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GŁOWICAMI WIELONARZĘDZIOWYMI 

Streszczenie 
W artykule omówiony został wpływ impregnacji narzędzi ściernych na chropowatość zgrubną Ra 

powierzchni materiału trudnoobrabialnego. Materiałem obrabianym był stop aluminium PA6. Do 
procesu szlifowania użyto uniwersalnej frezarki pionowej (Jafa) zaopatrzonej w wielonarzędziową 
głowicę szlifiersko-polerską do obróbki dużych powierzchni płaskich oraz kształtowych. 

Przedstawiono wstępne wyniki badań podczas procesu obróbki materiału trudnoobrabialnego 
z zastosowaniem ściernic garnkowych z węglika krzemu o spoiwie ceramicznym impregnowanych 
grafitem, tworzywem sztucznym oraz silikonem. Celem pracy było sprawdzenie możliwości redukcji 
adhezji materiału trudnoskrawalnego do powierzchni czynnej narzędzia ściernego. 

Słowa kluczowe: impregnowane narzędzia ścierne, powierzchnia obrabiana, materiał trudnoskrawalny. 

WSTĘP 

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej dynamicznych w świecie. Producenci 
przykładają wiele starań by udoskonalić swoje maszyny projektując nowe silniki, które będą 
spełniały coraz to drastyczniejsze wymogi odnośnie zużycia paliwa, emisji spalin a jednocze-
śnie żeby były trwalsze i lżejsze. Szczególne zainteresowanie poświęca się także na komfort 
jazdy. Aby spełnić te warunki trzeba użyć nowszych materiałów jak stopy glinu, które są lek-
kie, ale bardziej uciążliwe jeżeli chodzi o ich obróbkę, gdyż podczas szlifowania narzędzie 
ścierne zalepia się. W celu minimalizacji stopnia zalepienia ściernicy można stosować ciecze 
chłodząco-smarujące, ale obecnie ich stosowanie staje się coraz bardziej problematyczne, 
gdyż negatywnie wpływają na zdrowie operatora czy środowisko. Koszty cieczy obróbko-
wych, ich filtracji oraz utylizacji są niekiedy znacznie większe niż koszty narzędzia, stąd w 
dużym stopniu zwiększają całkowite koszty obróbki, dlatego też przechodzi się na metody 
MQL – minimum quantity lubrication [2, 3]. Aby ograniczyć adhezję materiału obrabianego 
do powierzchni ściernicy można także narzędzie ścierne poddać modyfikacji. Przez modyfi-
kację rozumie się stosowanie różnego rodzaju wypełniaczy, które mogą być jednym ze skład-
ników spoiwa, a również impregnowanie gotowego narzędzia ściernego przez wprowadzenie 
dodatkowych substancji w strukturę ściernicy. Ming-Yi Tsai i Shi-Xing Jian przedstawili 
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możliwości stosowania grafitu jako wypełniacza a jednocześnie środka zmniejszającego tar-
cie, co z kolei wpływa na zmniejszenie stopnia zalepienia czynnej powierzchni ściernicy 
(CPS). Znane są prace dotyczące zmniejszenia adhezji materiału obrabialnego do ściernic 
przez impregnację narzędzi ściernych. Firmy ze światowej czołówki produkujące  narzędzia 
ścierne (Super Abrasives, Global Systec Shur Grind Segments, Grier Abrasive, Inc., Joto 
Abrasives PVT.LTD, Norton Company) posiadają w swojej ofercie ściernice impregnowane. 
W ofercie można znaleźć ściernice impregnowane siarką, żywicą lub woskami. Zasadniczą 
różnicą między stosowaniem wypełniaczy a impregnacją gotowych narzędzi jest to, że impre-
gnować narzędzie mogą sami producenci jak i jego użytkownicy. Stąd proces ten staje się 
bardziej uniwersalny [1-5]. 

