokumentacją zadania.
Sposób wykonania ćwiczenia
1)
2)
3)
4)
5)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zapoznać się z techniką szlifowania otworów,
dobrać sposób zamocowania przedmiotu obrabianego,
dobrać ściernicę,
dobrać parametry skrawania,
sprawdzić stan techniczny ściernicy, szlifierki, uchwytów obróbkowych,
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

zamocować przedmiot obrabiany,
zamocować ściernice,
wykonać szlifowanie otworu,
przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia,
uporządkować stanowisko pracy,
dokonać oceny jakości wykonania,
zaprezentować wykonane ćwiczenie.

–
–
–
–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
instrukcja do wykonania ćwiczenia,
szlifierka do otworów,
ściernice,
przyrządy pomiarowe,
tuleja stalowa,
pisaki,
kartki papieru.

4.7.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) dobrać ściernice do szlifowania powierzchni walcowych?
2) zamocować przedmiot obrabiany do szlifowania powierzchni
walcowych?
3) zamocować przedmiot obrabiany do szlifowania powierzchni
stoŜkowych?
4) wykonać szlifowanie powierzchni walcowych?
5) wykonać szlifowanie otworów?

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

41

Nie

4.8. Szlifowanie gwintów. Szlifowanie kół zębatych
4.8.1. Materiał nauczania
Szlifowanie gwintów naleŜy do najdokładniejszych sposobów wykonywania gwintów.
Stosuje się ją głównie do wykonywania gwintów dokładnych w pełnym materiale bądź teŜ
jako operację wykańczającą poprzedzoną innym sposobem wykonywania, oraz do
wykonywania gwintów w stalach hartowanych lub w materiałach o podwyŜszonej twardości.
Odmiany szlifowanie gwintów są związane głównie z liczbą zarysów gwintu na ściernicy
oraz kierunkiem posuwu głównego. WyróŜnia się więc:
− szlifowanie wzdłuŜne ściernicą o zarysie pojedynczym lub wielokrotnym,
− szlifowanie wgłębne ściernicą o zarysie wielokrotnym.
Wymienione metody szlifowania jedno- i wielokrotnych gwintów zewnętrznych są
moŜliwe do zrealizowania na uniwersalnych szlifierkach do gwintów, przystosowanych
równieŜ do szlifowania gwintów wewnętrznych, zębatek, gwintów stoŜkowych, rowków
obwodowych itp. Szlifierki uniwersalne do gwintów naleŜą do najdokładniejszych
i najdroŜszych obrabiarek.
Szlifowanie wzdłuŜne ściernicą o zarysie pojedynczym (rys. 16 a) jest najdokładniejszą
metodą obróbki wykańczającej gwintu, choć jednocześnie najmniej wydajną. Stosuje się ją
przy szlifowaniu gwintów bardzo dokładnych śrub (śruby mikrometryczne, pociągowe) lub
gwintów o skoku poniŜej 0,5 mm, których nie moŜna szlifować ściernicą wielokrotną.
Ściernicy nadaje się ruch główny i wgłębny, a przedmiotowi obrabianemu ruch obrotowy
i posuwowy. Cykl szlifowania jest najczęściej wieloprzejściowy, przy czym obróbka gwintu
odbywa się przy ruchu prostoliniowym przedmiotu tylko w jedną stronę. Powrotny ruch
odbywa się ze zwiększoną prędkością przy lekko odsuniętej ściernicy. Przy szlifowaniu tą
metodą oś ściernicy jest pochylona do osi obrabianego gwintu pod kątem wzniosu linii
śrubowej.
Szlifowanie wzdłuŜne ściernicą wielokrotną (rys. 16 b) zwiększa wydajność obróbki.
Trudniejsze natomiast są warunki pracy samej ściernicy, bowiem poszczególne wierzchołki
zarysów zuŜywają się nierównomiernie i po kilku przejściach walcowa ściernica przyjmuje
kształt stoŜkowy. Dlatego teŜ dość często od razu nadaje się jej kształt stoŜka, wówczas
poszczególne jej wierzchołki są w czasie obróbki jednakowo obciąŜone. Z uwagi na duŜą
wydajność ściernicy wielokrotnej, szlifowanie tą metodą znalazło zastosowanie do zgrubnego
szlifowania gwintów dokładnych (wykańczanych następnie ściernicą jednoprofilową) oraz
przy szlifowaniu gwintów o duŜych skokach.

