
Іваников Микита Олегович

Тема уроку: Шліфування

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів про процесс свердління металів
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Слово викладача. Тема сьогоднішнього уроку «Шліфування». 
Повторення вивченого матеріалу:

1. Який рух є головним при струганні та довбанні?
2. Який інструмент застосовується для стругання та довбання?
3. Які роботи можна виконувати на стругальних і довбальних верстатах?

ІІІ. Формування нових знань.

ОБРОБКА ЗАГОТОВОК НА ШЛІФУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ
1 Загальні відомості

Шліфуванням називається процес обробки поверхонь деталей машин абразивним 
(шліфувальним) інструментом - головним чином шліфувальними кругами. Для шліфування 
використовуються також бруски, шкурки, пасти.

При обертанні шліфувального круга в зоні його контакту із заготовкою абразивні зерна 
зрізують матеріал у вигляді величезної кількості тонких стружок (до 108 за хвилину). Процес 
різання здійснюється на дуже великих швидкостях - більше ніж 30 м/с. Оброблена поверхня 
являє собою сукупність мікрослідів абразивних зерен і має низьку шорсткість. Частина 
абразивних зерен гострих кромок, здатних різати, не мають, тому такі зерна виконують роботу 
тертя по поверхні різання, внаслідок чого оброблювана поверхня заготовки дуже нагрівається з 
утворенням дефектного поверхневого шару деталі. Для зменшення теплової дії процес 
шліфування виконують із значною подачею в зону різання змащувально-охолодних рідин.

Застосовується шліфування головним чином для остаточної чистової обробки і є 
основним методом одержання високої точності (5...6 кваліте- тів) і незначної шорсткості 
оброблюваних поверхонь (Rz = 0,63...0,16). Шліфуванням можна обробляти різні - як дуже 
м'які, так і найбільш тверді матеріали, включаючи загартовані сталі і тверді сплави для яких 
шліфування є переважним методом обробки. Шліфувати можна поверхні різної форми: плоскі, 
циліндричні, конічні, фасонні. Відповідно до цього застосовують різні способи шліфування, 
найбільш поширеними з яких є кругле і плоске шліфування.



2 Абразивний інструмент

Абразивним називається інструмент, що складається із зерен абразивного 
(шліфувального) матеріалу, скріпленого між собою спеціальною зв'язкою. Найчастіше 
використовуються для шліфування шліфувальні круги.

За формою шліфувальні круги бувають плоскі прямі (для круглого зовнішнього, 
внутрішнього та плоского шліфування), чашкові циліндричні та конічні (для плоского 
шліфування).

Для виготовлення шліфувальних кругів переважно застосовують електрокорунд 
(кристалічний оксид алюмінію Al203), карбід кремнію SiC (карборунд) та кубічний нітрид бору 
(ельбор).

Зерна абразивних матеріалів з'єднують в одне ціле за допомогою різних неорганічних та 
органічних зв'язок. У практиці широко використовують з неорганічних - керамічну (К), а з 
органічних - бакелітову (Б) та вулканітову (В) зв'язки.

Керамічна складається з вогнетривкої глини, польового шпату, тальку, крейди, кварцу і 
рідкого скла. Завдяки значній міцності, водостійкості, що дозволяє працювати із застосуванням 
охолодної рідини, і жаростійкості абразивний інструмент на керамічній зв'язці набув 
переважного поширення. На цій зв'язці виготовляють до 90% шліфувальних кругів.

Абразивний інструмент на бакелітовій зв'язці, що являє собою синтетичну смолу, має 
велику міцність і пружність, але порівняно низьку теплостійкість (до 180°С). Шліфувальні 
круги на цій зв'язці використовують для чистового шліфування. Абразивний інструмент на 
вулканітовій зв'язці, яка складається з каучуку, сірки та інших речовин, має велику міцність і 
пружність, але низьку теплостійкість. Круги на цій зв'язці можуть бути дуже тонкими і 
використовуватись переважно для відрізних робіт.

Міцність зв'язки визначає гранично допустиму швидкість різання (до 50 м/c) а також іншу 
характеристику шліфувального круга - твердість. Під твердістю абразивного інструменту 
розуміють опір зв'язки вириванню абразивних зерен зовнішньою силою. За встановленою 
шкалою є 7 класів твердості: м'який - М, середньом'який - СМ, середній - С, середньотвер- дий -
СТ, твердий - Т, дуже твердий ДТ, надзвичайно твердий — НТ.

Твердість круга вибирають за правилом: чим твердіший оброблюваний матеріал, тим 
більш м'яким повинен бути круг, і навпаки.

Структура абразивного інструменту. В абразивному інструменті не весь його обсяг 
заповнений зернами і зв'язкою, між ними є пори. Наявність пор позитивно впливає на різальні 
властивості інструменту, сприяє охолодженню під час роботи, зменшує забиття його стружкою.
Структурою абразивного інструменту називають співвідношення обсягів, зайнятих в ньому 
абразивними зернами, зв'язкою і порами. Змінюючи ці співвідношення, одержують круги різної 
структури, які розрізняють за номерами. Меншій пористості круга відповідає більший номер 
структури. 

