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Abstract
The paper presents the results of verification of mathematical models developed in literature. They allow
estimating the average and maximum temperature rise of work surface during lapping. Researchers by making some
simplifying assumptions analyze temperature rise during abrasive-workpiece contact. The heat generated at this
contact is taken as a product of the friction force and relative sliding velocity between the abrasive and the work
surface. They treat each abrasive grain as a moving heat source applied to the work surface.
By using their formulation the electronic model was create. The model was then applied to calculate the maximum
temperature rise during steel element lapping, with single disc lapping machine ABRALAP 380. For machining the
abrasive slurry on the basis of silicon carbide 95A number F600/9 was used. The temperature was measured by way
of infrared camera V-20 II series produced by VIGO System S.A. Thus, calculations were made for real lapping
operations conducted to confirm the correlation between lapping temperature and parameters like pressure or,
velocity. The goal was to compare results of experiments and calculations.
Comparison of the analytical and measured temperature rises shows that not only their values are different. The
first ones are constant and the second are time dependent. Values calculated with theoretical model help are also
underestimated. It is probably caused by that the authors didn’t take into consideration some important factors, i.e.
lapping machine influence and it’s working time length.
Keywords: one side lapping, temperature rise model, executory system temperature, thermal imaging measurements,
lapping parameters, lapping machine executory system

ANALIZA MODELU MATEMATYCZNEGO OPISUJĄCEGO WZROST
TEMPERATURY PODCZAS DOCIERANIA JEDNOSTRONNEGO
POWIERZCHNI PàASKICH
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki próby weryfikacji modeli matematycznych sformuáowanych w literaturze.
Pozwalają one na wyznaczenie Ğredniej i maksymalnej wartoĞci wzrostu temperatury w kontaktach roboczych
mikroziaren Ğciernych. Badacze przyjmując szereg zaáoĪeĔ upraszczających, analizują w nich wzrost temperatury
spowodowany ciepáem wydzielonym w wyniku dziaáania siáy tarcia i prĊdkoĞci wzglĊdnej miĊdzy pojedynczym ziarnem
a powierzchnią docieraną. Ziarna traktują jako ruchome Ĩródáa ciepáa dziaáające na tĊ powierzchniĊ.
Wykorzystując zaproponowane zaleĪnoĞci sformuáowano model komputerowy. NastĊpnie, wykorzystując ten
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model, przeprowadzono obliczenia dla danych odpowiadających warunkom wczeĞniej prowadzonych badaĔ. Badania
te miaáy na celu oszacowanie wpáywu podstawowych parametrów obróbki na wzrost temperatury w procesie
docierania. Przeprowadzone zostaáy na stanowisku, którego podstawowymi elementami byáy jednotarczowa
docierarka pierĞcieniowa ABRALAP 380 przeznaczona do obróbki powierzchni páaskich oraz kamera termograficzna
serii V-20 II firmy VIGO System S.A.Otrzymane wartoĞci porównano w kolejnym kroku z wartoĞciami rzeczywistymi.
Do porównaĔ przyjĊto obliczone wartoĞci maksymalne wzrostu temperatury.
Porównanie wartoĞci obliczonych ze zmierzonymi pokazaáo, Īe róĪnią siĊ one nie tylko iloĞciowo. Podczas, gdy
pierwsze mają wartoĞü staáą, niezaleĪną od czasu, drugie zmieniają siĊ w czasie. Widaü równieĪ duĪe
niedoszacowanie wartosci analitycznych. Wynika ono prawdopodobnie z nie uwzglĊdnienia np. wpáywu docierarki,
czy czasu jej pracy.
Sáowa kluczowe: docieranie jednotarczowe, model wzrostu temperatury, temperatura elementów ukáadu, pomiary
termowizyjne, parametry docierania

