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Temat ćwiczenia: 

Przegl ąd obrabiarek 

Cel ćwiczenia: 

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych rodzajów obrabiarek, ich możliwości 
technologicznych i przeznaczenia. 

Program ćwiczenia: 

1. Szlifierki ogólnego przeznaczenia. 

2. Szlifierki ostrzarki. 

Zadaniem studenta jest poznanie ogólnej budowy wymienionych obrabiarek ich cech 
charakterystycznych oraz podstawowych zespołów i ruchów przez nie wykonywanych. 
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1. WSTĘP 

Szlifierki są obrabiarkami skrawającymi za pomocą ściernic o ziarnach dużej twardości 
Ich przeznaczeniem jest obróbka wykańczająca przedmiotów obrobionych uprzednio przez 
skrawanie na innych obrabiarkach oraz przedmiotów utwardzonych. Ze wzrostem 
dokładności wykonania odlewów ciśnieniowych i odkuwek coraz częściej można szlifować te 
przedmioty pomijając wstępną obróbkę skrawaniem. Szlifowanie zapewnia dużą dokładność 
wykonania IT2-7 i wysoką gładkość powierzchni. Najważniejszymi cechami techniczno-
użytkowymi szlifierek są: 

1. duża prędkość skrawania ograniczona przede wszystkim wytrzymałością spoiwa 
ściernicy: 30-35 m/s. – najczęściej stosowana;60 m/s-podwyższona; 90-120 m/s -
szlifowanie szybkościowe; 120-250 m/s-szlifowanie ultraszybkie, 

2. małe siły skrawania przy stosunkowo dużej składowej odporowej Fy = /1-3/ Fz oraz 
dużej mocy skrawania, 

3. konieczność obfitego chłodzenia, 
4. ostrzenie ściernicy bez zdejmowania z wrzeciona, 
5. wysokie wymagania dokładnościowe /dosuwy rzędu 0,001mm/ 

• duża sztywność układu OUPN, 

• wysoka dokładność łożyskowania wrzecion i połączeń prowadnicowych, 

• wysoka trwałość dokładności najważniejszych elementów szlifierki, 

• bardzo wolne ruchy ustawcze, 

• wysoka dokładność urządzeń pomiarowo-kontrolnych. 



 

Najogólniej z uwagi na cechy konstrukcyjne i możliwości obróbkowe szlifierki można 
podzielić w przedstawiony poniżej sposób. 

I. Szlifierki do wałków: 

1. kłowe ( wzdłużne, uniwersalne, poprzeczne-wcinające), 
2. bezkłowe. 

II. Szlifierki do otworów: 

1. zwykłe 

2. planetarne 
3. bezkłowe 

III. Szlifierki do płaszczyzn: 

1. Obwodowe, 
2. Czołowe, 

IV. Szlifierki inne np. ostrzarki. 

 

Szlifierki do wałków kłowe  

Przeznaczone są doszlifowania powierzchni zewnętrznych obrotowych. Szlifowany 
przedmiot mocowany jest w kłach lub uchwycie. Zasada szlifowania na szlifierce kłowej 
wzdłużnej została pokazana na rys. 1. 

 
Rys.1.Szlifierka do wałków, kłowa wzdłużna – zasada szlifowania: 1 - łoże, 2 - stół,  

3 - skrętna część stołu, 4 - konik, 5 - wrzeciennik ściernicy, 6 - wrzeciennik przedmiotu, 7 - przedmiot 

 

Szlifierki do wałków bezkłowe  

Szlifierki wałków bezkłowe przeznaczone są do szlifowania przelotowego 
przedmiotów cylindrycznych oraz do szlifowania wgłębnego przedmiotów o złożonym 
kształcie tworzącej. Zasadę szlifowania bezkłowego wałków pokazano na rys. 2. 



