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INNOWACYJNE NARZĘDZIA HYBRYDOWE 
DO KSZTAŁTOWANIA 

POWIERZCHNI OTWORÓW 
W MATERIAŁACH TRUDNOOBRABIALNYCH 

Streszczenie 
W artykule zostały przedstawione nowe koncepcje narzędzi do kształtowania powierzchni otworów 

w materiałach trudnoobrabialnych, będące połączeniem dwóch metod obróbki – szlifowania i dyna-
micznego nagniatania gładkościowego. Zastosowanie takich rozwiązań polepszy właściwości eksplo-
atacyjne obrabianych przedmiotów oraz co ważne ograniczy koszty produkcji poprzez zwiększenie 
wydajności procesu obróbki. 

Słowa kluczowe: szlifowanie, nagniatanie dynamiczne, materiały trudnoobrabialne. 

WSTĘP 

W nowoczesnych procesach wytwarzania występuje ciągła tendencja do wzrostu dokład-
ności wymiarów, kształtu i jakości warstwy wierzchniej przedmiotów obrobionych oraz dą-
żenie do ograniczenia kosztów poprzez zwiększenie wydajności i skrócenie czasu obróbki. 
Możliwości podniesienia wydajności operacji poprzez wzrost wartości parametrów obróbki są 
jednak ograniczone. Dotyczy to zwłaszcza procesu szlifowania walcowych powierzchni we-
wnętrznych (otworów), w którym zwiększanie wartości parametrów obróbki jest ograniczone 
sztywnością dynamiczną wrzecion narzędziowych szlifierek oraz wytrzymałością narzędzi 
ściernych. Wobec tego poszukuje się różnego rodzaju modyfikacji, które pozwolą ominąć 
wyżej wymienione ograniczenia. 

Obecnie obróbka materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym takich 
jak: Inconel, Incoloy, stopy magnezu i tytanu nastręcza sporo trudności wynikających głównie z 
własności tych materiałów, głównie własności technologicznych. Stopy takie jak Inconel czy 
Incoloy – z uwagi na zwiększona zawartość niklu i kobaltu – pod wpływem temperatury stają 
się plastyczne, natomiast tytan utwardza się pogarszając tym samym warunki skrawania.  

Konwencjonalne metody szlifowania stosowane w obróbce tych materiałów nie spełniają 
wymagań dotyczących jakości obrabianych powierzchni, którym stawia coraz to większe 
wymagania oraz wydajności samego procesu szlifowania. W związku z tym w ostatnich la-
tach znacząco wzrosło zainteresowanie obróbką materiałów uznanych jako trudnoskrawalne, 
których udział jako materiały konstrukcyjne, w wielu dziedzinach techniki na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat znacząco się zwiększył. 
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1. JEDNOPRZEJŚCIOWE SZLIFOWANIE OTWORÓW  
Z NAGNIATANIEM 

Wśród wielu innowacyjnych rozwiązań, duże nadzieje wiąże się z jednoprzejściowymi 
procesami szlifowania, w których cały naddatek obróbkowy usuwany jest w jednym przejściu 
narzędzia ściernego oraz realizację obróbki z wykorzystaniem narzędzi hybrydowych, łączą-
cych szlifowanie i nagniatanie gładkościowe w jednej operacji obróbkowej. Szczególnie ko-
rzystne wydaje się szlifowanie ściernicami z nakrojem stożkowym połączone z nagniataniem 
gładkościowym. Umożliwia ono rozdzielenie funkcji szlifowania zgrubnego i wykończenio-
wego na dwie strefy. Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu nakroju stożkowego w stosunku 
do grubości naddatku obróbkowego, uzyskuje się bardzo szeroką strefę szlifowania zgrubne-
go, co zapewnia znaczne zwiększenie wydajności obróbki, w porównaniu z konwencjonal-
nym procesem szlifowania. Przygotowana w ten sposób powierzchnia stanowi doskonałą ba-
zę do obróbki nagniataniem, ponieważ zła jakość warstwy wierzchniej po obróbce poprzedza-
jącej decyduje o złej jakości warstwy wierzchniej po nagniataniu [3]. 