1. Wprowadzenie
Wysokie wymagania, które konstruktorzy stawiają obecnie narzĊdziom i czĊĞciom maszyn,
z jednej strony, oraz wáasnoĞci coraz czĊĞciej stosowanych nowych trudnoobrabialnych
materiaáów – z drugiej, sprawiają, Īe metody obróbki bardzo dokáadnej, w tym docieranie,
znajdują szerokie zastosowanie w wielu gaáĊziach przemysáu, zwáaszcza precyzyjnego.
Docieranie umoĪliwia uzyskanie powierzchni o niskiej chropowatoĞci i wysokiej dokáadnoĞci.
Struktura stereometryczna powierzchni po tej obróbce jest bardzo korzystna w poáączeniach
Ğlizgowych, ze wzglĊdu na zdolnoĞü utrzymywania warstwy smaru oraz w poáączeniach staáych - ze
wzglĊdu na duĪą noĞnoĞü.
Ten rodzaj obróbki Ğciernej ma obecnie wiele zastosowaĔ, sáuĪy zarówno do wykaĔczania
szkieá optycznych, warstw krzemowych (gáównego skáadnika w strukturze komputera), jak
i uszczelnieĔ mechanicznych, czy gniazd zaworowych. Nie ma w zasadzie ograniczeĔ jeĪeli
chodzi o gatunek i stan obrabianego materiaáu [5, 8].
Jedną z odmian docierania jest obróbka powierzchni páaskich, przy czym gáównie stosowana
jest ona na docierarkach jednotarczowych. Typowy ukáad wykonawczy takiej obrabiarki
przedstawiono na Rys. 1. Skáada siĊ on z trzech pierĞcieni prowadzących (2), które poruszają siĊ
po czynnej powierzchni docieraka (1) pod wpáywem dziaáania siá tarcia, z prĊdkoĞcią zaleĪną od
prĊdkoĞci tarczy i warunków tarcia w strefie styku przedmiot obrabiany - narzĊdzie.
W pierĞcieniach prowadzących umieszczone są separatory z przedmiotami obrabianymi.
2

1

Fig. 1. Executory system of single disc lapping machine ABRALAP 380: 1- conditioning rings, 2-lapping tool,
Rys. 1. Ukáad wykonawczy jednotarczowej docierarki pierĞcieniowej ABRALAP 380: 1-pierĞcienie prowadzące,
2- docierak

W przestrzeĔ roboczą, znajdującą siĊ pomiĊdzy powierzchnią docieraka a powierzchnią
obrabianą (Rys. 2), wprowadza siĊ zawiesinĊ Ğcierną (Ğcierniwo z noĞnikiem páynnym). W wyniku
obrotu tarczy docierającej i separatorów ziarna Ğcierne wykonują ruchy toczne (z poĞlizgiem lub
bez) lub osadzają siĊ w docieraku, co powoduje ubytek materiaáu z powierzchni obrabianej.
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Mikroziarna mogą powodowaü odksztaácenie plastyczne i umocnienie, a w nastĊpstwie tego
odrywanie cząstek materiaáu lub mikroskrawanie [2, 5, 8].
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Fig. 2. Schematic of abrasive-workpiece contact in lapping: 1, 2, 3, ...- abrasive grains, p – lapping pressure
Rys. 2. Schemat strefy kontaktu przedmiotu z docierakiem poprzez mikroziarna Ğcierne podczas docierania;
1, 2, 3,…- mikroziarna Ğcierne, p- nacisk jednostkowy

2. Temperatura procesu – opis teoretyczny
Praca mikroziaren w szczelinie roboczej, poza usuwaniem naddatku, powoduje równieĪ
wygenerowanie pewnej iloĞci ciepáa, które wywoáuje wzrost temperatury obrabianego elementu.
Wzrost ten nie jest na tyle duĪy by spowodowaü zmiany strukturalne w materiale, a charakter
procesu sprawia, Īe nie ma w nim równieĪ naprĊĪeĔ cieplnych. Zmiany temperatury wpáywają
jednak na dokáadnoĞü ksztaátu docieraka. Ciepáo wytworzone podczas dáugotrwaáego docierania
powoduje deformacjĊ powierzchni tarczy. PáaskoĞü docieraka jest czynnikiem decydującym
o dokáadnoĞci powierzchni obrobionej. W trakcie obróbki báĊdy ksztaátu narzĊdzia odwzorowywane
są na powierzchni obrobionej. NaleĪy zatem zapewniü moĪliwie najwyĪszą páaskoĞü docieraka. Aby
zapobiegaü jego odksztaáceniom cieplnym stosuje siĊ systemy cháodzenia [2-4].
W pracy [4] sformuáowano model opisujący wzrost temperatury powierzchni obrabianej
wywoáany ciepáem wygenerowanym w kontaktach roboczych pojedynczych mikroziaren z tą
powierzchnią. W dalszej czĊĞci opisane zostanie to rozumowanie.
2.1. Wyznaczenie siáy normalnej
Zakáadając, Īe ciepáo wytwarzane jest w wyniku dziaáania siáy tarcia przy wspóádziaáaniu
prĊdkoĞci wzglĊdnej pomiĊdzy ziarnem a powierzchnią obrabianą, pierwszym etapem kreowania
modelu jest wyznaczenie siá dziaáających na pojedyncze ziarno, przede wszystkim siáy normalnej
Pi (Rys. 3). W tym celu przyjĊto model ziarna Ğciernego, które dziaáa na docieraną powierzchniĊ
jak ostry stoĪkowy wgáĊbnik o kącie wierzchoákowym 2Ĭ. Odpowiada to geometrii ziaren
o ujemnym kącie natarcia.
Pi
Mikroziarno
v
2Ĭ
Przedmiot
obrabiany

