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Wstęp
W obróbce powierzchni cylindrycznych i płaskich, 

oferowana jest duża liczba technologii i obrabiarek, 
jednakże obróbka powierzchni o zmiennej krzywiź-
nie FFS, w dalszym ciągu nastręcza wiele trudno-
ści. Odnosi się to zwłaszcza do dużych elementów 
typu tłoczniki blach, od których wymaga się małej 
chropowatości powierzchni (rys. 1). Powierzchnie 
tego typu elementów są najczęściej kształtowane 
w procesach obróbki skrawaniem na frezarkach 
i centrach obróbkowych CNC, a ich wygładzanie 
odbywa się najczęściej za pomocą obróbki ścier-
nej, za pomocą narzędzi do obróbki ręcznej z napę-
dem elektropneumatycznym lub pneumatycznym, 
bądź drążarkach elektroerozyjnych.

Obróbka ścierna ma na celu nadanie małej 
chropowatości powierzchni (Ra = 0,1÷2,0 μm), 

odpowiednie ukształtowanie struktury śladów ob-
róbkowych, przy zachowaniu dużej dokładności 
wymiarowo-kształtowej. Aby uzyskać takie efekty 
w warunkach przemysłowych, obróbka ta może 
trwać nawet wiele godzin, a jej zautomatyzowanie 
jest niezwykle trudne [2, 5, 6].

W celu ograniczenia tych trudności i zwiększenia 
efektywności obróbki wykończeniowej powierzchni 
kształtowych, w Katedrze Inżynierii Produkcji Poli-
techniki Koszalińskiej opracowano innowacyjną me-
todę szlifowania i wygładzania tych powierzchni za 
pomocą wielonarzędziowej głowicy z niezależnym 
napędem pneumatycznym. Metoda ta może być 
stosowana zarówno na frezarkach i centrach obrób-
kowych sterowanych numerycznie, jak i na obrabiar-
kach konwencjonalnych, takich jak frezarki i tokarki.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję i prototyp wielonarzędziowej głowicy szlifi ersko-polerskiej z nie-

zależnym napędem pneumatycznym do wygładzania dużych powierzchni tłoczników blach (powierzchni 
o zmiennej krzywiźnie FFS- Free Form Surfaces). Głowica ta umożliwia dobór odpowiednich dysków 
ściernych, parametrów i warunków procesu wygładzania, a także odpowiednie ukształtowanie śladów 
struktury geometrycznej powierzchni przedmiotu obrabianego.

Rys. 1.  a) powierzchnia tłocznika blach, b) blacha po tłoczeniu [8]

a) b)
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1. Wielonarzędziowa głowica 
szlifi ersko-polerska

Wielonarzędziowa głowica szlifi ersko-polerska 
składa się z 6-ciu zespołów narzędziowych, w któ-
rych narzędzia w postaci dysków ściernych prze-
znaczone do szlifowania i polerowania powierzch-
ni tłoczników blach, osadzone są przeciwlegle 
na ułożyskowanej osi. Osie te są napędzane za 
pomocą turbin pneumatycznych o regulowanym 
ciśnieniu, do których sprężone powietrze dopro-
wadzane jest przewodami z centralnego wlotu po-
wietrza (rys. 2 i 3.). 

Poszczególne zespoły narzędziowe mogą nie-
zależnie przemieszczać się na prowadnicach 
w kierunku osiowym, dzięki czemu ich chwilowe 
położenie może dostosowywać się do kształtu po-
wierzchni obrabianej. Dodatkowo, poszczególne 
zespoły narzędziowe mogą być obracane o pewien 
kąt, dzięki czemu można regulować wielkość i po-
łożenie strefy obróbki oraz jej obciążenie cieplno-
-mechaniczne. Docisk poszczególnych narzędzi do 
powierzchni obrabianej jest realizowany za pomo-
cą sprężyn o regulowanej sile docisku. Umożliwia 

to sterowanie wartością siły w strefi e szlifowania 
oraz głębokością szlifowania. Strefa obróbki jest 
dodatkowo chłodzona sprężonym powietrzem, od-
powiednio kierowanym po jego wyjściu z turbiny 
[1,2,3,4].

Zaletami wielonarzędziowej głowicy jest:
 – realizacja zabiegów szlifowania i wygładzania za 
pomocą jednego narzędzia,

 – możliwość regulacji wielkości i kształtu strefy ob-
róbki w zależności od kształtu powierzchni obra-
bianej i właściwości materiału obrabianego,

 – własny niezależny napęd za pomocą sprężone-
go powietrza pochodzącego z sieci przemysłowej 
o ciśnieniu 5÷8 bar,

 – możliwość stosowania na konwencjonalnych ob-
rabiarkach, takich jak: frezarki, tokarki, centra ob-
róbkowe, a także roboty przemysłowe.

2. Określenie charakterystyki technicznej 
głowicy wielonarzędziowej

W opracowanym rozwiązaniu konstrukcyjnym 
głowicy szlifi ersko-polerskiej, zastosowano turbinę 
pneumatyczną o średnicy ø35 mm z 6-cioma łopatka-
mi o zarysie wklęsłym R10 i wysokości 20 mm rys. 4.

Rys. 3. Budowa wielonarzędziowej głowicy szlifi ersko-polerskiej 

Rys. 2. Wielonarzędziowa głowica szlifi ersko-polerska wraz z przedmiotem obrabianym
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Badania charakterystyki prędkości obrotowej 
wrzeciona zespołu napędowego głowicy przepro-
wadzono na frezarce pionowej FYF32J produkcji 
Jafa, przy zewnętrznym zasilaniu z sieci przemy-
słowej sprężonego powietrza o ciśnieniu 5÷8 bar.