Rys. 16. Szlifowanie gwintu wzdłuŜne: a) ściernicą o zarysie pojedynczym, b) ściernicą o zarysie wielokrotnym, [5].
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Szlifowanie wgłębne (rys. 17) odznacza się największą wydajnością i stosuje się przede
wszystkim przy obróbce gwintów krótkich, długość szlifowanego gwintu musi być o jeden
skok mniejsza od szerokości ściernicy. Obróbkę wykonuje się podczas jednego przejścia,
a droga szlifowanego przedmiotu równa jest jednemu skokowi. Ściernica stopniowo wcina się
w materiał i po około 1/4 obrotu przedmiotu osiąga pełną głębokość, w czasie następnego
obrotu szlifuje gwint na gotowo. Przy szlifowaniu wgłębnym oś ściernicy ustawia się
równolegle do osi obrabianego gwintu.

Rys. 17. Szlifowanie wgłębne ściernicą wielorowkową [5].

Przy szlifowaniu gwintów kierunki przesuwania się powierzchni przedmiotu i ściernicy
względem siebie nie są obojętne. Przy wykonywaniu gwintów dokładnych (np. sprawdziany
gwintowe) moŜliwe jest tylko szlifowanie jednokierunkowe. W przypadku gwintów
zewnętrznych przedmiot obrabiany i ściernica powinny obracać się w jednym kierunku,
odwrotnie niŜ przy gwintach wewnętrznych (kierunek obrotu przedmiotu powinien być
przeciwny do kierunku obrotu ściernicy). Przy szlifowaniu gwintów mniej dokładnych
moŜna, podobnie jak przy szlifowaniu wałków, zwiększyć wydajność obróbki stosując
szlifowanie dwukierunkowe, z tym, Ŝe ostatnie przejście powinno być jednokierunkowe.

Rys. 18. Kierunki obrotów ściernicy i przedmiotu przy szlifowaniu gwintów: a) przy szlifowaniu
jednokierunkowym, b) przy szlifowaniu dwukierunkowym, c) przy szlifowaniu gwintów
wewnętrznych [5].

Dobór ściernic do szlifowania gwintów zaleŜy przede wszystkim od metody szlifowania.
KaŜda metoda wymaga bowiem stosowania narzędzi o innym kształcie geometrycznym,
odmiennym sposobie pracy, ustawienia i obciągania.
Zęby walcowych kół zębatych szlifuje się metodami kształtowymi lub obwiedniowymi
(rys. 18). Szlifierki do uzębień kół zębatych walcowych są pod względem konstrukcyjnym
obrabiarkami dość skomplikowanymi, wymagającymi wysokiej dokładności wykonania
(precyzyjne mechanizmy posuwu, usuwanie luzów w mechanizmach ruchów podziałowych
i odtaczania, kompensacja zuŜycia ściernicy i inne) i dlatego budowane są przez nieliczne
firmy na świecie.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

43

Szlifowanie kształtowe stosuje się zarówno do kół o uzębieniu zewnętrznym,
jak i wewnętrznym. W porównaniu ze szlifowaniem obwiedniowym jest ono wydajniejsze,
ale jednocześnie mniej dokładne ze względu na ściernicę, która podczas pracy zuŜywa się
nierównomiernie, a samo jej obciąganie i profilowanie wymaga skomplikowanych urządzeń,
i jest mało dokładne. Ujemną stronę tej metody szlifowania stanowi równieŜ konieczność
uŜycia dokładnych mechanizmów podziałowych oraz trudność ustawiania ściernicy
względem szlifowanego koła.

Rys. 19. Przykłady kształtowego szlifowania zębów walcowych [5].

