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Wstęp
Analizując konstrukcję zespołów napędowych sil-

ników spalinowych, należy zwrócić uwagę na często 
stosowane w nich materiały żeliwne odporne na dzia-
łanie wysokich temperatur. Do obróbki tych materia-
łów zarówno w przypadku toczenia, jak i frezowania 
(powierzchni funkcyjnych), stosuje się płytki skrawają-
ce wykonane z materiałów ceramicznych. Do najczę-
ściej stosowanych ze względu na dobre właściwości 
skrawające, należy ceramika korundowa Al203. Ma-
teriał ceramiczny ze względu na łatwość propagacji 
kruchego pękania, łatwo poddaje się defragmenta-
cji i rozprzestrzenianiu zarówno na powierzchni, jak 
i w warstwie wierzchniej. Z tego względu płytki skra-
wające stosunkowo łatwo ulegają przedwczesnemu 
zniszczeniu, uniemożliwiając realizację zakładanego 
procesu obróbkowego. 

W artykule przedstawiono sposób ulepszenia po-
wierzchni czynnej skrawających płytek ceramicznych 
w takim zakresie, aby umożliwiały zwiększenie wy-
trzymałości powierzchni skrawającej poprzez minima-
lizację ilości defektów na powierzchni, jak i w warstwie 
wierzchniej płytek ceramicznych obrabiających mate-
riał żeliwny. 

1. Obróbka powierzchni żeliwnych 
z wykorzystaniem ceramicznych płytek 
skrawających

Materiały żeliwne stosowane są w szeregu elemen-
tach konstrukcyjnych jednostek napędowych pojaz-
dów samochodowych (rys. 1).

Obudowa przekładni w której konieczna jest reali-
zacja obróbki powierzchni otworów technologicznych 
(rys. 2). 

Kolektor wydechowy obrabiany jest na powierzchni 
stanowiącej łącznik kolektora z korpusem silnika (rys. 3).
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Przykład zastosowania elementów żeliwnych w kon-
strukcji silnika motocyklowego, obróbki skrawaniem 
wymaga powierzchnia funkcyjna tłoka (rys. 4).

Często stosuje się materiały żeliwne do konstrukcji blo-
ków silników spalinowych, których niektóre powierzch-
nie wymagają obróbki, ze względu na konieczność 
odpowiedniego spasowania z pozostałymi elementami 
silnika oraz prawidłowym uszczelnieniu elementów sta-
nowiących zespoły funkcjonalne silnika (rys. 5). 

Badania procesu szlifowania w warunkach plastycz-
nego płynięcia materiału obrabianego, mogą przyczy-
nić się do optymalnego kształtowania ostrzy skrawa-
jących, które będą umożliwiały obróbkę materiałów 
twardych w tym żeliwa. Przewiduje się, że odpowied-
nio zmodyfi kowane w trakcie mikroszlifowania po-
wierzchnie ostrzy skrawających, pozwolą zwiększyć 
ich wytrzymałość. Przeprowadzone badania wstępne 
wskazują, że będzie można tego dokonać poprzez 
redukcje defektów w warstwie wierzchniej płytki oraz 
na jej powierzchni. Dzięki temu możliwa będzie mini-
malizacja defragmentacji powierzchni ostrza w czasie 
jego pracy, a co za tym idzie, redukcja jego zużycia 
w czasie eksploatacji [1,8,7].

Realizację badań związanych z obróbką materiałów 
kruchych w warunkach ciągliwego usuwania materiału 
obrabianego oraz materiałów trudnoskrawalnych, ma 
zapewnić specjalnie do tego celu zaprojektowany sys-
tem dosuwu piezoelektrycznego. Dzięki temu możliwe 
będzie osiągnięcie warunków, przy których zachodzi 
proces efektywnej redukcji defektów na powierzchni, jak 
i w warstwie wierzchniej obrabianego materiału [2,6,7].  

2. Realizacja badań
Badania rozpoznawcze zrealizowano z wykorzy-

staniem stanowiska badawczego umożliwiającego re-
alizację procesu szlifowania z dokładnością od 2 do 
3 nm z wykorzystaniem wysokoobrotowego elektrow-
rzeciona z łożyskowaniem hybrydowym (rys.6). 

Przed  szlifowaniem wybrano płytki ceramiczne 
wykonane z ceramiki tlenkowej, poddano analizom 
sprawdzającym stan ich powierzchni na etapie pro-
dukcji (rys. 7).

Na mikroskopie Olimpus DSX 500 (powiększenie 
139X) przeprowadzono obserwację powierzchni pły-
tek skrawających fi rmy Kennametal. Na rysunkach 
widoczne są ślady po obróbkowe, a także fragmenty 
wykruszeń i wtrąceń w strukturze materiału. Na rysun-
ku 7 przedstawiono geometrię ostrza skrawającego 
z widocznym promieniem zaokrąglenia i fazą wzmac-
niającą jego krawędź. Na rysunku 8 zaprezentowano 
obrazy płytki ceramicznej z widocznymi makro wykru-
szeniami na jej krawędziach.