Do wyznaczenia prędkości obrotowej zastosowa-
no szybkoklatkową kamerę PHANTOM V120 wraz 
z odpowiednim systemem oświetlenia zewnętrzne-
go (rys. 5).

Badania przeprowadzono podając różne ciśnie-
nie i określając prędkość obrotową wrzeciona oraz 
prędkość szlifowania dysków ściernych o średnicy 
ø50 mm (tab. 1.).

Otrzymane wyniki wskazują, że zależność pręd-
kości obrotowej wrzeciona głowicy od ciśnienia 
roboczego, nie jest liniowa i umożliwia sterowa-
nie prędkością szlifowania na obwodzie narzędzia 
ściernego w zakresie ok 19÷44 m/s [2].

3. Badanie procesu wygładzania
Badanie przeprowadzono na frezarce pionowej 

wspornikowej typ FYF32J, we wrzecionie której 
została zamocowana wielonarzędziowa głowica 
szlifi ersko-polerska. Przedmiot obrabiany wykona-
ny ze stali NC6, o twardości 60HRC, zamocowa-
no w imadle umieszczonym na przesuwnym stole 
rys. 7.

Jako narzędzia ścierne zastosowano wymienne 
elastyczne dyski ścierne systemu Roloc produkcji 
3M o różnych charakterystykach technicznych.

Etap badań obejmował badanie procesu wygła-
dzania powierzchni o zmiennej krzywiźnie z zasto-
sowaniem dysków ściernych z ziarnami Trizact™ 
o stopniowanej ziarnistości, tj.: A160, A100, A65 
i A45. Ich powierzchnie czynne przedstawiono na 
rys. 8.

Badania wpływu ziarnistości ziaren Trizact™ na 
chropowatość powierzchni przeprowadzono przy 
prędkości szlifowania vc = 44 m/s i prędkości po-
suwu wzdłużnego vft = 1120 mm/min w jednym 
przejściu. Wyniki tych badań, odniesione do chro-

a) b)

Rys. 4. Głowica szlifi ersko-polerska:  a) zespół narzędziowy, b) turbina pneumatyczna 

Tab. 1. Charakterystyka techniczna głowicy wielonarzędziowej
Ciśnienie, MPa Czas 10 obrotów, ms Czas 10 obrotów, s Prędkość obrotowa n, obr/s Prędkość obwodowa v, m/s

0,5 82,3 0,0823 121 18,997
0,6 40,8 0,0408 245 38,465
0,7 37,4 0,0374 467 41,919
0,8 35,8 0,0358 279 43,803

Rys. 5. Stanowisko badawcze do wyznaczenia cha-
rakterystyki prędkości obrotowej wrzeciona zespołu 
napędowego głowicy szlifi erskiej
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a) b)

Rys. 6. Wpływ ciśnienia na: a) prędkość obwodową dysku ściernego, b) prędkość obrotową dysku ściernego

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 7. Widok procesu wygładzania powierzchni stali NC6 głowicą szlifi ersko-polerską

Rys. 8. Widok czynnych powierzch-
ni dysków ściernych z ziarnami Tri-
zact™: a) A160,b) A100, c) A65, 
d) A45

Rys. 9.  Chropowatość powierzchni ze stali narzędziowej NC6 
(60HRC) po wygładzeniu dyskami ściernymi z ziarnami Trizact™ 
o różnej ziarnistości
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powatości powierzchni wyjściowej przedstawiono 
na rys. 9.

Wyniki tych badań wskazują, że za pomocą od-
powiedniej kombinacji ziarnistości dysków, można 
w istotny sposób obniżyć chropowatość powierzch-
ni do ok. Ra = 0,1 μm. Trzeba jednak zauważyć, 
iż ze względu na dużą podatność wrzecion narzę-
dziowych w kierunku osiowym, nie potwierdzono 
oczekiwania, że wraz ze zmniejszaniem się ziar-
nistości ziaren ściernych, będzie również malała 
chropowatość powierzchni obrobionej [7].

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań rozpoznaw-

czych wskazują, że zaprojektowana wielonarzę-
dziowa głowica szlifi ersko-polerska z niezależnym 
napędem pneumatycznym, umożliwia efektywną 
obróbkę powierzchni o zmiennej krzywiźnie co 
idzie za tym, iż można ją wykorzystać do zautoma-
tyzowania procesu obróbki powierzchni tłoczników 
blach. Dzięki zastosowaniu narzędzi w formie dys-
ków z systemem mocowania Roloc Scotch-Brite za 
pomocą połączenia gwintowego, umożliwia prowa-
dzenie zarówno obróbki za pomocą narzędzi ścier-
nych, jak i polerskich o różnych charakterystykach 
technicznych. Głowica ta może być z powodzeniem 
stosowana zarówno na frezarkach i centrach ob-
róbkowych, zarówno do obróbki materiałów meta-
lowych jak i niemetalowych.
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Surface fi nish die plate with innovative multitool 
head independed pneumatic drive

Abstract
This paper presents a concept and prototype multitool head grinding-polishing with independent pneu-

matic drive for smoothing large areas of metal stamping dies (variable surface curvature FFS- Free Form 
Surfaces). This head allows the selection of appropriate abrasive discs, the parameters and the smooth-
ing process, as well as the appropriate formation of traces of geometric structure of the surface of the 
workpiece.
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