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Streszczenie. W artykule przedstawione zosta y mo liwo ci uzyskania bardzo g adkich powierzchni elementów 
silników spalinowych poprzez mikrowyg adzanie foliowymi ta mami ciernymi (FTS). Zaprezentowany 
jest przegl d mo liwych do obrobienia t  metod  elementów silników spalinowych oraz specjalizowane 
mikrowyg adzarki ta mowe wiatowych fi rm. Przedstawione s  prototypy zaprojektowanych przez au-
torów nowoczesnych g owic do mikrowyg adzania powierzchni zewn trznych oraz unikatowych g owic 
do mikrowyg adzania wewn trznych powierzchni walcowych. Zaprezentowano wyniki w asnych bada
laboratoryjnych procesu wielozabiegowego mikrowyg adzania wa ków stalowych i ceramicznych. Podano 
wskazania technologiczne umo liwiaj ce dobranie zbioru foliowych ta m ciernych i opracowania procesu 
technologicznego, umo liwiaj cego uzyskanie zak adanej, najwy szej, jako ci powierzchni obrobionej przy 
minimalnych powierzchniach zu ytych ta m i du ej wydajno ci obróbki. Przedstawione s  topografi e 
powierzchni wa ków wykonanych z ceramiki cyrkonowej przed i po mikrowyg adzaniu, o bardzo niskiej 
chropowato ci ko cowej Ra 0,02 m.

S owa kluczowe: microfi nishing, superfi nisz, mikrowyg adzanie, dog adzanie, foliowe ta my cierne, obra-
biarki do mikrowyg adzania, g owice do mikrowyg adzania, elementy silników spalinowych.

WST P

Metoda mikrowyg adzania powierzchni foliowymi ta mami ciernymi polega na ci g ym, 
powolnym wprowadzaniu ta my w stref  obróbki. G ówny ruch roboczy z du  pr dko ci  wyko-
nuje przedmiot obrabiany albo niekiedy g owica. Ziarna cierne ta my wchodz  w stref  obróbki
tylko jeden raz, co jest cech  metody. Ta ma wynosi w przestrzeniach mi dzyziarnowych pro-
dukty obróbki ze strefy i jest nawijana na rolk  folii zu ytej, zapewniaj c czysto  powierzchni 
obrobionej i brak jej „zbrojenia” cierniwem, które objawia si  utwierdzeniem pojedynczych, 
wykruszonych ziaren ciernych w warstwie wierzchniej. Mo liwa jest obróbka elementów z ró -
norodnych materia ów jak: twardego chromu (pow oki), w glika wolframu, w glików spiekanych, 
aluminium, miedzi, gumy ceramiki, tworzyw sztucznych oraz stopów niklu. Mikrowyg adzanie 
powierzchni za pomoc  foliowych ta m ciernych (nazywane tak e w literaturze superfi nish lub 

Ryszard Lewkowicz, Wojciech Kacalak, Ryszard ciegienka, Piotr 
Pi tkowski

MOTROL, 2011, 13, 210–226



211MIKROWYG ADZANIE FOLIOWYMI TA MAMI CIERNYMI

microfi nishing) wyznaczy o now  er  w precyzyjnej obróbce. Efektem mikrowyg adzania jest 
najwy sza jako  obrobionej powierzchni i krótkie czasy obróbki [8, 9]. Na rysunku 1 pokazano 
porównanie typowej powierzchni technicznej z powierzchniami b d cymi efektami szlifowania 
ciernic  walcow  i mikrowyg adzania FTS, które to pozwala uzyskiwa  powierzchnie o wi kszej 

g adko ci i no no ci.

Rys. 1. Porównanie efektów szlifowania ciernicowego i mikrowyg adzania FTS [14]
Fig. 1. Comparison of effects of grinding and micro-smoothing with FTS [14]

ELEMENTY SILNIKÓW Z POWIERZCHNIAMI BARDZO G ADKIMI

W referacie zaprezentowano zbiór elementów silników spalinowych, których powierzchnie 
s  lub mog  by  obrabiane g adko ciowo omawianymi metodami. Na rysunku 2 przedstawiono 
zró nicowane zbiory elementów prezentowane przez fi rmy 3M i Supfi na. W zbiorach tych znajduj
si  wa y korbowe, wa ki rozrz du, wa ki mimo rodowe, walki z uz bieniami obwodowymi oraz 
wzd u nymi, t oczyska, sworznie t okowe, zawory ss ce i wydechowe, kola z bate, pier cienie 
o yskowe i inne. Bardzo g adkie powierzchnie tych elementów to czopy walcowe, powierzchnie 

zewn trzne walcowe i sto kowe o chropowato ci Ra zawieraj cej si  w przedziale 0,01 do 0,1 m.