į

Fig. 3. Mechanical model of the contact between an abrasive particle and the workpiece
Rys. 3. Model kontaktu roboczego mikroziarna Ğciernego i powierzchni obrabianej
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GáĊbokoĞü į penetracji ziarna w powierzchniĊ obrabianą przez taki wgáĊbnik moĪna
wyznaczyü korzystając z zaleĪnoĞci:
(1)
P 3H p G 2 tg 2 4 ,
gdzie Hp - twardoĞü materiaáu obrabianego w skali Knoop’a.
W procesie usuwania naddatku biorą udziaá tylko te ziarna, których wymiar charakterystyczny
x jest wiĊkszy niĪ wymiar szczeliny roboczej X. Są to mikroziarna aktywne.
UwzglĊdniając powyĪsze, siáa dziaáająca na pojedyncze ziarno o wymiarze
charakterystycznym xi, wyraĪa siĊ wzorem:
3H p tg 2 4
2
Pi
(2)
xi  X ,
2
1 H p Hd
gdzie:
Pi - siáa dziaáająca na pojedyncze ziarno Ğcierne o wymiarze charakterystycznym xi,
Hd - twardoĞü Knoop’a materiaáu docieraka,
X - wymiar szczeliny roboczej.
Siáa przyáoĪona w trakcie docierania przenoszona jest tylko za poĞrednictwem mikroziaren
aktywnych, zatem siáa caákowita (sumaryczna) wyraĪa siĊ wzorem:
n

Pcalk

¦P ,
i

(3)

i 1

gdzie n - liczba ziaren aktywnych.
UwzglĊdniając, Īe rozkáad wymiarów charakterystycznych mikroziaren Ğciernych okreĞlony
jest przez funkcjĊ prawdopodobieĔstwa ĭ(x), suma (3), po uwzglĊdnieniu zaleĪnoĞci (2), przyjmie
postaü:
3NH p tg 2 4 xmax
2
Pcalk
x  X ) ( x)dx ,
(4)
2 ³
1 H p Hd
X
gdzie:
N - caákowita liczba ziaren w szczelinie roboczej,
xmax - maksymalny wymiar ziarna w Ğcierniwie.
Przyjmując, Īe funkcja )(x) jest funkcją rozkáadu normalnego i uwzglĊdniając jej postaü
w zaleĪnoĞci (4), otrzymano:
xmax
ª 1 § x  d ·2 º
3H p tg 2 4
N
2
Pcalk
(5)
2
³ x  X exp«« 2 ¨© V ¸¹ »» dx ,
1  H p H d V 23 X
¬
¼
gdzie ı - odchylenie standardowe Ğredniej wartoĞci d wymiaru charakterystycznego ziaren
Ğciernych.
Caákowita liczba ziaren Ğciernych w objĊtoĞci szczeliny roboczej (XA), zaleĪy m.in. od
koncentracji Ğcierniwa:
6 M ms
AX
N
,
(6)
3
3d U (Vn  M ms U )
gdzie:
Mms, ȡ - odpowiednio masa i gĊstoĞü,
- objĊtoĞü noĞnika [1, 4, 5, 7, 9].
Vn
2.2. Wyznaczenie temperatury
Formuáując model, pomijając szczegóáy procesu usuwania naddatku, przyjĊto Īe kaĪde ziarno
aktywne dziaáa jak koáowe Ĩródáo ciepáa o promieniu r, poruszające siĊ po docieranej powierzchni
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z prĊdkoĞcią v. Gdy pozostaje one w kontakcie roboczym z powierzchnią, na skutek dziaáania siáy
tarcia F przy prĊdkoĞci wzglĊdnej, wygenerowana zostaje taka iloĞü ciepáa, która powoduje wzrost
temperatury o:
1,22qr
,
(7)
T
O 3 0,6575  Pe
gdzie:
q - strumieĔ ciepáa,
Ȝ - wspóáczynnik przewodzenia ciepáa materiaáu obrabianego,
Pe - liczba Pecleta.
Liczba Pecleta opisujĊ skalĊ prĊdkoĞci przy ruchomych Ĩródáach ciepáa:

vrUc ,
2O

Pe

(8)

gdzie c - ciepáo wáaĞciwe materiaáu obrabianego.
W kolejnym kroku naleĪy okreĞliü jaka czĊĞü strumienia ciepáa prznika do przedmiotu
obrabianego. PrzyjĊto, Īe czĊĞü strumienia Rq wnika do przedmiotu, a reszta, tj. (1 - R)q - do
Ğcierniwa. Zakáada siĊ, Īe nie ma strat do otoczenia. Porównując wzrosty temperatury ziaren
i przedmiotu otrzymano:
1
,
(9)
R
3,663 O ms
1
1
O 3 0,6575  Pe
8
gdzie:Ȝms – wspóáczynnik przewodzenia ciepáa materiaáu Ğciernego.
Ostatecznie wartoĞü wzrostu temperatury kontaktu moĪna wyznaczyü z zaleĪnoĞci:
1,22Pv PH p

T

3

1
3,663 O ms
O 3 0,6575  Pe 
8

,

(10)

gdzie ȝ - wspóáczynnik tarcia.
Maksymalną wartoĞü temperatura osiąga w kontakcie najwiĊkszego ziarna znajdującego siĊ w
szczelinie roboczej z powierzchnią obrabianą:

1,22PvH p tg4 x max  X

1

.
(11)
3,663 Oms
O 3 0,6575  Pe 
8
WartoĞü Ğrednia wzrostu temperatury wyznaczona zostaáa jako Ğrednia waĪona wartoĞci
wzrostów temperatury dla kontaktów roboczych wszystkich ziaren znajdujących siĊ w strefie
obróbki. OkreĞla ją zaleĪnoĞü:
xmax
xmax
P
) ( x)dx
(
)
T
x
dx
)
³
³X
1,22PRv H p X (0,6575  Pe )
.
(12)

TĞr
xmax
xmax
3O p
³ )( x)dx
³ )( x)dx
Tmax



1 H p Hd

X

X

3. ZaáoĪenia i wyniki obliczeĔ symulacyjnych

W pierwszym kroku obliczono wartoĞci wysokoĞci szczeliny roboczej X, wykorzystując w tym
celu pakiet Optimization Toolbox programu MATLAB. NastĊpnie, za pomocą programu EXEL,
obliczono wartoĞci temperatury maksymalnej.
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Wszystkie obliczenia wykonano dla warunków docierania przeprowadzonego podczas
wczeĞniejszych prób. Docierano okrągáy element stalowy, wykonany ze stali miĊkkiej
normalizowanej (Hp = 220 MPa), o Ğrednicy 119,8 mm. ObróbkĊ prowadzono na docierarce
wyposaĪonej w rowkowany docierak Īeliwny (Hd = 200 MPa) stosując zawiesinĊ na bazie wĊglika
krzemu o numerze F600/9 i rozkáadzie wymiaru charakterystycznego ziaren przedstawionym
w Tab. 1:
Tab. 1. Silicon carbide abrasive powder statistic
Tab. 1. Rozkáad wielkoĞci ziaren wĊglika krzemu
WartoĞü Ğrednia wymiaru
charakterystycznego
d [ȝm]

WartoĞü maksymalna
wymiaru
charakterystycznego
xmax [ȝm]

WartoĞü minimalna
wymiaru
charakterystycznego
xmin [ȝm]

Odchylenie standardowe
ı [ȝm]