Procesy szlifowania jednoprzejściowego stanowią jeden z najnowszych trendów rozwojo-
wych obróbki ściernej. Ich istota polega na usuwaniu całego naddatku obróbkowego w jednym 
przejściu narzędzia ściernego, przy jednoczesnym zachowaniu żądanej jakości warstwy 
wierzchniej przedmiotu obrabianego (WWPO). Rozwój procesów jednoprzejściowych związa-
ny był z upowszechnieniem ściernic z materiałów super twardych, takich jak diament (D), czy 
regularny azotek boru (CBN) oraz stosowaniem podwyższonych i wysokich prędkości szlifo-
wania. Odpowiednie dostosowanie struktury ściernicy (ukształtowanie nakroju stożkowego, 
strefowe zróżnicowanie budowy) pozwala na jednoczesną realizację szlifowania zgrubnego i 
wykończeniowego, dzięki czemu znacząco wzrasta wydajność ubytkowa szlifowania wynikają-
ca ze skróconego czasu obróbki przy zachowaniu żądanej jakości otworu – rys. 1. 

 
Rys. 1. Rozkład obciążenia czynnej powierzchni ściernicy (a) oraz widoki wiórów powstających 

w strefie szlifowania zgrubnego (b) i wykończeniowego (c) w procesie jednoprzejściowego 
szlifowania otworów ściernicą o strefowo zróżnicowanej budowie [3] 
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Obecnie stosowane procesy jednoprzejściowe, ze względu na uzyskiwane w nich właści-
we wydajności ubytkowe, można zaliczyć do procesów szlifowania wysoko wydajnego 
(HEG), przy stosowaniu zwiększonych głębokości szlifowania, nazywanego również wysoko 
wydajnym szlifowaniem głębokim (HEDG). Proces ten rozwinął się z połączenia szlifowania 
z dużymi prędkościami i szlifowania głębokiego. 

Efektywność szlifowania należy rozpatrywać w aspekcie ekonomicznym, przez co można 
ją zdefiniować, jako relację uzyskanych efektów obróbki do nakładów poniesionych na ich 
osiągnięcie. Efekty realizacji procesów szlifowania najczęściej opisywane są za pomocą na-
stępujących parametrów pośrednich: siła szlifowania, moc szlifowania, energochłonność wła-
ściwa szlifowania, temperatura szlifowania, drgania układu OUPN, emisja akustyczna, wy-
dajność szlifowania oraz przy użyciu parametrów bezpośrednich, takich jak: chropowatość 
i falistość powierzchni po szlifowaniu, naprężenia i mikrotwardość WWPO, kształt i wymiary 
przedmiotu obrobionego, makro- i mikrozużycie ściernicy, zalepianie CPS. Należy zauważyć, 
że niektóre z parametrów pośrednich, poza oceną ilościową efektów procesu, zawierają rów-
nież ich koszty, np. nakłady energetyczne lub czas szlifowania[3]. 

Powierzchniowa obróbka nagniataniem jest jedną z metod obróbki wykańczającej mate-
riałów, polegająca na wykorzystaniu miejscowego odkształcenia plastycznego, zachodzącego 
w warstwie wierzchniej przedmiotu wskutek określonego kinetycznego działania twardego 
i gładkiego elementu nagniatającego w kształcie kulki, krążka lub rolki na nierówności po-
wierzchni obrabianej. Efektem nagniatania jest zmniejszenie chropowatości powierzchni oraz 
utwardzenie warstwy wierzchniej obrabianego przedmiotu i kształtowanie w niej naprężeń 
ściskających. Jednoczesne występowanie tych efektów obróbkowych powoduje, że elementy 
nagniatane mają lepsze właściwości eksploatacyjne, niż elementy obrabiane w sposób kon-
wencjonalny.  

W procesie nagniatania możliwe jest uzyskanie jednego określonego efektu lub kilku 
efektów jednocześnie. W związku z tym rozróżnia się nagniatanie: wygładzające, umacniają-
ce, wymiarowe, wymiarowo-umacniające i specjalne. Nagniatanie wygładzające ma na celu 
poza zwiększeniem gładkości powierzchni również uzyskanie określonej nośności po-
wierzchni, która posiada zdolności przenoszenia dużych obciążeń ze względu na duże pola 
obszarów kontaktu części współpracujących. Dlatego też ten sposób obróbki zalecany jest do 
stosowania w przemyśle motoryzacyjnym [4]. 