Szlifowanie zębów metodą obwiedniową wykonuje się według tych samych zasad, na
których opierają się metody obwiedniowego dłutowania i frezowania. Idea tych metod
szlifowania opiera się na wykorzystaniu ruchów odtaczania – przy czym w miejscu narzędzia
zębatki lub frezu stosowana jest ściernica lub ściernice.
Na rysunku 20 przedstawiono metodę Milesa szlifowania kół zębatych, a ściernica
ukształtowana jest tak jak jeden ząb zębatki stosowanej jako narzędzie do dłutowania uzębień
oraz metodę Magga – dwie ściernice po złoŜeniu ze sobą takŜe imitują ząb zębatki.

Rys. 20. Przykłady obwiedniowego szlifowania zębów walcowych [5].

4.8.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Jakie są metody szlifowania gwintów?
W jaki sposób mocuje się przedmiot obrabiany przy szlifowaniu gwintów?
Jaki zarys posiadają ściernice do szlifowania gwintów?
Jakie są metody szlifowania kół zębatych?

4.8.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wykonaj wzdłuŜne szlifowanie gwintu zgodnie z dokumentacją zadania.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) zapoznać się z techniką szlifowania wzdłuŜnego gwintów,
2) dobrać tarczę szlifierską,
3) dobrać parametry skrawania,
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

44

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

sprawdzić stan techniczny ściernicy, szlifierki, uchwytów obróbkowych,
zamocować przedmiot obrabiany,
zamocować ściernice,
wykonać szlifowanie gwintu,
przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia,
uporządkować stanowisko pracy,
dokonać oceny jakości wykonania,
zaprezentować wykonane ćwiczenie.

–
–
–
–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
instrukcja do wykonania ćwiczenia,
szlifierka do gwintów,
ściernice,
przyrządy pomiarowe,
sprawdziany do gwintu,
pisaki,
kartki papieru.

Ćwiczenie 2
Wykonaj wgłębne szlifowanie gwintu zgodnie z dokumentacją zadania.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zapoznać się z techniką szlifowania wgłębnego gwintów,
dobrać tarczę szlifierską,
dobrać parametry skrawania,
sprawdzić stan techniczny ściernicy, szlifierki, uchwytów obróbkowych,
zamocować przedmiot obrabiany,
zamocować ściernice,
wykonać szlifowanie gwintu,
przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia,
uporządkować stanowisko pracy,
dokonać oceny jakości wykonania,
zaprezentować wykonane ćwiczenie.

–
–
–
–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
instrukcja do wykonania ćwiczenia zawierająca dokumentację zadania,
szlifierka do gwintów,
ściernice,
przyrządy pomiarowe,
sprawdziany do gwintu,
pisaki,
kartki papieru.
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4.8.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) dobrać narzędzia do szlifowania gwintów?
2) wykonać szlifowanie gwintów przy posuwie wzdłuŜnym?
3) wykonać szlifowanie gwintów przy posuwie wgłębnym?
4) dobrać ściernice do szlifowania kół zębatych?
5) scharakteryzować metody szlifowania kół zębatych?
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Nie

4.9. Ostrzenie narzędzi
4.9.1. Materiał nauczania
Ostrzenie narzędzi tokarskich wykonuje się zwykle na ostrzarce uniwersalnej.
Najprostszą ostrzarką do noŜy jest silnik elektryczny na podstawie, z osłonami tarcz
i z odpowiednimi końcówkami wałka, na których osadzone są ściernice. Przy kaŜdej ściernicy
znajduje się nastawny stolik, na którym spoczywa nóŜ w czasie ostrzenia (rys. 21). Dokładne
szlifowanie noŜy prowadzi się na szlifierkach ostrzarkach ze ściernicami garnkowymi,
zaopatrzonymi w nastawne stoliki i listwy prowadzące. Stolik, na którym wsparty jest nóŜ
w czasie szlifowania, moŜe być ustawiany pod dowolnym kątem w stosunku do ściernicy,
a więc moŜliwe jest szlifowanie zarówno powierzchni przyłoŜenia, jak i powierzchni natarcia
ostrza.

Rys. 21. Stolik szlifierki do noŜy: a) widok z boku, b) widok z góry [1].