b)

c)

Rys. 2. Elementy silników z powierzchniami bardzo g adkimi, a) wed ug fi rmy Supfi na [13], 
b) wed ug fi rmy 3M [9], b) wed ug fi rmy GEM [11]

Fig. 2. The engines elements with very smooth surfaces, a) according to the Supfi na fi rm [13], 
b) according to 3M fi rm [9], c) according to the GEM fi rm [11]

a)
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METODY MIKROWYG ADZANIA POWIERZCHNI TECHNICZNYCH FTS

Na rysunkach 3-9 pokazano schematy metod mikrowyg adzania zewn trznych elementów 
walcowych FTS.

Wspóln  cech  tych metod jest to, e ta ma cierna przesuwa si  z pr dko ci  od 500 do 1000 
razy mniejsz  od pr dko ci przedmiotu obrabianego. W metodach przedstawionych na rysunkach 
5 i 7 ta ma jest nieruchoma podczas obróbki, a przesuwana jest w przerwach technologicznych, 
niezb dnych na wymian  przedmiotu obrabianego.

Rys. 3. Schemat metody mikrowyg adzania ose k ciern  i FTS [13]
Fig. 3. The scheme of the micro-smoothing method with abrasive whetstone and FTS [13]

Rys. 4. Schemat metody mikrowyg adzania wa ka FTS [13]
Fig. 4. The scheme of the micro-smoothing with FTS method of the shaft [13]
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Rys. 5. Schemat metody mikrowyg adzania wa ka FTS [13, 14]
Fig. 5. The scheme of the micro-smoothing with FTS method of the shaft [13, 14]

Rys. 6. Schemat metody bezk owego mikrowyg adzania wa ka FTS [13]
Fig. 6. The scheme of centerless micro-smoothing with FTS of the shaft [13]

Rys. 7. Schemat metody mikrowyg adzania czopa wa u korbowego FTS [13]
Fig 7. The scheme of the micro-smoothing with FTS method of the crankshaft pin [13]
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Rys. 8. Schemat metody mikrowyg adzania czopów wa u korbowego FTS [9]
Fig. 8. The scheme of the micro-smoothing with FTS method of the crankshaft pin [9]

Rys. 9. Schemat metody mikrowyg adzania czopów wa u rozrz du FTS [13]
Fig. 9. The scheme of the micro-smoothing with FTS method of the distribution shaft pins [13]

OBRABIARKI DO MIKROWYG ADZANIA

W referacie pokazano wybrane, specjalizowane mikrowyg adzarki ta mowe wiatowych fi rm 
do realizacji procesów mikrowyg adzania powierzchni FTS. Fotografi a na rysunku 10 pokazuje 
k ow  mikrowyg adzark  ta mow  do wa ków, a na rysunku 11 – bezk ow  mikrowyg adzark
ta mow  do trzonków zaworów. S  to nowoczesne obrabiarki, cz sto z komputerowym sterowa-
niem cyklem obróbki [11, 13].
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Taśma 1
Taśma 2

Rys. 10. Fotografi a obrabiarki do mikrowyg adzania powierzchni walcowych FTS [11] 
Fig. 10. The photograph of machine tool to micro-smoothing with FTS of cylindrical surfaces [11]

Rys. 11. Fotografi a strefy obróbki podczas bezk owego mikrowyg adzania 
powierzchni trzonków zaworów silników spalinowych FTS [11]

Fig. 11. The photograph of processing area of centerless micro-smoothing 
with FTS of combustion engine valve stem surface [11]
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G OWICE DO MIKROWYG ADZANIA ZAPROJEKTOWANE 
PRZEZ AUTORÓW

Na rysunkach 12-16 przedstawiono zaprojektowane przez autorów referatu i zbudowane 
w postaci prototypów, nowoczesne g owice do mikrowyg adzania powierzchni zewn trznych 
oraz unikatowe g owice do mikrowyg adzania wewn trznych powierzchni walcowych. G owice 
te pokazano równie  na stanowiskach obróbkowych.