 

a) 

 

b) 

 
Rys. 2. Zasada szlifowania bezkłowego wałków: a) rozkład prędkości, b) widok ogólny, N - ściernica,  

T - tarcza prowadząca, WN – wrzeciennik ściernicy, WT – wrzeciennik, UN – obciągacz ściernicy,  
UT – obciągacz tarczy 

 

Przedmiot podparty na podtrzymce styka się z tarczą prowadzącą T oraz ściernicą 
roboczą N. Przedmiot otrzymuje prędkość obrotową od wolno obracającej się tarczy 
prowadzącej, natomiast szybko obracająca się tarcza ścierna przeznaczona jest do 
szlifowania przedmiotu. Na skutek pochylenia osi obrotu tarczy prowadzącej o niewielki kąt 
2÷6 stopni przedmiot uzyskuje przesuw wzdłuż swej osi. Aby zapewnić liniowe przyleganie 
przedmiotu do tarczy prowadzącej nadaje się jej kształt hiperboloidy obrotowej. Podczas 
szlifowania bezkłowego oś przedmiotu winna leżeć powyżej linii łączącej osie ściernicy 
i tarczy prowadzącej. Jest to warunek niezbędny do uzyskania okrągłego kształtu 
przedmiotu. 

Szlifierki do otworów.  

Szlifierki do otworów przeznaczone są do obróbki wewnętrznych powierzchni 
cylindrycznych i stożkowych. Na rys. 3. przedstawiono szlifierkę do otworów uniwersalną. 

 
Rys. 3. Szlifierka do otworów uniwersalna 



 

Wrzeciennik przedmiotu jest w niej napędzany przekładniami pasowymi. Wrzeciennik 
ściernicy dla prędkości obrotowych do 45000 obr/min. jest napędzany pasem płaskim, a dla 
wyższych prędkości bezpośrednio silnikiem elektrycznym wysokiej częstotliwości. 

Na rys.4. pokazano schemat szlifowania planetarnego. 

 
Rys.4.Zasada szlifowania planetarnego otworów: 1 – ściernica, 2 – szlifowany przedmiot, 3 – ruch 

posuwowy wzdłużny, 4 – ruch dosuwowy promieniowy 

 
Szlifowanie planetarne stosuje się do obróbki otworów w przedmiotach dużych 

i ciężkich oraz przedmiotach o kształtach nieobrotowych. Wszystkie ruchy niezbędne do 
szlifowania wykonuje wrzeciono ze ściernicą (przedmiot jest nieruchomy). Ściernica 1 poza 
ruchem obrotowym głównym wykonuje ruch posuwowy po obwodzie koła (ruch planetarny). 
Pozostałe ruchy to posuwistozwrotny ruch ściernicy wzdłuż tworzącej otworu oraz ruch 
dosuwowy po promieniu otworu szlifowanego. 

Szlifierki do płaszczyzn.  

Istnieje wiele odmian konstrukcyjnych szlifierek do płaszczyzn. Na rys. 5 
przedstawiono typową konstrukcję szlifierki do płaszczyzn, obwodową, wzdłużną, 
jednostojakową z poprzecznym przesuwem stojaka 

 
Rys. 5. Szlifierka do płaszczyzn obwodowa, wzdłużna, jednostojakowa z poprzecznym przesuwem 

stojaka 

Natomiast na rys.6.zamieszczono szlifierkę do płaszczyzn czołową, wzdłużną 
z pionową osią wrzeciona i pionowym przesuwem wrzeciennika. 



 

 
Rys. 6. Szlifierka do płaszczyzn czołowa, wzdłużna, z pionową osią wrzeciona i pionowym przesuwem 

wrzeciennika 

Szlifierki inne  

Oprócz trzech podstawowych rodzajów szlifierek omówionych wyżej istnieje szeroki 
asortyment szlifierek przeznaczonych do konkretnych zadań obróbkowych. 

Ostrzarki – są to szlifierki przeznaczone do ostrzenia nowych narzędzi oraz do 
regeneracji narzędzi stępionych. Spotykane są następujące odmiany: 

• ostrzarki do noży tokarskich i strugarskich, 
• ostrzarki do wierteł, 
• ostrzarki do narzędzi wieloostrzowych takich jak: frezy, głowice frezarskie, piły 

tarczowe oraz gwintowniki i narzynki. 
 

