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WYKORZYSTANIE 
RĘCZNEJ WIELONARZĘDZIOWEJ GŁOWICY 

Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM  
DO POLEROWANIA I WYGŁADZANIA  

DUŻYCH POWIERZCHNI KSZTAŁTOWYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiony został sposób polerowania i wygładzania dużych powierzchni kształto-

wych za pomocą specjalnej wielonarzędziowej głowicy z napędem pneumatycznym. Omówiono ideę 
konstrukcji głowicy oraz jej wykorzystanie w przemyśle samochodowym do polerowania karoserii.  

Słowa kluczowe: wygładzanie powierzchni, napęd pneumatyczny, głowica szlifierska. 

WSTĘP 

W przemyśle samochodowym wykorzystuje się wiele różnych narzędzi do polerowania 
i wygładzania dużych elementów kształtowych na przykład karoserii samochodów. Gdy przy-
stępując do polerowania karoserii samochodu pierwszym krokiem jest dokładne umycie auta, 
co pozwoli nam na wnikliwe oględziny powłoki lakierniczej i zlokalizowanie ewentualnych 
zmatowień i ognisk korozji. 

Miejsca, w których są rysy lub zmatowienia można przetrzeć papierem ściernym o granu-
lacji 2000 lub pastą lekkościerną. Następnie należy przystąpić do polerowania. Po nałożeniu 
na karoserię niedużej ilości pasty polerskiej należy skropić polerowany obszar wodą, następ-
nie przystąpić do polerowania. 

Podczas polerowania należy zachować ostrożność, jeżeli przetarta zostanie powłoka la-
kiernicza konieczne będzie ponowne lakierowanie. 

Po wypolerowaniu wybranego elementu konieczne jest nałożenie mleczka na karoserię, 
które nada jej blask, w tym przypadku również trzeba pamiętać o zmoczeniu danego elementu 
wodą, jednak ma być to tylko lekka mgiełka. Gdy zakończony zostanie proces polerowania 
mleczkiem, należy bezzwłocznie zmyć resztki pasty z uszczelek drzwi oraz elementu obra-
bianego, ponieważ zaschnięta pasta jest trudna do usunięcia. Gdy stwierdzimy, że lakier jest 
matowy lub przebijają się rysy po papierze ściernym, przystępujemy do ponownego mato-
wienia papierem ściernym i polerowania elementu do zadowalającego stanu. 

Proces polerowania jest bardzo czasochłonny, dokładne wypolerowanie osobom wpra-
wionym zajmuje około jednego dnia. Wykonanie dobrych zaprawek i wyschnięcie tych 
miejsc to kolejny dzień, dlatego warto zaplanować sobie to wcześniej. 
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Proces wygładzania i polerowania można jednakże przyśpieszyć stosując bardzo pomocne 
narzędzia polerskie. Na rynku jest wiele takich narzędzi, nie wiele różniących się od siebie. 

Nowa idea konstrukcji głowicy wielonarzędziowej z napędem pneumatycznym, może za-
stąpić dotychczasowe rozwiązania nową kinematyką. Głowica ta charakteryzuje się tym, że 
można zamontować do niej kilka narzędzi ściernych ( dysków do obróbki wykończeniowej). 
Sprężone powietrze, które napędza wrzeciona od razu wydmuchuje pył powstały przy proce-
sie polerowania oraz osusza karoserię.  

Sposób polerowania taką głowicą nie jest skomplikowany, podłączenie może być wyko-
nane w każdym warsztacie, gdzie znajduje się sprężone powietrze (sprężarka). A cykl całego 
polerowania może skrócić czas oraz koszty związane z obróbką [1, 2]. 

1. RODZAJE NARZĘDZI POLERSKICH 

1.1. Polerka elektryczna  
Do najbardziej rozpowszechnionych zarówno w warsztatach samochodowych jak 

i w firmach produkcyjnych należą ręczne polerki elektryczne (rys. 1).  

 
Rys. 1. Polerka elektryczna 3M 200 mm [3] 

Konstrukcje polerek zależą od ich przeznaczenia, obecnie w sprzedaży można znaleźć 
wiele tego typu urządzeń, których cena oscyluje od kilkudziesięciu złotych, sięgając kilkuset 
a nawet kilku tysięcy złotych (rys. 2). 

 
Rys. 2. Ręczna polerka elektryczna 

Nowa polerka elektryczna 3M™ to narzędzie pozwalające na pełne wykorzystanie 
wszystkich zalet znanych już materiałów polerskich 3M™. W połączeniu z podkładkami 
i akcesoriami 3M™ stanowi doskonały system polerski. Każde narzędzie jest od razu gotowe 
do użytku, posiada innowacyjną konstrukcję zapobiegającą brudzeniu się podkładkę. Duża 
moc i niska waga przekładają się na szybką i wydajną pracę zwiększonej wydajności. 