Rys. 12. G owica typu GW-1 do mikrowyg adzania zewn trznych powierzchni 
walcowych foliowymi ta mami ciernymi [1, 3]

Fig. 12. GW-Head-1 to micro-smoothing external cylindrical foil tapes abrasives [1, 3]

Rys. 13. G owica do oscylacyjnego mikrowyg adzania otworów foliowymi 
ta mami ciernymi z zespo em sterowania ZS-1, typu GO-2 [2, 3]

Fig.13. The head of an oscillating foil holes micro-smoothing with abrasive strips 
with band control ZS-1, type GO-2 [2, 3]
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GŁOWICA
ZESPÓŁ

STEROWANIA

Rys. 14. Widok stanowiska obróbkowego z g owic  do mikrowyg adzania otworów 
GO-1 i zespo em sterowania ZS-1 [2, 3, 4, 5]

Fig. 14. The stand of the head for micro-smoothing holes GO-1 and control unit ZS-1 [2, 3, 4, 5]

Rys. 15. G owica do oscylacyjnego mikrowyg adzania nieobrotowych cylindrów 
foliowymi ta mami ciernymi, typu GO-4 [2, 3]

Fig. 15. The head to oscillating micro-smoothing of the non-rotating cylinders 
with foil tapes abrasives, type GO-4 [2, 3]
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Rys. 16. Widok stanowiska obróbkowego z g owic  do mikrowyg adzania 
oscylacyjnego cylindrów, typu GO-4 [2, 3, 4, 5]

Fig. 16. The stand of the machining head to oscillating micro-smoothing 
of cylinders, type GO-4 [2, 3, 4, 5]

PODSTAWY OPRACOWANIA EFEKTYWNEGO PROCESU 
TECHNOLOGICZNEGO MIKROWYG ADZANIA POWIERZCHNI FTS

Efektywne i ekonomiczne zastosowanie FTS zale y od umiej tnego i w a ciwego zaprojek-
towania procesu technologicznego mikrowyg adzania.

W rozdziale podano wskazania technologiczne umo liwiaj ce dobranie zbioru foliowych 
ta m ciernych i takie opracowanie procesu technologicznego, aby uzyska  zak adan , najwy -
sz , jako  powierzchni obrobionej przy minimalnych powierzchniach zu ytych ta m i du ej 
wydajno ci obróbki.

Na rysunku 17 pokazano schemat ta my z ziarnami ciernymi kontaktuj cymi si  z ma-
teria em obrabianym oraz zmiany pojemno ci V

pzr
 dla materia ów o zró nicowanych granicach 

plastyczno ci O
r
 oraz dopuszczalne zmiany obj to ci materia u obrobionego V

m
 wzd u  drogi 

obróbki i w czasie obróbki. Zmieniaj ca si  w czasie pracy ta my pojemno  przestrzeni mi -
dzyziarnowych jest podstaw  do wyznaczenia powierzchni ta my przeznaczonej do usuni cia 
okre lonej obj to ci materia u mikronierówno ci. Ta m  uwa a si  za zu yt  je li wype nione s
jej przestrzenie mi dzyziarnowe.
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Rys. 17. Schemat ta my z ziarnami ciernymi kontaktuj cymi si  z materia em obrabianym oraz 
zmiany pojemno ci V

pzr
 dla materia ów o zró nicowanych granicach plastyczno ci O

r
 oraz dopuszczalne 

zmiany obj to ci materia u obrobionego V
m
 wzd u  drogi obróbki i w czasie obróbki [8]

Fig. 17. The scheme of grit tape in contact with the workpiece material and changes in capacity V
pzr

for materials with different yield limits of acceptable change O
r
 and the volume of processed material V

m

along the treatment way and during the treatment [8]

Na rysunku 18 pokazano schemat do ilustracji metody doboru pr dko ci przesuwu ta my v
f

i pr dko ci obwodowej przedmiotu v
o
, zapewniaj cych maksymalizacj  wydajno ci obj to ciowej 

i wykorzystanie potencja u obróbkowego folii ciernej (dla przekrojów warstw skrawanych od S
min

do S
max

, dla ta m IMFF o szeroko ci 25 mm i wymiarach ziaren z elektrokorundu 80 m)
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Rys. 18. Schemat do ilustracji metody doboru pr dko ci przesuwu ta my v
f
 i pr dko ci 

obwodowej przedmiotu v
o
[8]

Fig. 18. The scheme to illustrate the method for selecting the tape speed v
f
and peripheral 

speed v
o
 of item [8]

WYNIKI MIKROWYG ADZANIA WA KÓW STALOWYCH

Rysunek 19 przedstawia stanowisko obróbkowe do mikrowyg adzania zewn trznej po-
wierzchni walcowej FTS z zastosowaniem g owicy GW-1. 