Szeroką grupę stanowią szlifierki specjalne, do których należą: 

• szlifierki do uzębień,  

• szlifierki do gwintów,  

• szlifierki kształtowe do krzywek i liniałów, 

• szlifierki dla przemysłu motoryzacyjnego do wałów korbowych, wałków rozrządu 
i pierścieni tłokowych,  

• szlifierki taśmowe, gdzie narzędziem zamiast ściernicy jest taśma ścierna, 

• obrabiarki do obróbki gładkościowej (Ra poniżej 0,16), są to osełkownice do wałków 
i otworów ( honowanie) oraz docierarki i polerki. 

WYRÓWNOWAŻANIE ŚCIERNIC 

Oprócz właściwego doboru ściernicy oraz warunków skrawania na jakość szlifowania 
znaczący wpływ ma wyrównoważenie ściernicy. Niewyrównoważone siły przenoszone są na 
korpus obrabiarki wywołując jej drgania, co bezpośrednio wpływa na chropowatość 
szlifowanej powierzchni, dokładność wymiarową przedmiotu, zużywanie się szlifierki oraz 
diamentu stosowanego do ostrzenia ściernicy. Wyważanie może być statyczne bądź 
dynamiczne. 



 

Wszystkie ściernice przed zamontowaniem na wrzecionie powinny być wyważone statycznie. 
W obsadzie ściernicy jest wykonany kolisty rowek, w który wkładane są ciężarki z 
możliwością zaciśnięcia wkrętem 3.w dowolnym miejscu na obwodzie Rys.7. 

 

•  

• Rys.7. Urządzenie do wyrównoważania: 1-rowek, 2-ciężarek, 3-wkręt. 

•  

Każdy ciężarek składa się z dwóch części aby umożliwić włożenie go w rowek. Przed 
przystąpieniem do wyważania ciężarki wyjmuje się z oprawy. Niewyważenie spowoduje że 
ściernica będzie powoli obracać na krążkach wyważarki aż jej najcięższa strona znajdzie się 
w dolnym położeniu Rys.8  

 

 

Rys.8.Przebieg wyrównoważania statycznego ściernicy: a-d – fazy wyrównoważania:1 – 
niewyrównoważenie ściernicy, 2 – znak, do którego należy zsunąć ciężarki przy rozpoczęciu 

zabiegu wyrównoważania. 

 

W tym położeniu należy wykonać kredą znak 2, możliwie dokładnie pionowo nad osią. 
Następnie zakłada się dwa ciężarki w oprawę, aby stykały się dokładnie na znaku 2.Z kolei 
próbuje się, czy ściernica jest wyrównoważona, tzn. nie będzie wykonywać samoczynnie 
obrotu przy dowolnym ustawieniu kątowym na krążkach. Pierwsza próba wykaże zwykle 
brak wyrównoważenia i wówczas należy stopniowo rozsuwać ciężarki , ale zawsze tak, aby 
pozostawały w równej odległości kątowej od znaku 2.jak na rysunku b i c. Po każdym 



 

przesunięciu ciężarków należy sprawdzić stan wyrównoważenia ściernicy, aż do uzyskania 
zadowalającego wyniku. Zaczernione kółka 1 na rysunku 8 pokazują poglądowo, jak zmienia 
się stopień nieważenia przy różnych położeniach ciężarków. W położeniu d ciężarki 
wyrównoważają  się wzajemnie. W przypadku gdy ściernica ma duże niewyważenie, trzeba 
użyć trzeciego ciężarka. Ciężarek ten zakłada się pod kreską 2 jako wstępne 
wyrównoważenie, a dwa dalsze, ustawione obok już założonego, służą do ostatecznego 
wyrównoważenia. 

Na rysunku 9 pokazano przyrząd krążkowy do wyrównoważania ściernic.  

 

Rys.9.Przyrząd krążkowy do wyrównoważenia statycznego ściernic ; 1 – krążek. 2 – 
ściernica, 3 – trzpień. 