 

AUTOBUSY 41 

1.1.1. Kluczowe cechy 

Do kluczowych cech polerki należy zaliczyć: 
– mocny, 1100-watowy silnik dla lepszej obsługi i szybszej obróbki, 
– specjalnie opracowany uchwyt i rękojeść dla większego komfortu operatora i zmniejszenia 

wibracji, 
– przycisk blokady wrzeciona dla łatwej i szybkiej zmiany tarczy i większej wydajności, 
– większa głowica polerująca dla lepszej obsługi, 

1.2. Polerka na mokro 

 
Rys. 3. Polerka na mokro METABO PWE 11-110 [4] 

Podstawowe cechy polerki to: 
– możliwość szlifowania różnego rodzaju powierzchni, 
– blokada wrzeciona, 
– dysza nawadniająca we wrzecionie maszyny, 
– zabezpieczenie różnicowo-prądowe, 
– elektronika VTC utrzymuje obroty na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia oraz 

umożliwia płynną regulację obrotów. 

1.2.1. Dane techniczne 

Moc znamionowa [W] 1100 
Moment obrotowy [Nm] 4.0 
Liczba obrotów [/min]  1750-5400 

1.3. Mini polerka pneumatyczna 

 
Rys. 4. Mini polerka z elektronicznym manometrem [5] 
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Pneumatyczna mini polerka z wbudowanym elektronicznym manometrem. Idealne roz-
wiązanie do prac w trudno dostępnych miejscach. 

1.3.1. Dane techniczne 

Wrzeciono [/min] 7500 
Skok [mm] 1,5 
Moc [W] 220 
Rozmiar tarczy [mm] 30 
Długość całkowita [mm] 187 
Masa netto [kg] 0,64 

2. NOWE ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 
WIELONARZĘDZIOWEJ GŁOWICY POLERSKIEJ 

U podstawy nowej idei konstrukcji głowicy z wieloma obrotowymi dyskami ściernymi, 
napędzanymi sprężonym powietrzem , za pomocą odpowiednio ukształtowanych turbin znaj-
dujących się we wrzecionie (rys. 4). Cała konstrukcja bazuje na sześciokątnym korpusie, 
gdzie do jego ścian zamontowane są prowadnice. Wrzeciona, które poruszają się po szynach 
prowadnic umożliwiają dopasowanie się do powierzchni obrabianej.  

Dyski polerskie są elastyczne i w połączeniu z ruchomym wrzecionem (poruszającym się 
góra – dół), umożliwiają dokładniejszy proces polerowania danego elementu [2]. 

 
Rys. 5. Idea konstrukcji wielonarzędziowej głowicy polerskiej 

Do napędu wrzecion wystarczy ciśnienie od 4 do 8 bar, w zależności od zakładanych 
prędkości.  

Wykorzystanie owej głowicy do polerowania dużych elementów kształtowych, w tym 
przypadku karoserii samochodu, może przyśpieszyć proces polerowania oraz wyeliminować 
koszty obróbki. 
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PODSUMOWANIE 

Opracowanie idei nowej generacji głowicy z obrotowymi dyskami ściernymi, stanowi 
nowe możliwości wygładzania dużych powierzchni kształtowych. 

Napęd turbinowy poszczególnych zespołów dysków ściernych jest bardzo prostym narzę-
dziem, niewymagającym stosowania przekładni mechanicznych, charakteryzuje się on dużą 
efektywnością. 

Do zasilania turbin stosuje się sprężone powietrze, które bez problemu występuje w każ-
dym warsztacie. 

Taki rodzaj napędu stwarza też szerokie możliwości regulowania prędkości obrotowej 
dysków ściernych poprzez zmianę ciśnienia sprężonego powietrza, co umożliwia z kolei ste-
rowanie warunkami procesu, a w efekcie sterowania jakością powierzchni obrobionej. Ponad-
to, media te mogą być bezpośrednio wykorzystane do chłodzenia powierzchni obrabianej oraz 
wydmuchiwania pyłu. 
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USE HAND MULTI TOOL 
HEAD WITH PNEUMATIC ACTUATOR 

FOR POLISHING AND SMOOTHING LARGE 
CONTOURED SURFACES 

Abstract 
The article presents a way to polishing and smoothing of large contoured surfaces with a special 

multi tool head with pneumatic actuator. The idea of this head design and the use of the automobile 
industry for polishing bodywork are presented. 

Keywords: smoothing the surface, pneumatic actuator, grinding head. 
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