2. OBRÓBKA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI HYBRYDOWYCH 

2.1. Obróbka hybrydowa otworów 
Ze względu na trudności w obróbce ubytkowej, materiały trudnoobrabialne wymagają 

odmiennego podejścia co do sposobu ich kształtowania. Dlatego też podejmowane są próby 
zmian technologii obróbki tych materiałów, które polegają nie tylko na modyfikacji samej 
technologii szlifowania, ale również na zastosowaniu narzędzi hybrydowych, które wspoma-
gają proces obróbki, zachowując przy tym odpowiednią jakość powierzchni obrabianej oraz 
zwiększają wydajność procesu. 

Możliwości zastosowanie takich rozwiązań konstrukcyjnych narzędzi skrawających, wy-
dają się w pełni uzasadnione, ze względu na coraz to większe wymagania jakości powierzchni 
wytwarzanej w procesach nagniatania, które z kolei z powodu pewnych ograniczeń nie znala-
zły szerokiego zastosowania w praktyce produkcyjnej. Ograniczenia te wynikają głównie 
z konieczności właściwego przygotowania przedmiotu obrabianego i zastosowania odpo-
wiedniej obróbki poprzedzającej, gdyż istnieje korelacja pomiędzy stanem przedmiotu obra-
bianego po obróbce poprzedzającej, a jakością technologiczną wyrobu [1, 4].  

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne hybrydowych narzędzi do obróbki otworów po-
kazano na rys. 2. Pierwsze rozwiązanie przedstawia widok głowicy ściernicy konwencjonal-
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nej wraz z pierścieniem do nagniatania, w rozwiązaniu drugim zastosowano ściernicę z nakro-
jem stożkowym. Przedstawione narzędzia ścierne – dzięki konstrukcji hybrydowej łączącej 
wydajne szlifowanie i nagniatanie – umożliwiają rozdzielenie obróbki zgrubnej i wykończe-
niowej w jednej operacji szlifowania. 

   
Rys. 2. Głowica do obróbki otworów: a) ze ściernicą konwencjonalną, b) ze ściernicą z nakrojem 

stożkowym 
Źródło: Opracowanie własne. 

Takie rozwiązanie zapewnia z jednej strony zwiększenie wydajności obróbki – z drugiej 
zaś – podniesie dokładność obróbki i relatywnie polepszenie stanu warstwy wierzchniej 
przedmiotu obrabianego poprzez wytworzenie naprężeń ściskających. Efektem tego będą 
znaczne lepsze właściwości eksploatacyjne powierzchni szlifowanych, co zapewni mniejsze 
ich zużycie oraz wydłuży okres trwałości. Narzędzia takie mogą być przede wszystkim sto-
sowane do obróbki otworów, od których wymagana jest duża dokładność wymiarowo-
kształtowa oraz mała chropowatość powierzchni. Umożliwia to również stosowanie ściernic 
o relatywnie dużych wymiarach ziaren i otwartości (porowatości) struktury, które nie zapew-
niają małych chropowatości, ale są niezbędne do obróbki o dużej wydajności lub obróbki ma-
teriałów trudnoobrabialnych, a ich osiągniecie następuje w procesie nagniatania. Dodatkowo 
na rys. 3. przedstawiono wybrane konstrukcje głowic nagniatających, których prototypy wy-
korzystane zostaną w badaniach doświadczalnych. 

 
Rys. 3. Przykładowe konstrukcje głowic nagniatających 
Źródło: Opracowanie własne. 

