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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono koncepcję systemu diagnostyki procesu szlifo-
wania uzębień kół walcowych metodą Nilesa z wykorzystaniem emisji 
akustycznej, jako sygnału diagnostycznego. Celem diagnostyki jest wy-
krywanie powstawania uszkodzeń termicznych szlifowanych kół zębatych. 
Przeprowadzono wstępne badania doświadczalne oraz modelowe i zapre-
zentowano otrzymane wyniki. Opracowano metodę analizy i przetwarza-
nia rejestrowanego sygnału. Zaprezentowano otrzymane przebiegi sygnału 
AE poddane procesowi przetwarzania. 
 
Słowa kluczowe: szlifowanie, diagnostyka, emisja akustyczna. 
 

Diagnostic of generating gear grinding  
process by using acoustic emission signal 

 
Abstract 

 
The paper presents the concept of a diagnostic system of the generating 
gear grinding process of cylindrical gear wheels with acoustic emission  
as a diagnostic signal. The purpose of this diagnostic is detection of  
formation of thermal defects in grinding gears. Due to the complex  
kinematics of the grinding process causing the change in a cross-section of 
the cutting layer on each envelope pass there was developed a cutting layer 
mathematical model. The mathematical description of a grinding wheel 
and grinding teeth profile is given. There were determined the values of 
cutting layer mathematical model geometric parameters in the individual 
envelope passes. Then, correlation studies on a tangential force and acoustic 
emission were performed and get the correlation coefficient R2> 0.9 was 
obtained. The dependence for determining the maximum thermal power 
density was derived. An experimental setup and recorded signal processing 
scheme are presented. The method for analysis and processing of the 
recorded signal in time and frequency domain was developed based on 
literature and scientific studies. The worked out model and scientific 
investigations allowed developing a concept of diagnostic of the gear 
grinding based on acquisition and processing of the acoustic emission 
signal. This system will allow the detection of grinding teeth thermal 
damage whose formation influences the selected AE signal parameters. 
There are presented the statistical parameters of AE signals, which reveal  
a correlation with the formation of thermal stresses. In addition, the are 
shown the recorded AE signal waveforms after processing. 
 
Keywords: grinding, diagnostic, acoustic emission. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Jednym z procesów obróbki wykończeniowej uzębień jest szli-
fowanie obwiedniowo-podziałowe metodą Nilesa, którego kine-
matyka przedstawiona jest na rys. 1. Ściernica o zarysie trapezo-
wym wykonuje ruch obrotowy z prędkością ns a suwak, na którym 
zamocowany jest wrzeciennik ściernicy realizuje ruch roboczy 
postępowo–zwrotny z prędkością vw, kształtujący linię zęba. Pręd-
kość przemieszczenia suwaka zależy od częstotliwości i długości 
jego skoków i wiąże się z ilością przejść obwiedniowych kształtu-
jących zarys boku zęba. Natomiast przedmiot obrabiany wykonuje 
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Ruch obrotowy nfa oraz ruch liniowy styczny vst, które łącznie 
tworzą ruch odtaczania, kształtujący zarys zęba.  

 
 

 
 

Rys. 1.  Kinematyka szlifowania uzębień metodą Nilesa 
Fig. 1.  Kinematics of generating gear grinding process 

 
Z uwagi na występujący w procesie szlifowania złożony ruch 

odtaczania koła zębatego w stosunku do ściernicy, w każdym 
przejściu obwiedniowym ściernicy zmienia się położenie liniowe  
i kątowe szlifowanego koła [1, 2, 3, 4]. Skutkuje to zmianą strefy 
styku ściernicy z przedmiotem obrabianym. W konsekwencji 
powoduje to, że wartości pola przekroju warstwy skrawanej w 
każdym przejściu obwiedniowym są inne. Zmienny przekrój 
warstwy skrawanej powoduje zmiany parametrów procesu takich 
jak siły czy emisja akustyczna. Stąd też, chcąc opracować metodę 
diagnostyki procesu szlifowania uzębień opartą na pomiarze  
i analizie emisji akustycznej, konieczne jest opracowanie modelu 
opisującego warstwę skrawaną w każdym przejściu ściernicy, 
który umożliwi określenie wartości pola przekroju warstwy skra-
wanej w każdym przejściu obwiedniowym. Wyznaczone wartości 
parametrów geometrycznych przekroju warstwy skrawanej zosta-
ną wykorzystane w celu normalizacji rejestrowanej emisji aku-
stycznej oraz do obliczenia ilości ciepła generowanego podczas 
obróbki.  

