
 

 

 

 

 

 

3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA 

 

 

 

3.1 Cel ćwiczenia 

 

 
 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wpływem wybranych parametrów 

szlifowania na zmiany temperatury  szlifowania oraz ze sposobem jej pomiaru. 

 

 

 

3.2 Wprowadzenie 

 

 
 W procesie szlifowania energia dostarczana do strefy skrawania zużywana jest na 

odkształcenia sprężysto-plastyczne materiału, tarcie wewnętrzne występujące podczas 

tworzenia wióra, tarcie między wiórem a ziarnem ściernym oraz pomiędzy spoiwem 

a materiałem obrabianym. Na  rysunku 3.1  przedstawiono  rozkład  energii  w  procesie  
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Rys. 3.1 Rozkład energii przy skrawaniu pojedynczym ziarnem ściernym 
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skrawania pojedynczym ziarnem ściernicy, a na rys. 3.2 bilans cieplny procesu 

szlifowania. 

 W obróbce wiórowej narzędziami o określonej geometrii ostrza wióry odprowadzają 

większą część ciepła powstającego w procesie skrawania. Podczas szlifowania 

przeważająca ilość ciepła wnika w przedmiot obrabiany  co prowadzi do znacznego 

wzrostu temperatury w warstwie powierzchniowej przedmiotu rys.3.3. Większość energii 

dostarczonej do strefy obróbki ( 95%) zostaje zamieniona w ciepło. 

 

 

 

 

 

 

 
Qw - ilość ciepła unoszonego przez wiór 

Qp - ilość ciepła wnikającego w przedmiot 

   obrabiany 

Qs - ilość ciepła przechodząca do ściernicy 

Qo - ilość ciepła uchodząca do otoczenia 

etw - energia tworzenia wióra 

epl - energia  odkształceń plastycznych 

et - energia tarcia 

es - energia skrawania 

 

 

 
 

Rys. 3.2 Bilans cieplny w procesie szlifowania płaszczyzn 

 

 Temperatura szlifowania oraz jej rozkład w szlifowanym przedmiocie zależy od: 

 - odmiany procesu szlifowania 

 - parametrów obróbki 

  - prędkości skrawania vs 

  - prędkości przedmiotu obrabianego vw  

  - prędkości posuwu poprzecznego vfa 

  - głębokości szlifowania ap 

 - rodzaju materiału obrabianego 

 - sposobu chłodzenia i rodzaju cieczy obróbkowej 

 - charakterystyki ściernicy 

  - rodzaju i ziarnistości ściernicy 

  - rodzaju spoiwa 

  - struktury ściernicy 

 - stanu roboczej powierzchni ściernicy 

  - sposobu obciągania 

  - warunków obciągania (posuwu, głębokości) 

  - zużycia ściernicy. 
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Przykład wpływu odmian szlifowania na wielkość i rozkład temperatury w przedmiocie 

przedstawiono na rys. 3.3. 
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Rys. 3.3. Rozkład temperatury w przedmiocie obrabianym podczas: a) szlifowania płaszczyzn, b) przecinania 

 

 Na rysunku 3.4. przedstawiono wartości maksymalnej temperatury przedmiotu 

podczas szlifowania płaszczyzn. Zwiększenie prędkości przedmiotu vw  przy stałej 

głębokości ap i stałej prędkości vs powoduje na ogół zmniejszenie temperatury 

szlifowania, z uwagi na krótszy okres oddziaływania źródła ciepła na przedmiot. 

Zwiększenie głębokości skrawania zawsze prowadzi do zwiększenia temperatury 

szlifowania. 
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Rys. 3.4 Zależność maksymalnej temperatury przedmiotu Qmax od prędkości ściernicy vs,   prędkości 

przedmiotu vw i wydajności objętościowej szlifowania Qw przy obwodowym szlifowaniu płaszczyzn 

 

 Stosując odpowiednio dobrane ciecze chłodząco-smarujące można znacznie obniżyć 

temperaturę przedmiotu obrabianego (rys. 3.5) poprzez zmniejszenie tarcia i odprowa-

dzenie części ciepła z chłodziwem. Wodne emulsje olejowe i roztwory wodne chłodzą 

lepiej niż niemieszalne z wodą oleje mineralne. Zaletą oleju jest natomiast skuteczne 

zmniejszenie tarcia, co prowadzi do znacznego zmniejszenia ilości ciepła powstającego 

w trakcie szlifowania. 