Na rysunku 20 zaprezentowano wyniki w asnych bada  laboratoryjnych procesu wieloza-
biegowego mikrowyg adzania stalowych wa ków, które potwierdzaj  mo liwo ci uzyskiwania 
powierzchni o wysokiej g adko ci i jednorodnej topografi i. Na wykresie przedstawiono warto ci
zak adane, uzyskane z eksperymentu i mo liwe do uzyskania w przyj tych warunkach obróbki. 
Eksperyment wykaza  bardzo du  zgodno  wyników zak adanych i otrzymanych.
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Rys. 19. Mikrowyg adzanie powierzchni walcowej foliow  ta m ciern  z zastosowaniem g owicy GW-1
Fig.19. Micro-smoothing with the foil tape of cylindrical surface with using the head-cleaning GW-1
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Rys. 20. Porównanie zak adanych, uzyskanych i granicznych parametrów chropowato ci 
powierzchni wa ka po zabiegach mikrowyg adzania FTS g owic  GW-1 dla stali 45, 40HRC [1]
Fig. 20. Comparison of the established, obtained and limit roller surface roughness parameters 

after micro-smoothing with FTS with head GW-1 for steels; 45 , 40HRC [1]

W prezentowanym eksperymencie uzyskano powierzchnie o chropowato ci Ra=0,0375 m
po zako czeniu procesu mikrowyg adzania ta m  o wielko ci ziarna 5 m, a chropowato ci mo -
liwe do uzyskania w danych warunkach okre lono na Ra=0,02 m. Minimalne wymiary ziaren 
w produkowanych ta mach wynosz  nawet poni ej 1 m, co stwarza mo liwo  uzyskania znacz-
nie bardziej g adkich powierzchni. Autorzy dysponuj  opracowanym algorytmem pozwalaj cym 
okre li  przewidywana chropowato  powierzchni obrabianej wybrana ta m .
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WYNIKI MIKROWYG ADZANIA POWIERZCHNI 
WA KÓW CERAMICZNYCH

Tendencja do wprowadzania w silnikach spalinowych precyzyjnych elementów z materia ów 
niemetalowych [7], wywo uje potrzeb  opracowania nowych sposobów ich obróbki. Ceramika 
techniczna, z uwagi na bardzo wysok  twardo  i krucho , wymaga stosowania specyfi cznych 
(ró nych ni  dla stali) warunków i narz dzi dla jej obróbki, szczególnie g adko ciowej.

W dalszej cz ci opisano efekty laboratoryjnych bada  wyko czeniowego mikrowyg adza-
nia powierzchni wa ków wykonanych z ceramiki cyrkonowej [10] foliowymi ta mami ciernymi 
zawieraj cymi ziarna diamentowe. Na rysunku 21 pokazano mikrowyg adzanie powierzchni 
ceramicznego wa ka foliow  ta m ciern  z zastosowaniem g owicy GW-1.

Rys. 21. Mikrowyg adzanie powierzchni ceramicznego wa ka foliow
ta m ciern  z zastosowaniem g owicy GW-1

Fig. 21. Micro-smoothing with foil tape of the ceramic abrasive roller surface using the head GW-1
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Rysunek 22 pokazuje przyk adowe warto ci parametru chropowato ci powierzchni Ra

wa ków ceramicznych po zabiegach mikrowyg adzania FTS z ziarnami diamentowymi.

Rys. 22. Warto ci parametru chropowato ci powierzchni Ra wa ków oznaczonych W4 i W6, 
z ceramiki cyrkonowej po zabiegach mikrowyg adzania FTS z ziarnami diamentowymi [6]

Fig. 22. The parameter values of surface roughness Ra bearing rollers W4 and W6, zirconium 
ceramic after micro-smoothing with FTS with diamond grains [6]

Topografi  powierzchni wa ków wykonanych z ceramiki cyrkonowej przed mikrowyg a-
dzaniem (Ra=1,637 m) przedstawiono na rysunku 23, a powierzchni po mikrowyg adzaniu, 
o bardzo niskiej chropowato ci ko cowej Ra 0,02 m, przedstawiono na rysunku 24. Poza bardzo 
wysok  g adko ci  uzyskano tak e refl eksyjno  powierzchni.
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Rys. 23. Profi logram powierzchni toczonej narz dziami diamentowymi 
wa ka ceramicznego W7 o Rao=1,637 m [6]

Fig. 23. Profi logram of the surface waged with diamond tools of ceramic 
shaft surface W7 when Rao = 1.637 m [6]