Powierzchnię przyłoŜenia (rys. 22) nie naleŜy szlifować w kształcie wklęsłym, gdyŜ
zwiększa się przez to kąt przyłoŜenia i zmniejsza wytrzymałość ostrza. Płaskie powierzchnie
uzyskuje się na ostrzarkach ze ściernicami garnkowymi, które są bardziej odpowiednie niŜ
ściernice płaskie. Szlifowanie noŜy ze stali szybkotnącej odbywa się przy uŜyciu chłodziwa.
Niedostarczenie odpowiedniej ilości chłodziwa (np. kroplami) powoduje pęknięcia
powierzchniowe. Po szlifowaniu powierzchnię przyłoŜenia i natarcia w pobliŜu głównej
krawędzi tnącej naleŜy dogładzić ręcznie osełką.

Rys. 22. Szlifowanie powierzchni przyłoŜenia [1].

Do szlifowania noŜy ze stali szybkotnącej uŜywa się następujących rodzajów ściernic:
− przy szlifowaniu ręcznym (ściernicą płaską lub garnkową) – materiałem ściernym jest:
elektrokorund A lub B, o numerze ziarna 32(46) – 16(80) i twardości L-M,
− przy szlifowaniu mechanicznym (ściernicą garnkową) – materiałem ściernym jest
elektrokorund A lub B, o numerze ziarna 63(24) – 32(46) i twardości K-L.
Szlifowanie noŜy z płytkami z węglików spiekanych rozpoczyna się od powierzchni
przyłoŜenia (rys. 23). Kąt przyłoŜenia na trzonku jest zazwyczaj o 2–3° większy niŜ na płytce.
Materiał trzonka szlifuje się na powierzchni przyłoŜenia, aby przy szlifowaniu płytki
drobnoziarnista ściernica nie zalepiała się miękką stalą trzonka.
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Rys. 23. Szlifowanie powierzchni przyłoŜenia trzonka i płytki [1].

Szlifowanie noŜy z płytkami z węglików spiekanych wykonuje się najczęściej na sucho.
Co pewien czas naleŜy je przerwać, aby narzędzie mogło ostygnąć. MoŜliwe jest równieŜ
szlifowanie „na mokro”; jako chłodziwa wodnego do ściernic z węglika krzemu (karborundu)
zaleca się stosowanie jednoprocentowego roztworu sody. Strumień chłodziwa musi być obfity
i równomierny, obejmujący całe ostrze, gdyŜ niedostateczne chłodzenie jest przyczyną
pękania płytek.
Ostrzenie frezów nowych jak i ostrzenie frezów stępionych powinno być wykonywane
prawidłowo i bardzo starannie. Do ostrzenia frezów zwykle stosuje się ostrzarki uniwersalne.
Ostrzenie frezów polega na szlifowaniu tylko powierzchni natarcia (frezy zataczane), tylko
powierzchni przyłoŜenia (frezy ścinowe) lub i powierzchni przyłoŜenia i powierzchni
natarcia, zaleŜnie od konstrukcji i stopnia zuŜycia freza. W przypadku nadmiernego stępienia
freza ścinowego szlifuje się zarówno powierzchnię natarcia, jak i przyłoŜenia (rys. 24).

Rys. 24. Szlifowanie frezów ścinowych [1].

Ostrzenie nowych oraz nadmiernie zuŜytych frezów ścinowych ma następujący przebieg:
szlifowanie powierzchni walcowej o średnicy równej zewnętrznej średnicy frezu,
szlifowanie powierzchni natarcia,
szlifowanie powierzchni przyłoŜenia,
szlifowanie ścinu w celu otrzymania właściwej szerokości powierzchni przyłoŜenia.
Szlifowanie powierzchni walcowej ma na celu otrzymanie na ostrzach frezu śladów
powierzchni walcowej, która przy szlifowaniu powierzchni przyłoŜenia ułatwia uzyskanie
ostrzy o jednakowej wysokości. Operacja ta jest równieŜ stosowana w przypadku
nadmiernego stępienia frezu.
Szlifowanie powierzchni natarcia (rys. 25) przebiega inaczej dla ostrzy prostych, a inaczej
dla śrubowych. Szlifowanie powierzchni natarcia ostrzy prostych wykonuje się ściernicą
tarczową talerzową. Powierzchnie natarcia ostrzy śrubowych szlifuje się ściernicą stoŜkową.
−
−
−
−
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b)

a)

Rys. 25. Ustawienie ściernicy przy szlifowaniu: a) powierzchni natarcia ostrza prostego, b) powierzchni natarcia
ostrza śrubowego [1].