 
2. Model warstwy skrawanej 
 

W procesie szlifowania obwiedniowego uzębień mamy do czy-
nienia z współpracującą parą: obrabiane koło zębate i zębatka, 
której odpowiednikiem jest ściernica o zarysie trapezowym, co 
przedstawiono na rys. 2. W każdym przejściu obwiedniowym 
zmianie ulega kątowe położenie obrabianego koła oraz zmienia się 
przekrój warstwy skrawanej. W związku z tym opracowano ma-
tematyczny model umożliwiający określenie parametrów geome-
trycznych zmieniającego się przekroju. Szczegółowy opis modelu 
matematycznego przedstawiony został w opracowaniu [5].  

W pierwszej kolejności opracowano parametryczny opis profili 
współpracującej pary, czyli koła zębatego i ściernicy. Ściernica 
opisana została za pomocą równań prostych odpowiadających 
profilowi ściernicy w części trapezowej oraz części walcowej  
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(rys. 2.). Aby wyznaczyć równania prostych opisujących zarys 
ściernicy wyznaczono punkt narożny profilu ściernicy należący do 
obu prostych opisujących część walcową i trapezową ściernicy.  

 
 

 
 

Rys. 2.  Pole przekroju warstwy skrawanej w procesie szlifowania 
Fig. 2.  Cross-section of cutting layer  in gear grinding process 

 
W kolejnym etapie opisano parametrycznie profil zęba, który 

składa się w zależności od modułu i liczby zębów zazwyczaj  
z trzech elementów geometrycznych: ewolwenty, zaokrąglenia  
u podstawy zęba oraz linii prostej przejściowej pomiędzy nimi [6]. 
W związku z tym pełny profil zęba musi być opisany trzema 
równaniami, równaniem ewolwenty, równaniem prostej oraz 
fragmentu okręgu. Wyznaczona ewolwenta ograniczona jest  
z jednej strony przez koło zasadnicze (pkt. 2) a z drugiej przez 
koło wierzchołkowe (pkt. 1).  

Mając parametryczny opis współpracującej pary koło zębate – 
ściernica, ustalono parametry ruchu odtaczania, a mianowicie 
zależności pomiędzy ruchem obrotowym a przesunięciem linio-
wym koła zębatego. Do obliczeń wykorzystano zależności wyni-
kające z przełożeń łańcucha ruchu odtaczania szlifierki oraz obli-
czone wartości prędkości ruchów roboczych. Ponadto za pomocą 
aparatury pomiarowej wyznaczono czas trwania jednego przejścia 
obwiedniowego. 

Na rys. 3. Przedstawiono sposób, w jaki określane będą parame-
try przekroju warstwy skrawanej w każdym przejściu obwiednio-
wym. W pierwszej kolejności wyznaczane jest położenie punktu 
Ki, będącego przecięciem krawędzi części trapezowej ściernicy  
i ewolwenty. Położenie punktu Ki-1 jest znane z poprzedniego 
przejścia obwiedniowego oraz znana jest zależność dla poprzed-
niego przejścia i-1. Następnie wyznaczane jest przecięcie prostej 
opisującej krawędź trapezową dla przejścia i oraz i-1. W rezultacie 
otrzymujemy położenie punktu Ni. 

 
 

 
 

Rys. 3.  Wyznaczanie pola przekroju warstwy skrawanej 
Fig. 3.  Determining of cross-sectional area of cutting layer 

 
Długość bD jest odległością pomiędzy punktami Ni i Ki nato-

miast aemax jest odległością punktu Ki-1 od odcinka Ni-Ki. Rzeczy-
wisty promień ściernicy RMimax wyznaczany jest jako różnica 
promienia ściernicy Rs i odległości punktu Ki-1 od prostej opisanej 
równaniem opisującym część walcową ściernicy. 