W artykule zostały przedstawione sposoby impregnacji ściernic grafitem, siarką i polime-
takrylanem metylu (PMMA), a także przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych procesu 
szlifowania tymi ściernicami z użyciem wielonarzędziowej głowicy szlifiersko-polerskiej do 
obróbki powierzchni płaskich i kształtowych na frezarce uniwersalnej pionowej. 

1. BADANIA DOŚWIADCZALNE 

Celem pracy było sprawdzenie możliwości redukcji adhezji materiału trudnoobrabialnego 
(stopu aluminium  EN AW-2017A o oznaczeniu według PN: PA6) do powierzchni czynnej 
narzędzia ściernego. Ściernice z SiC o oznaczeniu 1-35x20x10/25x10 99C 80 K8V poddano 
procesowi impregnacji. Do impregnacji użyto trzech substancji: grafitu, silikonu oraz PMMA. 
W tabeli 1 przedstawiono procentowy udział impregnatów w narzędziu ściernym.  

Tab. 1. Masy ściernicy przed i po impregnacji oraz procentowy udział impregnatu w ściernicy 

Ściernica Masa przed impregnacją [g] Masa po impregnacji [g]
Procentowy udział impregnatu 

[% wag.] 
Ściernica z grafitem 31,25 31,69  1,39 
Ściernica z PMMA 31,23  32,14  2,83 
Ściernica z silikonem 31,22  32,04  2,56 

Stanowisko badawcze zbudowane zostało z użyciem uniwersalnej frezarki pionowej za-
opatrzonej w prototypową wielonarzędziową głowicę szlifiersko-polerską do obróbki po-
wierzchni płaskich i kształtowych wykonaną w Katedrze Inżynierii Produkcji Politechniki 
Koszalińskiej – rys. 1. Materiał obrabiany szlifowano czołowo zgrubnie na frezarce z uży-
ciem tej głowicy. Zastosowano ściernice garnkowe z węglika krzemu o oznaczeniu 
1-35x20x10/ 25x10 99C 80 K8V, które zamocowano do trzpieni na wrzecionie głowicy. 
Wrzeciona napędzane były sprężonym powietrzem za pomocą turbiny. Ciśnienie podawane 
na turbinę wynosiło 6 bar, natomiast prędkość z jaką odbywał się proces szlifowania nie zo-
stała jeszcze zmierzona. 

1.1. Wyniki badań 
Przed przystąpieniem do procesu szlifowania oraz po szlifowaniu zarejestrowano obrazy 

czynnych powierzchni ściernic na mikroskopie skaningowym (rys. 2 i 3). Metodyka badań 
polegała na porównaniu wyników pomiarów profili chropowatości zgrubnej powierzchni 
przedmiotów obrobionych dla ściernic impregnowanych ze ściernicą nie impregnowaną po 
procesie szlifowania (rys. 4.). 
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Rys. 1. Stanowisko badawcze: a) model wielonarzędziowej głowicy szlifiersko-polerskiej do obróbki 

powierzchni płaskich i kształtowych, b) frezarka wspornikowa z zamontowaną głowicą. Ozna-
czenia: 1 – głowica szlifierska, 2 – sanie krzyżowe, 3 – frezarka wspornikowa (Jafa), 4 – stół, 
5 – wrzeciono, 6 – belka wspornikowa przesuwna, 7 – imadło wraz z przedmiotem 
obrabianym, 8 – kierunek obrotu głowicy, 9 – stożek Morse’a 4, 10 – wlot sprężonego 
powietrza, 11 – regulacja napinania sprężyny, 12 – wrzeciono, 13 – ściernica garnkowa, 
14 – kierunek obrotu ściernicy 

 

 
Rys. 2. Porównanie obrazów mikroskopowych SEM czynnej powierzchni ściernicy przed 

przystąpieniem do procesu szlifowania: a) ściernica nie impregnowana, b) ściernica 
impregnowana grafitem, c) ściernica impregnowana polimetakrylanem metylu, d) ściernica 
impregnowana silikonem 