Правка шліфувальних кругів. У міру спрацювання або засалювання шліфувальні круги 
треба правити, видаляючи при цьому дефектний поверхневий шар. Правку виконують зернами 
алмазу, алмазно-металевими олівцями, іноді шарошками, правочними кругами з карбіду 
кремнію, обкочувальними дисками з термокорунду і твердих сплавів. Найбільш поши-рені 
алмазно-металеві олівці, в яких дрібні алмазні зерна (0,01...0,2 карата) зв'язані між собою 
сплавом, вольфраму, міді, алюмінію. При правленні спрацьовується переважно зв'язка олівця і 
виступаючі алмазні зерна зрізають шар круга.

Маркування шліфувальних кругів враховує основні характеристики, в тому числі 
геометричну форму, розміри та ін. Наприклад, марка ПП250Х 16Х32; НА 25Д СМ6К5; 35 м/с 
розшифровується так: ПП—форма круга (плоский прямий); 250—зовнішній діаметр; 16—
ширина; 32—діаметр отвору; 14А—абразивний матеріал (електрокорунд нормальний); 25Д— 
зернистість; СМ—твердість; 6—номер структури; К5—вид зв'язки; 35 м/с— допустима колова 
швидкість.



Алмазні круги складаються з металевого або полімерного корпусу, на. якому укріплено 
алмазоносний шар завтовшки 0,5...З мм. До маркіровки їх крім літери А на початку марки 
входять додатково геометричні параметри. Круги випускають з 25-, 50-, 100-, 150 %-ю 
концентрацією алмазного порошка. 100 %-ю концентрацією вважають вміст 0,878 мг/мм3 
алмазоносного шару.

3 Схеми круглого і плоского шліфування
Кругле зовнішнє шліфування може здійснюватись з поздовжньою подачею (рис. 36, а) або

тільки з поперечною (врізне шліфування, рис. 36, б). В першому випадку поперечна подача 
Snon на глибину різання t здійснюється шліфувальним кругом в кінці поздовжнього ходу 
заготовки в напрямі, перпендикулярному до її осі. За другою схемою шліфують циліндричні, 
конічні, фасонні поверхні, довжина яких менша ширини шліфувального круга. В обох 
випадках, як і при інших видах шліфування, головний рух зі швидкістю V = 20...40 м/c здійснює
шліфувальний круг. Обертання заготовки називається коловою подачею.

Схема зовнішнього безцентрового шліфування з поздовжньою подачею заготовки 
показана на рис. 36, в. Принцип цього способу шліфування полягає в тому, що заготовку 2 не 
закріплюють у затискному пристрої верстата, а кладуть на упор (ніж) 1 і пропускають між 
двома встановленими на певній відстані один від одного шліфувальними кругами. Один з них - 
круг 3 - є шліфувальним. Він обертається з великою швидкістю (V = 30.60 м/с). Другий круг 4, 
що називається ведучим, обертається з набагато меншою швидкістю (Ve .Kp. = 0,2...1,0 м/с). 
Завдяки зрізу ножа 1 заготовка притискується до ведучого круга і внаслідок більшого 
коефіцієнта тертя між цим кругом і заготовкою вона обертається зі швидкістю, близькою до 
швидкості ведучого круга.



Оскільки ведучий круг повернутий відносно шліфувального круга на кут (1,5...6° при 
чорновому і 0,5...1,5° при чистовому шліфуванні) , швидкість його обертання Ve .Kp. 
розкладається на дві складові - Vг і Vs . Складова Vг забезпечує поздовжню подачу заготовки зі
швидкістю Vг= Ve .kp. Sin α.

Друга складова Vs = Ve .kp. cos α є швидкістю обертання заготовки (колова подача). 
На рис. 36, г, д показані схеми внутрішнього шліфування. В першому випадку колову 

подачу отримує заготовка, в другому - шліфувальний круг. 

Внутрішнє шліфування за схемою рис. 36, д застосовують у тих випадках, коли заготовці 
неможливо (або технічно надто складно) надавати обертового руху.

Плоске шліфування залежно від методу роботи розрізняють периферією плоского (рис. 36,
е) або торцем чашкового круга (рис. 36, є). Закріплена на столі верстата деталь виконує 
зворотно-поступальний рух (поздовжня подача Snоз), шліфувальний круг крім головного руху 
зі швидкістю V здійснює в кінці поздовжнього ходу поперечну подачу Snоn , а після 
шліфування всієї площі - вертикальне переміщення на глибину різання t. 

При обробці плоских похилих і вертикальних поверхонь використовують конічні чашкові 
круги (рис. 36, ж, з).

4 Режими різання при шліфуванні

Основними елементами режиму різання при шліфуванні є швидкість різання, подача і 
глибина різання. Швидкістю різання при всіх видах шліфування є колова швидкість 
шліфувального круга. При круглому шліфуванні елементами режиму різання є також колова 
швидкість заготовки, поздовжня і поперечна подачі (див. рис. 36, а, в). Колова швидкість 
заготовки - це колова подача Sкол, м/хв. Поздовжня подача Snоз - величина переміщення 
заготовки відносно шліфувального круга за один її оберт (мм/об.заг). Поперечна подача Snоn 
(мм/подв.хід або мм/хід) - величина переміщення шліфувального круга в напрямі, 
перпендикулярному до осі заготовки, що здійснюється в крайніх її положеннях. Вона чисельно 
дорівнює глибині різання t.

ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).

1. Особливості обробки деталей шліфуванням.
2. Інструмент для шліфування.
3. Схеми круглого зовнішнього шліфування.
4. Схеми внутрішнього шліфування.
5. Схеми плоского шліфування.
6. Режими різання при шліфуванні.

Домашнє завдання : вивчити § 12, вправа № 104-109

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