 

 

 
 

Rys. 3.5 Temperatura przedmiotu obrabianego w zależności od prędkości  ściernicy i rodzaju cieczy 

chłodząco-smarującej 

 

 Obciągając prawidłowo ściernicę i nie dopuszczając do nadmiernego jej stępienia 

można zmniejszyć temperaturę powstającą w warstwie  szlifowanej rys. 3.6. 
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Zgrubne ostrzenie ściernicy (małe kd) daje niższą temperaturę szlifowania niż 

w przypadku obciągania jej z małym posuwem. 
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Rys. 3.6. Temperatura przy szlifowaniu w zależności od: 

 a) obciągania ściernicy 

 b) czasu pracy ściernicy 

 gdzie:    kd - stopień pokrycia przy obciąganiu, 

    b - szerokość ostrza diamentu, 

    f - posuw diamentu na jeden obrót ściernicy 

 

Głębokość z, na której mierzono temperaturę  
 
Rys. 3.7 Rozkład temperatury w warstwie wierzchniej przedmiotu przy szlifowaniu ściernicami AL203 i CBN 
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 Wpływ rodzaju ściernicy na temperaturę szlifowania pokazano na rys. 3.7. 

Szlifowanie ściernicami regularnego azotku boru (CBN) daje dużo niższe temperatury 

szlifowania w porównaniu z szlifowaniem ściernicami korundowymi. Spowodowane jest 

to dużo wyższą przewodnością cieplną CBN, niższym współczynnikiem tarcia ziaren 

CBN o stal i zachowaniem ostrości krawędzi tych ziaren w długim okresie czasu. 

 Z dostępnych badań wiadomo, że temperatura szlifowania, może dochodzić do 

temperatury topienia materiału z prędkością 2 x 105 [C/s]. Wysoka temperatura 

szlifowania może powodować takie ujemne efekty jak: 

 - zmiany strukturalne w warstwie wierzchniej przedmiotu szlifowanego, 

 - zmiany twardości w warstwie wierzchniej, 

 - powstanie rozciągających naprężeń własnych  w warstwie wierzchniej, 

 - powstawanie mikropęknięć w warstwie wierzchniej, 

 - powstanie przypaleń na powierzchni szlifowanej, 

 - odkształcenia cieplne przedmiotu szlifowanego, 

 - szybkie zużycie ziaren ściernych. 

 Określenie temperatury szlifowania możliwe jest na drodze eksperymentalnej 

(pomiarowej) lub na drodze analitycznej. Pierwszy sposób sprowadza się najczęściej do 

umieszczenia w strefie szlifowania termoelementu lub do obserwacji tej strefy np. 

metodami pirometrycznymi. Jeden ze sposobów pomiaru termoelementem zostanie 

zastosowany w trakcie wykonywania niniejszego ćwiczenia. 

 Metody analityczne nie wymagają co prawda procedury doświadczalnej, ale 

wymagają na ogół, w celu dokładnego określenia rozkładu temperatury, prawidłowego 

określenia warunków brzegowych i zaangażowania dużej mocy obliczeniowej. W 

przypadku gdy wystarczająca jest znajomość np. rozkładu maksymalnej temperatury w 

strefie obróbki można zastosować wzory uproszczone jak np. [L.3]. 
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 - dyfuzyjność cieplna 

cp - ciepło właściwe [ J/kgK] 

R - współczynnik podziału mocy 

vw - prędkość przedmiotu [m/s] 

 - masa właściwa [kg/m3] 

q - gęstość strumienia ciepła [W/m2] 

lg - geometryczna długość styku ściernicy z przedmiotem obrabianym 

bD - szerokość styku ściernicy z przedmiotem obrabianym 

kc - przewodność cieplna [W/msK] 

z - odległość od powierzchni 

Z - bezwymiarowa odległość od powierzchni 

L - bezwymiarowa połowa długości źródła ciepła 

 

 

2.2.1 Metody pomiaru temperatury przy szlifowaniu 

 

 Z szeregu istniejących metod pomiaru temperatur tylko niektóre z nich znalazły 

zastosowanie w procesach szlifowania. Podzielić je można na: 

- metody oparte na zasadzie pomiaru siły termoelektrycznej  

 a) metoda obcego termoelementu 

 b) metoda półobcego termoelementu 

 c) metoda naturalnego elementu 

- metody oparte na innych zasadach 

 a) metoda kalorymetryczna 

 b) metod termokolorów  

 c) metody fotoelektryczne (pirometry). 