−
−

Powierzchnię przyłoŜenia moŜna szlifować:
obwodem ściernicy tarczowej (rys. 26 a),
czołem ściernicy garnkowej (rys. 26 b).
a)

Rys.

26.

b)

Ustawienie ściernicy przy szlifowaniu powierzchni przyłoŜenia: a) ściernicą tarczową,
b) ściernicą garnkową [1].

Kąt przyłoŜenia uzyskuje się przez przesunięcie freza w stosunku do ściernicy o
określoną wartość H, którą moŜemy obliczyć z zaleŜności:
średnica freza
H=
⋅ sinα 0
2
Aby uzyskać to przesunięcie w przypadku stosowania ściernicy tarczowej, do stołu
szlifierki mocuje się nastawiak, którego płytka ustawcza powinna znaleźć się w osi konika
ostrzarki. Następnie przesuwa się pionowo wrzeciono do pokrycia się osi ściernicy z płytką
ustawczą nastawiaka, tzn. do pokrycia się osi ściernicy z osią konika ostrzarki. Po uzyskaniu
wspólnego poziomu podnosi się głowicę szlifierki o wartość H.
W przypadku szlifowania powierzchni przyłoŜenia ściernicą garnkową (rys. 27):
− podtrzymkę mocuje się na korpusie wrzeciona ostrzarki tak, Ŝeby jej końcówka
znajdowała się w pobliŜu środka ściernicy,
− głowicę wrzeciona ostrzarki przesuwa się pionowo do pokrycia się osi konika
z końcówką podtrzymki, w płaszczyźnie poziomej,
− głowicę wrzeciona ściernicy (wraz z podtrzymką) opuszcza się o wartość H,
− głowicę wrzeciona ściernicy skręca się o kąt l – 3°,
− stół przesuwa się ręcznie do styku freza ze ściernicą, opierając powierzchnię natarcia
o końcówkę podtrzymki.
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Rys. 27. Ustawienie przyrządu do szlifowania powierzchni przyłoŜenia ostrzy czołowych: a) pomocniczej
powierzchni przyłoŜenia freza walcowo-czołowego, b} pomocniczej powierzchni przyłoŜenia freza
tarczowego, c) pomocniczej powierzchni przyłoŜenia freza palcowego, d) przejściowej powierzchni
przyłoŜenia freza walcowo-czołowego [1].

Ostrzenie wierteł (rys. 28) polega na szlifowaniu powierzchni przyłoŜenia, do tego celu
są stosowane szlifierki ostrzarki. Wiertła, których krawędzie tnące uległy stępieniu ostrzy się
na szlifierce wyposaŜonej w specjalny przyrząd zapewniający właściwe połoŜenie wiertła
podczas szlifowania. Podczas szlifowania naleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby krawędzie
tnące miały jednakową długość i jednakowe kąty nachylenia do osi wiertła, w przeciwnym
bowiem razie wiertło będzie wierciło otwór większy od swojej średnicy i o nierównej ściance.
a)

b)

Rys. 28. Szlifowanie wierteł: a) przyrząd do szlifowania, b) ustawienie przyrządu do szlifowania wiertła [2].
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4.9.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
W jaki sposób szlifuje się powierzchnię przyłoŜenia noŜa tokarskiego?
Jakich ściernic uŜywa się do szlifowania stali szybkotnącej?
W jaki sposób wykonuje się ostrzenie freza ścinowego?
W jaki sposób wykonuje się szlifowanie powierzchni natarcia freza?
W jaki sposób wykonuje się szlifowanie powierzchni przyłoŜenia freza?