14,7

40,0

4,0

7,457

ĝcierniwo sporządzono zgodnie z zaleceniami podanymi w normatywach [6]. PrzyjĊto równieĪ
wartoĞü kąta wierzchoákowego ziarna 2ș = 1220 oraz wspóáczynnik tarcia ȝ = 0,2 [1, 4, 5, 7].
WysokoĞü szczeliny roboczej obliczono dla trzech wartoĞci siáy caákowitej: 32,76 N, 32,23 N
i 32,12 N. Ze wzglĊdu na bardzo maáe róĪnice pomiĊdzy nimi, moĪna przyjąü (z dokáadnoĞcią
0,01 ȝm), Īe szczelina robocza ma wynosi 30,69 ȝm.
Podobnie, jak w przeprowadzonych próbach, analizĊ modelu wykonano dla trzech wartoĞci
prĊdkoĞci wzglĊdnej (prĊdkoĞci docierania): 0,51 m/s, 0,64 m/s i 0,77 m/s.
Wyniki przeprowadzonych obliczeĔ i badaĔ przedstawiono na Rys. 4 i 5. Pierwszy z nich
obrazuje zaleĪnoĞü temperatury od prĊdkoĞci docierania, drugi – od nacisków. W celu
zmniejszenia báĊdu, rozwaĪano wartoĞci przyrostu temperatury, a nie jej wartoĞü bezwzglĊdną. Za
wartoĞü początkową przyjmowano w tym celu temperaturĊ Ğrednią w obszarze skanowania,
zmierzoną przed rozpoczĊciem obróbki, w czasie t = 0 min. [3].
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Fig. 4. Dependence of lapping machine executory system elements temperature rise on lapping velocity
Rys. 4. ZaleĪnoĞü temperatury elementów ukáadu wykonawczego obrabiarki od prĊdkoĞci docieraniaw

Na wykresach linią przerywaną zaznaczono wartoĞci obliczeniowe wzrostu temperatury.
W przypadku wykresu przedstawionego na Rys. 5 zaznaczono tylko jedną wartoĞü analityczną.
Powodem tego byáy niewielkie róĪnice otrzymane dla róĪnych p [3].
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Fig. 5. Dependence of lapping machine executory system elements temperature rise on lapping pressure
Rys. 5. ZaleĪnoĞü temperatury elementów ukáadu wykonawczego obrabiarki od nacisków docierania

Zarówno na Rys. 4, jak i Rys. 5 widaü zupeánie inny charakter krzywych rzeczywistych
i obliczeniowych. Podczas gdy przebieg pierwszych zmienia siĊ w czasie, drugie utrzymują siĊ na
staáym poziomie. Poza tym, na wykresach widoczna jest zdecydowana róĪnica wartoĞci wzrostu
temperatury. WartoĞci analityczne są znacznie niĪsze od zmierzonych, nawet mimo tego, Īe do
porównaĔ przyjĊto obliczone wartoĞci maksymalne.
Niedoszacowanie wynika prawdopodobnie z nie uwzglĊdnienia przez autorów modelu
opisanego w pracy [4] waĪnych czynników. Pierwszym z nich, bardzo istotnym, jest wpáyw
docierarki. W trakcie jej pracy, elementy ukáadu wykonawczego nagrzewają tak, Īe przedmiot,
którego obróbkĊ rozpoczyna siĊ na rozgrzanej docierarce, szybko przyjmuje temperaturĊ
elementów ukáadu wykonawczego. WiąĪe siĊ z tym kolejny czynnik, tj. czas pracy obrabiarki oraz
czas obróbki przedmiotu. Docierarka w warunkach produkcyjnych pracuje w sposób ciągáy
(czasem nawet dwie lub trzy zmiany), z rozwaĪaĔ nie moĪna zatem tych czynników wyáączyü,
czego dowodzą przytoczone wyniki badaĔ wáasnych.
4. Wnioski

Przeprowadzone badania i obliczenia pozwoliáy wykazaü, Īe wzrost temperatury w procesie
docierania jest ciagle procesem nie opisanym. Porównanie wyników pomiarów wzrostu temperatury,
przeprowadzonych podczas rzeczywistych prób, z wartoĞciami obliczonymi dla warunków tych prób
jednoznacznie wykazaáo, Īe modele są niewystarczająco dokáadne. Nie uwzglĊdnia siĊ w nich ani
wpáywu samej obrabiarki, ani zaleĪnoĞci od czasu. Poza tym, ze wzglĊdu na charakter procesu nie
moĪna rozpatrywaü przedmiotu odrĊbnie od caáego ukáadu wykonawczego.
Celem dalszych badaĔ rzeczywistych obiektów bĊdzie iloĞciowe ujĊcie zaleĪnoĞci wzrostu
temperatury w ukáadzie wykonawczym od podstawowych parametrów obróbki, z uwzglĊdnieniem
czasu pracy docierarki, co w kolejnych etapach badaĔ pozwoli zaproponowaü alternatywny, do
systemów cháodzenia docieraka, sposób ograniczenia wzrostu jego temperatury.
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