Rys. 24. Profi logram 3D powierzchni wa ka ceramicznego po sekwencyjnym mikrowyg adzaniu 
foliowymi ta mami ciernymi typu IDLF, o chropowato ci Rak=0,02 m [6]

Fig. 24. Profi logram 3D of ceramic roller surface after sequential micro-smoothing with foil 
strips IDLF abrasive type, roughness Rak = 0.02 m [6]

PODSUMOWANIE

W referacie przedstawiono mo liwo ci uzyskania ultra g adkich powierzchni elementów 
silników spalinowych poprzez mikrowyg adzanie foliowymi ta mami ciernymi.

Zaprezentowane elementy silników spalinowych maj  powierzchnie czynne bardzo starannie 
obrobione FTS. Metody mikrowyg adzania powierzchni FTS mog  by  bardzo zró nicowane i s
ka dorazowo dobierane do rodzaju obrabianego materia u i przedmiotu. wiatowe fi rmy buduj
specjalizowane mikrowyg adzarki ta mowe. Prototypy nowoczesnych g owic do mikrowyg a-
dzania powierzchni zewn trznych oraz unikatowe g owice do mikrowyg adzania wewn trznych 
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powierzchni walcowych zaprojektowane przez autorów, przeznaczone do instalowania na tokarkach 
uniwersalnych i frezarkach pionowych, spe ni y swoje funkcje w warunkach laboratoryjnych. 

Wyniki bada  laboratoryjnych procesu wielozabiegowego mikrowyg adzania stalowych 
wa ków, potwierdzaj  mo liwo ci uzyskiwania powierzchni o bardzo niskiej chropowato ci ko -
cowej Ra 0,02 m i jednorodnej topografi i. 

Zaprezentowana w referacie metoda wyko czeniowego wielozabiegowego mikrowyg adzania 
powierzchni wa ków z ceramiki cyrkonowej, z zastosowaniem foliowych ta m ciernych z ziarnami 
diamentowymi IDLF i nowej konstrukcji g owicy do wa ków oraz wyniki bada  laboratoryjnych 
procesu mikrowyg adzania, potwierdzaj  mo liwo  uzyskiwania powierzchni o bardzo wysokiej 
g adko ci i jednorodnej topografi i, w tym uzyskanie powierzchni lustrzanych, o bardzo niskiej 
chropowato ci ko cowej Ra 0,01 m. Koszty narz dziowe mikrowyg adzania ceramiki s  znaczne 
i wynikaj  z wysokich kosztów jednostkowych ta m, przez co obróbka ta powinna by  realizowana 
w zastosowaniach specjalnych. Zmniejszenie tych kosztów mo liwe jest przez minimalizacj  liczby 
i powierzchni u ytych ta m w procesach wielozabiegowego mikrowyg adzania.

Podane w referacie wskazania technologiczne s  pomocne w dobraniu zbioru foliowych 
ta m ciernych i opracowaniu procesu technologicznego, umo liwiaj cego uzyskanie zak adanej, 
najwy szej, jako ci powierzchni obrobionej przy minimalnych powierzchniach zu ytych ta m
i du ej wydajno ci obróbki.
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THE SMOOTHING PROCESS WITH FOIL ABRASIVE TAPES 
OF RESPONSIBLE  SURFACES OF COMBUSTION ENGINES ELEMENTS

Summary. The article presents the possibility of obtaining by micro-smoothing with the foil abrasive tapes 
the very smooth surfaces of combustion engines elements. The review was presented of the possibility of 
processing of working combustion engines elements with this method as well as the specialized belt smooth-
ing machines of world fi rms. The prototypes are introduced, designed by the authors, of modern heads to 
micro-smoothing of external surfaces as well as the unique heads to micro-smoothing of internal cylindrical 
surfaces. The results of the authors’own laboratory researches of multi-treatment micro-smoothing process 
of steel and ceramic rolls are presented. There are given technological directions enabling to choose the foil 
abrasive tapes and to develop a technological process, enabling to obtain the highest, assumed quality of the 
worked surface with minimum worn surfaces of used tapes and large effi ciency of processing. The topogra-
phies are shown of surface of rolls made from zirconium ceramics before and after micro-smoothing, with 
very low fi nal roughness Ra 0,02 m.

Key words: the micro-fi nishing, superfi nish, micro-smoothing, foil abrasive tapes, machine tools to micro-
smoothing, the heads to micro-smoothing, elements of engines. 