W ćwiczeniu wykorzystana zostanie metoda obcego termoelementu. Metoda ta polega na 

wprowadzeniu termoelementu w szlifowany przedmiot - 1 lub ściernicę - 2 rys. 3.8.  

Termoelement składa się z dwóch przewodów - 3 (np. NiCr-Ni) znajdujących się w 

otulinie - 4 (izolator). Średnice stosowanych obecnie termoelementów wynoszą 0,1 - 0,5 mm. 

 
 

Rys. 3.8  Termoelementy 
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 2.2.2 Opis stanowiska do pomiaru temperatury szlifowania 

 

 Na rys. 3.9 przedstawiono stanowisko do pomiaru temperatury szlifowania. 

 

 
 

Rys. 3.9 Schemat stanowiska do pomiaru temperatury szlifowania 

 

 Na stole szlifierki do płaszczyzn-1 zamocowana jest próbka-2 w siłomierzu-3, 

rysunek 3.9. W próbce-2 umieszczona jest termopara płaszczowa-4 (NiCr-Ni) o średnicy 

 = 0,5 mm. Sygnał z termopary-4 przekazywany jest do wzmacniacza-5 i rejestrowany 

jest w pamięci komputera-6. Przy pomocy programu TERMO (załącznik 1) opracować 

wyniki, które należy wydrukować przy użyciu drukarki. 

 

 

 

3.3 Przebieg ćwiczenia 
 

 

Zadanie 1 

 

 Określić rozkład temperatury w głąb szlifowanego przedmiotu dla zadanej głębokości 

szlifowania: 

 włączyć komputer i drukarkę, 

 zamocować próbkę z termoelementem na stole szlifierki, 

 szlifować próbkę z parametrami podanymi przez prowadzącego ćwiczenie, 

 sporządzić wykres rozkładu temperatury w głąb szlifowanego przedmiotu. 



  42                                     Laboratorium Obróbki Skrawaniem 

 

Zadanie 2 

 

 Zmierzyć temperaturę oraz siłę szlifowania Ff na powierzchni przedmiotu 

szlifowanego w zależności od głębokości szlifowania: 

 wywzorcować układ do pomiaru sił skrawania (prowadzący może dostarczyć 

dyskietkę z przeprowadzonym wzorcowaniem), 

 szlifować próbkę wg warunków podanych w karcie pomiarów, 

 wydrukować otrzymane wyniki (patrz załącznik 1), 

 policzyć temperaturę szlifowania wg zależności (3.1) wykorzystując program 

komputerowy (c:\OBRSKR\cwicz3.exe), 

 porównać otrzymane wyniki pomiarów z wynikami wyliczonymi wg zależności (3.1). 

 

 Uwaga: 

   Należy przeczytać załącznik 1 
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ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM I NARZĘDZI 
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ĆWICZENIE 3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA 

 

GRUPA NR:     DATA: 

ODRABIAJĄCY ĆWICZENIE:  PROWADZĄCY:................................. 

1.  ..................................................  5.  .................................................. 

2.  ..................................................  6.  .................................................. 

3.  ..................................................  7.  .................................................. 

4.  ..................................................  8.  .................................................. 

 

ZADANIE 1. OKREŚLIĆ ROZKŁAD TEMPERATURY W GŁĄB SZLIFOWANEGO 

    MATERIAŁU DLA OKREŚLONEJ GŁĘBOKOŚCI SZLIFOWANIA ap 

 

Dane:  vs....................; vf..................; ap = 0.02; 0.03; 0.04 

             (ap -określi prowadzący ćwiczenie) 

 

Q max

[ C]

z  
 

Rozkład temperatury w warstwie wierzchniej 
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ZADANIE 2. OKREŚLIĆ WPŁYW GŁĘBOKOŚCI SZLIFOWANIA NA  WIELKOŚĆ 

    SIŁ I TEMPERATURĘ SZLIFOWANIA 

 

Dane:   vs....................... ;  vf........................ 

 

głębokość 
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Q
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Rozkład temperatury w zależności od Ff i ap 
 

WNIOSKI: 