2.2. Obróbka otworów o dużych średnicach 
Kolejnym rozwiązaniem jest koncepcja nowej generacji głowic z obrotowymi narzędziami 

ściernymi przedstawiona na rysunku 4. Stanowi nowe możliwości szlifowania, zwłaszcza 
otworów o dużych średnicach. Napęd turbinowy poszczególnych zespołów ściernic jest bar-
dzo prostym narzędziem, niewymagającym stosowania przekładni mechanicznych, charakte-
ryzuje się on dużą efektywnością. Do zasilania turbin może być stosowana zarówno ciecz 
chłodząco – smarująca, jak i sprężone powietrze, co potwierdzają badania rozpoznawcze. 
Taki rodzaj napędu stwarza też szerokie możliwości regulowania prędkości obrotowej ścier-
nic poprzez zmianę ciśnienia cieczy lub sprężonego powietrza, co umożliwia z kolei sterowa-
nie warunkami obróbki, a w efekcie sterowania jakością powierzchni obrobionej. Ponadto, 
media te mogą być bezpośrednio wykorzystane do chłodzenia powierzchni obrabianej [6]. 
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Rys. 4. Głowica szlifierska wraz z przedmiotem obrabianym: a) widok aksonometryczny, b) widok 

z przodu [6] 

Inne rozwiązanie konstrukcyjne głowicy przedstawia rysunek 5. Głowica ścierna składa 
się z jednego korpusu oraz zespołu elementów ściernych przemieszczających się w kierunku 
promieniowym. Opisane rozwiązanie umożliwia rozdzielenie w jednym narzędziu ściernym 
sekcji szlifowania zgrubnego oraz wykańczającego. Stwarza to warunki do zastosowania róż-
nych charakterystyk i właściwości użytkowych narzędzi ściernych realizujących te zabiegi. 
Istotną korzyścią, jaką daje to rozwiązanie, jest doprowadzenie cieczy chłodząco-smarującej 
bezpośrednio do strefy szlifowania zapewniając obniżenie temperatury w miejscu styku po-
szczególnych narzędzi z powierzchnią przedmiotu obrabianego. Wpływa to korzystnie na stan 
warstwy wierzchniej oraz chropowatość powierzchni obrabianej. Dodatkowo system chło-
dzenia zapewni zminimalizowanie ilości cieczy chłodzącej stosowane w procesie szlifowania 
(nawet do 80%). Ma to ogromne znaczenie ekonomiczne i ekologiczne. Przy kilkuset szlifier-
kach takie rozwiązanie spowoduje wymierne obniżenie kosztów samego chłodziwa, kosztów 
gospodarki nimi oraz – co bardzo istotne – kosztów jego utylizacji. Są to wielotysięczne 
oszczędności w skali roku dla gospodarki. 

 
Rys. 5. Głowica do szlifowania otworów z odśrodkowym podawaniem CCS 
Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE  

Producenci samochodów oferując klientom coraz to nowsze rozwiązania konstrukcyjne 
stawiają przed konstruktorami i technologami nowe problemy do rozwiązania zachowując 
przy tym wysoką jakość wyrobów i minimalizacje kosztów produkcji. Oczekiwania użytkow-
ników, względy bezpieczeństwa oraz ochrona środowiska są realizowane przy udziale no-
wych materiałów i technologii ich kształtowania. Przedstawione powyżej rozwiązania kon-
strukcyjne narzędzi mogą stanowić istotny wkład w rozwój technologii kształtowania otwo-
rów ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk materiałowych w odniesieniu zarówno 
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da jakości warstwy wierzchniej przedmiotów obrabianych, poprawiających własności eksplo-
atacyjne wyrobów, a także w odniesieniu do wydajności procesu. 

Zaprezentowane konstrukcje narzędzi ściernych są rozwijane w Katedrze Inżynierii Pro-
dukcji Politechniki Koszalińskiej. Obecnie wykonywane są ich prototypy, które w najbliż-
szym czasie będą przebadane w celu określenia ich przydatności produkcyjnej. W tym celu 
zrealizowane zostaną badania powierzchni obrobionych oraz powierzchnie czynne narzędzi 
ściernych na głowicach obróbkowych. 
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INNOVATIVE HYBRID TOOLS FOR FORMING 
HOLES SURFACE IN DIFICULT MATERIALS 

Abstract 
The article presents new concepts of tools for shaping the surface of the holes in materials of diffi-

cult, being a combination of two methods of treatment – grinding and dynamic burnishing. The use of 
such solutions will improve the performance characteristics of workpieces, and more importantly re-
duce production costs by increasing the efficiency of the machining process. 
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