Głównym zadaniem diagnostyki procesu szlifowania uzębień 
jest wykrywanie uszkodzeń termicznych szlifowanych przedmio-
tów. W pracy [5] wyprowadzona została zależność na obliczenie 
ilości ciepła generowanego w pojedynczym przejściu ściernicy, 
która przedstawia się następująco: 
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gdzie: R – udział ciepła wnikającego do przedmiotu, ns – prędkość 
obrotowa ściernicy, Fti – siła styczna w przejściu obwiedniowym. 
Parametry geometryczne RMimax, aemax oraz bD wyznaczane są  
z modelu matematycznego. Natomiast wartość siły stycznej Ft 
musi zostać zmierzona. Ponieważ tematem badań jest diagnostyka 
procesu szlifowania z zastosowaniem emisji akustycznej, dlatego 
też przeprowadzono badania doświadczalne w celu określenia 
związku pomiędzy siłą styczną Ft występującą w zależności (1)  
a wartością skuteczną emisji akustycznej AERMS. Badania do-
świadczalne przeprowadzono na stanowisku badawczym znajdu-
jącym się w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji 
Politechniki Rzeszowskiej, które zostało zbudowane w oparciu  
o szlifierkę do kół zębatych Niles NSTZ-630. Widok stanowiska 
badawczego przedstawia rys. 4. 

 
 

 
 

Rys. 4.  Stanowisko badawcze 
Fig. 4.  Experimental setup 

 
Przeprowadzono próby szlifowania kół zębatych walcowych  

o zębach prostych o module m=5 i liczbie zębów z=28, wykonane 
ze stali 20MnCr5, poddane obróbce cieplno-chemicznej 
(HRC=54). Pomiaru siły stycznej Ft i sygnału AERMS dokonywano 
z częstotliwością próbkowania 1 kHz. Dane rejestrowane były za 
pomocą 16-bitowej wielokanałowej karty pomiarowej KUSB3108 
firmy KEITHLEY, której pracą sterowano z programu quickDAQ 
tego samego producenta. Analiza zarejestrowanych danych prze-
prowadzona została w programie FlexPro. Na rys. 5. przedstawio-
no zarejestrowane przebiegi sygnałów diagnostycznych podczas 
szlifowania jednego boku zęba.  

Z przedstawionych przebiegów wynika, że wraz ze wzrostem 
wartości składowej Ft rośnie również wartość skuteczna AERMS. 
Ponadto zaobserwowano, że sygnał emisji akustycznej w zakresie 
małych sił skrawania ma większą wartość (czułość) niż siła stycz-
na. W związku z tym podjęto próbę określenia zależności pomię-
dzy tymi sygnałami. Otrzymano współczynnik korelacji R2>0,9  
i zależność funkcyjną: 
 2

RMSiti AEaF  , (2) 

 
gdzie: a – stała wyznaczana doświadczalnie, zależna od warun-
ków obróbki.  
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Rys. 5.  Sygnały Ft i AERMS podczas szlifowania jednego boku zęba 
Fig. 5.  Ft i AERMS signals during grinding of one side of tooth 

 
Podstawiając uzyskaną zależność (2) do równania (1) otrzymuje-
my ostateczny wzór pozwalający wyznaczyć ilość ciepła genero-
waną w trakcie pojedynczego przejścia obwiedniowego na pod-
stawie wartości mierzonego sygnału AERMS oraz obliczonych 
parametrów geometrycznych warstwy skrawanej: 
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3. Pomiar i analiza sygnału AE 
 

Aby móc opracować system diagnostyczny zapewniający nie-
zawodne wykrywanie uszkodzeń termicznych szlifowanych 
przedmiotów, który oparty będzie na pomiarze i analizie emisji 
akustycznej konieczne jest zastosowanie odpowiedniego przetwa-
rzania sygnału AE. Jak wykazały przeprowadzone badania litera-
turowe, wartość skuteczna sygnału AERMS jest niewystarczająca do 
jednoznacznej oceny prawidłowości przebiegu procesu szlifowa-
nia [7, 8, 9]. Dlatego też sygnał AE należy poddać analizie staty-
stycznej, głównie w dziedzinie częstotliwości. Wybrane zostały 
parametry statystyczne sygnału AE, dla których udowodniono ich 
związek z powstawaniem termicznych uszkodzeń szlifowanej 
powierzchni [8, 9]. 