Na przedstawionych rysunkach widoczne są śla-
dy po wykruszeniu, powstałe w trakcie przyłożonego 
obciążenia (obróbki) na krawędzi płytki ceramicznej 
SNG 1207 (płytka kwadratowa o kącie przyłożenia 0o, 
grubości 7 mm oraz długości krawędzi skrawającej 
równej 12 mm). Na kolejnym rysunku przedstawiono 

Rys. 5. Przykład wykorzystania materiału żeliwnego do 
konstrukcji bloków silników spalinowych [9]

Rys. 4. Cylinder żeliwny [8]

  

a) b) 

Rys. 7. Stan powierzchni płytek przed ich szlifowaniem: 
a) widok fazy,  b) widok promienia zaokrąglenia

Rys. 6. Widok ogólny stanowiska badawczego
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ostrze płytki ceramicznej posiadającej promień za-
okrąglenia oraz fazkę (rys. 9).

Przeprowadzono również analizę  powierzchni 
przed obróbką, wykonując badanie na profi lometrze 
stykowym Hommell Tester T8000. Na rysunku zapre-
zentowano powierzchnie płytki typu KY3500 SNGN 
120712 oraz wybrany profi l chropowatości powierzch-
ni płytki wraz z zarejestrowanymi wartościami jego pa-
rametrów (rys. 10).

Na rysunku 11 przedstawiono wyniki analizy płytek 
typu SNG 120700.

Chropowatość powierzchni zmierzonego profi lu wy-
nosi w tym przypadku Ra> 0,4 μm i w stosunku do 
ceramiki tlenkowej jest znacznie wyższa. Przecinają-
ce się ślady po obróbkowe świadczą o realizowanym 
procesie docierania powierzchni płytek. Na kolejnym 
rysunku przedstawiono analizę chropowatości pły-
tek ceramicznych typu SNG 120712 (rys. 12). Anali-
zę przeprowadzono na powierzchni bocznej płytki po 
szlifowaniu. 

W tym przypadku wartość chropowatości wyniosła 
Ra> 0,3 μm. 

Następnie przeprowadzono badanie polegające na 
przeszlifowaniu powierzchni bocznych płytek cera-
micznych typu SNG, wykonanych z ceramiki korundo-
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Rys. 11. Charakterystyka powierzchni płytek ceramicznych typu SNG 120700
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Rys. 10. Charakterystyka powierzchni płytek KY3500 SNGN 120712 

  

a) b) 

Rys. 8. Stan powierzchni płytek SNG 120700: a), b) wy-
kruszenie krawędzi tnącej 

  

a) b) 

Rys. 9. Stan powierzchni płytek po etapie produkcyj-
nym SNGN 120712: a) widok promienia zaokrąglenia, 
b) widok fazy
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wej wykonując przejście wzdłuż jej krawędzi bocznej 
przy parametrach 27 m/s (15 000 obr/min dla ścierni-
cy 35 mm) i dosuwie 2 μm. W wyniku realizacji obróbki 
uzyskano wyniki przedstawione na rysunku 13.

Dla zastosowanej zmiany prędkości szlifowania 
(obniżenie prędkości obrotowej do 10 000 obr/min co 
daje 18 m/s), przy tym samym dosuwie wgłębnym, 
obserwowano zwiększenie wartości chropowatości 
poszczególnych przekrojów powierzchni szlifowanej 
(rys. 14).

Przeprowadzona analiza wyników badań wskazuje, 
że zmniejszenie warstwy skrawającej przypadającej 
na pojedyncze ziarna ścierne w strefi e szlifowania, 
powoduje zmniejszenie wartości chropowatości po-
wierzchni obrabianej. Efekt ten uzyskano poprzez 
modyfi kację prędkości szlifowania przy stałym zapro-
gramowanym dosuwie mikrometrycznym.
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Rys. 13. Charakterystyka powierzchni płytek ceramicznych typu SNG po szlifowaniu
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Rys. 12. Charakterystyka powierzchni płytek ceramicznych typu SNG 120712 
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Rys. 14. Charakterystyka powierzchni płytek ceramicznych typu SNG po szlifowaniu
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Podsumowanie
Można przewidywać, na przykładzie do tej pory zre-

alizowanych badań, że wykorzystanie zespołu dosu-
wu piezoelektrycznego pozwoli na zwiększenie precy-
zji obróbki i umożliwi uzyskanie lepszych efektów na 
powierzchni oraz w warstwie wierzchniej obrabianego 
materiału (zmniejszenie dosuwu do wartości nano-
metrycznych). Zastosowanie kilku przejść wyiskrzają-
cych prostopadłych  do osi obrotu ściernicy pracują-
cej czołem, z zastosowaniem sygnału EA, umożliwi 
wygładzenie powierzchni płytki ceramicznej, a co za 
tym idzie, umożliwi podniesienie jakości powierzchni, 
jak i jej warstwy wierzchniej. W następnych etapach 
badawczych planuje się przeprowadzić wygładzanie 
powierzchni ceramicznych płytek skrawających z kon-
trolowaną głębokością dosuwu, nie przekraczającą 
kilkudziesięciu nanometrów i w konsekwencji uzyskać 
efekt plastycznego płynięcia materiału obrabianego 
w strefi e szlifowania.
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Surface grinding of ceramic cutting tools to realization processing 
in motor industry

Abstract
This paper present a results of researches on the surface ceramic cutting tools for machining, assigned to 

processing of cast iron materials used for the construction engine blocks and other elements of the drive units 
for example, couplings in the drive units of car.
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