AUTOBUSY 475 

 
Rys. 3. Porównanie obrazów mikroskopowych SEM czynnej powierzchni ściernicy po szlifowaniu: 

a) ściernica nie impregnowana, b) ściernica impregnowana grafitem, c) ściernica 
impregnowana polimetakrylanem metylu, d) ściernica impregnowana silikonem 

 
Rys. 4. Wpływ impregnacji na chropowatość zgrubną Ra przedmiotu obrabianego PA6 
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1.2. Analiza otrzymanych wyników badań 
Analizując obrazy czynnych powierzchni narzędzi ściernych przed i po szlifowaniu można 

wnioskować, że impregnat rozłożył się równomiernie na całej CPS oraz wniknął w przestrze-
nie międzyziarnowe co jest dosyć ważnym elementem, jeżeli chodzi o okresowe obciąganie 
ściernicy, tzn., że po zabiegu obciągania narzędzia nie jest konieczna ponowna impregnacja 
ściernicy. 

Porównując obrazy mikroskopowe po szlifowaniu można stwierdzić, że stopień zalepienia 
ściernicy w wyniku szlifowania ściernicami impregnowanymi grafitem oraz silikonem jest 
mniejszy. Stopień zalepienia w przypadku ściernicy impregnowanej PMMA jest porówny-
walny ze ściernica nie impregnowaną. Może być to spowodowane tym, że ściernica taka po-
siada znacznie mniejszą ilość przestrzeni międzyziarnowych co może skutkować, że tworzące 
się wióry nie odrywają się od narzędzia. Prawdopodobnie ilość polimeru wprowadzona do 
narzędzia jest za duża i należałoby usunąć nadmiar podczas impregnacji. 

Z rys. 4. wynika, że szlifowanie ściernicą z grafitem daje najlepsze rezultaty, chropowa-
tość zgrubna wyniosła 1,78 µm, natomiast szlifowanie ściernicami impregnowanymi PMMA 
i silikonem dało gorsze rezultaty w porównaniu ze ściernicą nie impregnowaną.  

WNIOSKI 

Przeprowadzone wstępne badania rozpoznawcze procesu szlifowania stopu glinu o ozna-
czeniu PA6 impregnowanymi ściernicami z użyciem wielonarzędziowej głowicy szlifiersko-
polerskiej pozwoliły na sformułowanie zasadniczych wniosków: 
– wstępne porównanie chropowatości powierzchni po obróbce ściernicami impregnowanymi 

pozwoliło stwierdzić, że najlepszą chropowatość można uzyskać szlifując materiał trudno-
obrabialny ściernicami impregnowanymi grafitem, 

– ściernica impregnowana silikonem posiadała najlepsze właściwości antyadhezyjne, co po-
zwala na dłuższą jej eksploatację, jednak kosztem gorszej chropowatości przedmiotu obra-
bianego, 

– zastosowanie takich ściernic z wykorzystaniem takiej głowicy może wyeliminować koszty 
związane z czasem obróbki oraz stosowanie cieczy chłodząco-smarujących, gdyż wrzecio-
na napędzane są sprężonym powietrzem, które chłodzi i wydmuchuje wióry powstałe pod-
czas obróbki, a przy tym zbędne są przekładnie mechaniczne. 
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APPLICATION OF TREATED SILICON CAR-
BIDE VITRIFIED BONDED GRIND WITH MUL-

TI-TOOL WHEEL HEAD 

Abstract 
This paper describes the influence of treated grinding wheels on hard-to cut material roughness 

Ra. The workpiece were PA6 aluminum alloy. To grinding process was used a horizontal milling ma-
chine (Jafa) provided with multi-tool wheelhead. The results of preliminary research with using treat-
ed with graphite, silicon and plastic a vitrified bonded straight cup silicon carbide grinding wheels 
were also conduced. The main objective of this research was to check the potential of treatment the 
grinding wheels and in consequence reduce the high intensity adhesion of chips to the active surface 
of the grinding wheel. 

Key words: impregnated tools, machined surface, hardly workable material. 
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