 
CFAR (Constant False Alarm Rate) jest parametrem zdefinio-

wanym przez Nuttala, i określa się go za pomocą wzoru: 
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gdzie: xi – odpowiada i-tej transformacie FFT z funkcji x(t), n1  
i n2 – graniczne częstotliwości rozpatrywanego zakresu, k - wy-
kładnik przyjmujący wartość 2 ÷ 3. Parametr ten wykazuje zwią-
zek z powstawaniem uszkodzeń termicznych szlifowanej po-
wierzchni, co przejawia się wzrostem jego wartości. Ponadto 
wykazuje on wysoką czułość, co umożliwia zidentyfikowanie 
nawet bardzo niewielkich uszkodzeń oraz ich położenia na po-
wierzchni przedmiotu. 
 
ROP (Ratio of power) jest parametrem, który umożliwia odnie-

sienie zmian zachodzących w wybranym zakresie częstotliwości 
do całego spektrum. Parametr ROP wyznacza się z zależności: 
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gdzie: N – ilość próbek w transformacie FFT, pozostałe parametry 
są takie same jak dla CFAR. Zaobserwowano wzrost wartości 
parametru podczas występowania uszkodzeń termicznych szlifo-

wanej powierzchni, jednakże nie dla wszystkich rozpatrywanych 
przypadków. 
 
MVD (Mean Value Dispersion) jest parametrem statystycznym, 

który wyznacza się ze wzoru: 
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gdzie parametry są takie same jak dla CFAR i ROP. Podobnie jak 
w przypadku pozostałych parametrów, tak i tutaj zaobserwowano 
wzrost wartości parametru MVD podczas występowania uszko-
dzeń termicznych szlifowanej powierzchni. 

 
Badaniom poddawane były również inne parametry statystycz-

ne takie jak autokorelacja, kurtoza czy skośność, ale nie wykazały 
one jednoznacznego związku z występowaniem uszkodzeń ter-
micznych podczas szlifowania. 

W oparciu o przedstawione badania literaturowe, modelowe 
oraz doświadczalne opracowano koncepcję budowy systemu 
diagnostycznego procesu szlifowania uzębień kół walcowych  
z zastosowaniem sygnału AE. Schemat przetwarzania sygnału 
przedstawiono na rys. 6. Szczegółowej analizie został poddany 
przebieg czasowy sygnału AE. Ponieważ należy on do sygnałów 
losowych (ma Gaussowski rozkład), oraz niestacjonarnych (war-
tość średnia oraz rozstęp zmieniają się w czasie), dlatego wymaga 
odpowiedniej obróbki wstępnej, filtracji i przeprowadzenia odpo-
wiedniej analizy [10]. 

 
 

 
 

Rys. 6.  Schemat przetwarzania sygnału AE 
Fig. 6.  Diagram of processing the AE signal 

 
Jednoczesną rejestrację sygnału AE (w dziedzinie czasu) oraz 

jego wartości skutecznej AERMS umożliwia konwerter 5125B1 
wchodzący w skład czujnika AE 8152B2 firmy Kistler. Sygnał 
rejestrowany był przez czujnik, wzmacniany i filtrowany w zakre-
sie 100 kHz  900 kHz. Następnie był przetwarzany na postać 
cyfrową za pomocą 12 bitowej karty A/C Acquitek CH-3150  
o maksymalnej częstotliwości próbkowania 20 MHz. Częstotli-
wość próbkowania przyjęto na poziomie 4 MHz uwzględniając 
kryterium Nyquista. Na rys. 7. Przedstawiony jest zarejestrowany 
przebieg sygnału AE. 
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Rys. 7.  Sygnał AE w dziedzinie czasu 
Fig. 7.  AE signal in time domain 

 
Następnie sygnał poddawany jest okienkowaniu. Zabieg ten jest 

konieczny w celu uniknięcia tzw. przecieku przy przechodzeniu 
na dziedzinę częstotliwości. W tym celu sygnał został przemnożo-
ny przez okno Hamminga, co przedstawiono na rys. 8. 