 

Trzpień ściernicy jest oparty na dwóch parach krążków o dużej ściernicy ułożyskowanych 
tocznie, aby zmniejszyć tarcie na czopach. Urządzenie nie wymaga poziomowania. 
Wyrównoważenie statyczne układu wrzecionowego może być wykonane bezpośrednio na 
szlifierce, gdy wrzeciono jest łożyskowane aero- lub hydrostatycznie./napęd odłączony/. 
Znikome tarcie w łożyskach pozwala na uzyskanie niewyrównoważenia rzędu kilku gcm . 

Do szlifowania z prędkością obwodową ściernicy do 30m/s, wystarczy wyrównoważenie 
statyczne ściernicy. Dla wyższych prędkości /45-60 m/s/ konieczne jest wyważanie 
dynamiczne./siły odśrodkowe niewyważenia rosną proporcjonalnie do kwadratu prędkości 
obrotowej. 

Obliczanie sił i mocy przy szlifowaniu  

Przy szlifowaniu w odróżnieniu od innych sposobów skrawania wyznacza się nie 
szybkość skrawania, a prędkość obwodową wałka lub prędkość przesuwu przedmiotu 
płaskiego, wg wzoru 
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gdzie: 

Cv, av, cv, ev, uv – współczynnik i wykładniki potęgowe wyznaczane doświadczalnie, 



 

 dp – średnica szlifowanego przedmiotu w mm, 

T – trwałość ściernic w min, 

a – głębokość szlifowania w mm, 

f – posuw wzdłużny w mm/obr przedmiotu obrabianego lub w mm/skok przy szlifowaniu 
płaszczyzn 

Przy szlifowaniu zewnętrznych przedmiotów o powierzchniach obrotowych rozpatruje 
się trzy składowe siły szlifowania: Fz – styczną, Fx – posuwową, Fy – odporową. Siły Fx i Fy 
mają wpływ na odkształcenia obrabianego przedmiotu. Siła promieniowa Fy odgrywa 
znaczną rolę w dokładności szlifowania, powodując sprężyste ugięcia przedmiotu oraz 
elementów obrabiarki. Na podstawie badań stwierdzono, że stosunek Fy : Fz waha się w 
granicach od 1 do 3, a nawet i więcej, w przypadku gdy ziarna ściernicy ulegną stępieniu. 
Składowa Fx jest zwykle od 4 do 6 razy mniejsza od składowej Fz. 

Najważniejsza jest siła Fz gdyż od niej zależy moc skrawania przy szlifowaniu. 
Składową styczną oblicza się ze wzoru 

6,07,07,081,9 afvCF pzz ⋅⋅⋅⋅=  [N] 

gdzie Cz – współczynnik uwzględniający właściwości materiału obrabianego i ściernicy, Cz = 
2,2 dla stali hartowanej, Cz = 2,1 dla stali niehartowanej, Cz = 2,0 dla żeliwa, 

vp - prędkość obwodową przedmiotu obrabianego [m/min], 

f – posuw wzdłużny [mm/obr], 

a – głębokość szlifowania [mm]. 

Powyższy wzór otrzymano szlifując wałek ściernicą elektrokorundową 46K5V. 

Moc skrawania przy szlifowaniu oblicza się ze wzoru 

1000
sz

skr

vF
P

⋅
=  [kW] 

gdzie: 

vs – prędkość obwodowa ściernicy [m/s]. 

Moc silnika napędowego ściernicy wyraża się wzorem 
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gdzie wsη - sprawność napędu ściernicy. 

W szlifierkach do okrągłego szlifowania moc silnika napędu ruchu obrotowego przedmiotu 
obrabianego wyraża się wzorem 
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gdzie wpη - sprawność wrzeciennika przedmiotu obrabianego. 

 

2. ZADANIA DLA STUDENTÓW 

Na wybranych przez prowadzącego rysunkach: 

1. Określić typ obrabiarki. 

2. Nanieść ruchy wykonywane przez zespoły obrabiarki. 

3. Nazwać główne zespoły obrabiarki. 

 

Dla danych określonych przez prowadzącego wyznaczyć siły skrawania oraz moc silnika 
napędzającego ściernicę. 

 Wyważyć statycznie ściernicę wykorzystując do tego celu przyrząd krążkowy./ L2 str.98/ 
Opisać sposób prowadzenia wyważania. dokumentując go szkicami kolejnych faz procesu. 