4.9.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wykonaj szlifowanie noŜa tokarskiego zgodnie z dokumentacją zadania.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zapoznać się z techniką szlifowania noŜy tokarskich,
dobrać tarczę szlifierską,
dobrać parametry skrawania,
sprawdzić stan techniczny ściernicy, szlifierki, uchwytów obróbkowych,
zamocować przedmiot obrabiany,
zamocować ściernice,
wykonać szlifowanie noŜa tokarskiego,
przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia,
uporządkować stanowisko pracy,
dokonać oceny jakości wykonania,
zaprezentować wykonane ćwiczenie.

–
–
–
–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
instrukcja do wykonania ćwiczenia,
szlifierka ostrzarka,
ściernice,
przyrządy pomiarowe,
stępione noŜe tokarskie,
pisaki,
kartki papieru.

Ćwiczenie 2
Wykonaj szlifowanie frezu walcowo-czołowego zgodnie z dokumentacją zadania.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zapoznać się z techniką szlifowania frezów,
dobrać tarczę szlifierską,
dobrać parametry skrawania,
sprawdzić stan techniczny ściernicy, szlifierki, uchwytów obróbkowych,
zamocować przedmiot obrabiany,
zamocować narzędzia obróbkowe,
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7)
8)
9)
10)
11)

wykonać szlifowanie freza,
przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia,
uporządkować stanowisko pracy,
dokonać oceny jakości wykonania,
zaprezentować wykonane ćwiczenie.

–
–
–
–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
instrukcja do wykonania ćwiczenia zawierająca dokumentację zadania,
szlifierka ostrzarka,
ściernice,
przyrządy pomiarowe,
stępione frezy walcowo-czołowe,
pisaki,
kartki papieru.

4.9.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) dobrać narzędzia do szlifowania narzędzi obróbkowych?
2) dobrać uchwyty obróbkowe do ostrzenia narzędzi?
3) wykonać szlifowanie noŜy tokarskich?
4) wykonać szlifowanie frezów?
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Nie

5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ
Instrukcja dla ucznia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Przeczytaj dokładnie instrukcję.
Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
Odpowiedzi udzielaj wyłącznie na karcie odpowiedzi.
Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
Test zawiera 20 zadań.
Do kaŜdego zadania podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
Zaznacz prawidłową według Ciebie odpowiedź wstawiając literę X w odpowiednim
miejscu na karcie odpowiedzi.
W przypadku pomyłki zaznacz błędną odpowiedź kółkiem, a następnie literą X zaznacz
odpowiedź prawidłową.
Za kaŜde poprawne rozwiązanie zadania otrzymujesz jeden punkt.
Za udzielenie błędnej odpowiedzi, jej brak lub zakreślenie więcej niŜ jednej odpowiedzi –
otrzymujesz zero punktów.
UwaŜnie czytaj treść zadań i proponowane warianty odpowiedzi.
Nie odpowiadaj bez zastanowienia; jeśli któreś z zadań sprawi Ci trudność – przejdź do
następnego. Do zadań, na które nie udzieliłeś odpowiedzi moŜesz wrócić później.
Pamiętaj, Ŝe odpowiedzi masz udzielać samodzielnie.
Na rozwiązanie testu masz 40 minut.
Powodzenia

ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1.

Podstawowe rodzaje szlifowania to
a) szlifowanie powierzchni obrotowych i szlifowanie płaszczyzn.
b) szlifowanie otworów i wałków.
c) szlifowanie powierzchni płaskich i kształtowych.
d) szlifowanie wałków i płaszczyzn.

2.

Ściernice dzielą się na ściernice
a) do wałków i do płaszczyzn.
b) nasadzane i trzpieniowe.
c) płaskie i kształtowe.
d) walcowe i stoŜkowe.

3.

Stopień twardości ściernicy oznaczony literą K oznacza ściernicę
a) miękką.
b) średnią.
c) twardą.
d) bardzo twardą.

4.

Rysunek przedstawia ściernicę
a) pierścieniową.
b) talerzową.
c) garnkową.
d) walcową.
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5.