 
 

 
 

Rys. 8.  Sygnał AE po okienkowaniu 
Fig. 8.  AE signal after windowing 

 
W kolejnym etapie sygnał przetwarzany jest za pomocą szyb-

kiego przekształcenia Fouriera FFT. Uzyskana gęstość widmowa 
sygnału zawiera jednak składową szumu, którą należy wyelimi-
nować przed analizą. Do tego celu zaproponowany został filtr 
Savitzky’ego i Golaya działający na zasadzie wygładzania danych 
wielomianem ortogonalnym o ustalonym stopniu. Jest to metoda 
filtracji polegająca na przesuwaniu okna o zadanej wielkości. Na 
podstawie wstępnych badań doświadczalnych ustalono stopień 
wielomianu j=3 oraz wielkość okna wynoszącą 43. Zaleca się 
dwukrotne powtórzenie operacji filtracji. W rezultacie został 
otrzymany gładki rozkład gęstości widmowej sygnału AE widocz-
ny na rys. 9. 

 

 
 

Rys. 9.  Odfiltrowana gęstość widmowa sygnału AE 
Fig. 9.  Spectral concentration of AE signal after filtering 

 
W kolejnym etapie przeprowadzana jest normalizacja sygnału, 

gdzie wartością odniesienia jest zmienne pole przekroju warstwy 
skrawanej, które wyznaczane jest z opracowanego modelu mate-
matycznego. Następnie wyznaczane są parametry statystyczne 
ROP, CFAR i MVD. Natomiast sygnał AERMS wykorzystywany 

jest do obliczenia ilości ciepła qimax powstającego w danym przej-
ściu obwiedniowym za pomocą opracowanej zależności (3). 

W związku z tym otrzymuje się wartości czterech parametrów, 
które wykazują związek z występowaniem termicznych uszkodzeń 
szlifowanej powierzchni. Na podstawie zmian wartości tych pa-
rametrów przeprowadzana jest ocena prawidłowości przebiegu 
procesu szlifowania oraz określane jest ryzyko wystąpienia 
uszkodzenia szlifowanej powierzchni.  
 
4. Wnioski 
 

W celu opracowania metody diagnostyki procesu szlifowania 
uzębień metodą obwiedniowo-podziałową z zastosowaniem emisji 
akustycznej jako sygnału diagnostycznego konieczne jest określe-
nie zmian pola przekroju warstwy skrawanej w każdym przejściu 
ściernicy. Otrzymane wartości pola przekroju warstwy skrawanej 
potrzebne sa w celu normalizacji sygnału AE oraz w celu oblicze-
nia ilości ciepła generowanego podczas szlifowania. Opracowany 
został model matematyczny, za pomocą którego mogą być obli-
czane potrzebne parametry geometryczne warstwy skrawanej bD  
i aeimax mające wpływ na ilość ciepła generowaną w trakcie proce-
su szlifowania. Ponadto przedstawiono zależność (1) pozwalającą 
na obliczenie ilości ciepła w funkcji bD, aeimax i Ft. Przeprowadzo-
no badania korelacyjne sygnałów Ft i AERMS W rezultacie otrzy-
mano zależność (3) pozwalającą obliczyć strumień mocy cieplnej 
na podstawie wartości AERMS. Ponadto przeprowadzono analizę 
przydatności różnych parametrów statystycznych sygnału AE do 
oceny powstawania uszkodzeń termicznych szlifowanych przed-
miotów. Wybrano parametry CFAR, ROP i MVD, które wykazują 
związek z powstawaniem opisanych uszkodzeń. Zaproponowano 
koncepcję budowy systemu diagnostyki procesu szlifowania 
uzębień kół walcowych za pomocą sygnału emisji akustycznej. 
Dobrano metody przetwarzania sygnału i przedstawiono zareje-
strowane przebiegi. Do oceny prawidłowości przebiegu procesu 
szlifowania wykorzystane zostały cztery parametry, co zapewnia 
niezawodność oceny. 
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