Rysunek przedstawia szlifowanie płaszczyzn
a) kształtowe.
b) czołowe.
c) obwodowe.
d) obwiedniowe.

6.

Doboru twardości ściernicy naleŜy dokonywać w zaleŜności od prędkości obwodowej
ściernicy (prędkości szlifowania) i mocy szlifierki. WyŜsza prędkość obwodowa pozwala
na zastosowanie
a) miękkiej ściernicy.
b) średniej ściernicy.
c) twardej ściernicy.
d) bardzo twardej ściernicy.

7.

Mocowanie ściernic na wrzecionie szlifierki jest dokonywane bezpośrednio za pomocą
a) tarcz dociskowych.
b) opraw.
c) trzpieni szlifierskich.
d) specjalnych tulei.

8.

Podczas szlifowania otworów przedmiot obrabiany najczęściej mocowany jest
a) w kłach.
b) w uchwycie samocentrującym.
c) na stole magnetycznym.
d) na tarczy zabierakowej.

9.

Rysunek przedstawia operację szlifowania stoŜka
a) przy skręconym stole.
b) przy skręconym wrzecienniku przedmiotu.
c) przy skręconym wrzecienniku ściernicy.
d) przy skręconym stole i wrzecienniku.

10. Rysunek przedstawia
a) stół elektromagnetyczny.
b) stół elektryczny.
c) stół szlifierski.
d) przyrząd do szlifowania płaszczyzn.
11. Szlifowanie wałków dzielimy na
a) zwykłe i planetarne.
b) poprzeczne i wzdłuŜne.
c) kłowe i bezkłowe.
d) zwykłe i obrotowe.
12. W celu usunięcia błędów kształtu szlifowanego wałka, powstałych na skutek odkształceń
układu, szlifowanie w końcowej fazie odbywa się
a) z duŜym dosuwem.
b) z małym dosuwem.
c) bez dosuwu.
d) z dosuwem równym dosuwowi fazy początkowej.
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13. Rysunek przedstawia szlifowanie kłowe wałków
a) głębokie.
b) wzdłuŜne.
c) wgłębne.
d) poprzeczne.

14. Najdokładniejszą metodą obróbki wykańczającej gwintu jest szlifowanie
a) wgłębne ściernicą o zarysie pojedynczym.
b) wgłębne ściernicą o zarysie wielokrotnym.
c) wzdłuŜne ściernicą o zarysie pojedynczym.
d) wzdłuŜne ściernicą o zarysie wielokrotnym.
15. Dobór ściernic do szlifowania gwintów zaleŜy przede wszystkim od
a) prędkości obwodowej ściernicy.
b) metody szlifowania.
c) posuwu wzdłuŜnego.
d) posuwu poprzecznego.
16. Ostrzenie wierteł polega na szlifowaniu powierzchni
a) pomocniczej przyłoŜenia.
b) natarcia.
c) przyłoŜenia.
d) przyłoŜenia i natarcia.
17. Ostrzenie frezów zataczanych polega na szlifowaniu powierzchni
a) natarcia.
b) przyłoŜenia.
c) pomocniczej przyłoŜenia.
d) przyłoŜenia i natarcia.
18. Rysunek przedstawia szlifowanie powierzchni
a) przyłoŜenia i natarcia freza.
b) pomocniczej przyłoŜenia freza.
c) przyłoŜenia freza.
d) natarcia freza.
19. Rysunek przedstawia
a) kształtowe szlifowanie zębów walcowych.
b) obwiedniowe szlifowanie zębów walcowych.
c) szlifowanie zębów walcowych metodą Milesa.
d) szlifowanie zębów walcowych metodą Magga.
20. Dokładne szlifowanie noŜy tokarskich prowadzi się na szlifierkach ostrzarkach ze
ściernicami
a) talerzowymi.
b) garnkowymi.
c) stoŜkowymi.
d) płaskimi.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

55

KARTA ODPOWIEDZI
Imię i nazwisko ..................................................................................................

Wykonywanie typowych prac na szlifierkach
Zakreśl poprawną odpowiedź.
Nr zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Odpowiedzi
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Punkty
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
Razem:
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