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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. Tokarki 

2. Wiertarki 

3. Frezarki 

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

Literatura 

1. Kwapisz L., Przybył R., Froncki W.: Obrabiarki. Łódź 1999. WPŁ. 

2. Wrotny L.T.: Podstawy konstrukcji obrabiarek. Warszawa 1973.WNT. 

3. Katalog firmy Knuth: www.knuth.de 

4. Katalog firmy Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Jafo: www.jafo.com.pl 

 

1. WSTĘP 

Obrabiarki skrawające są maszynami przeznaczonymi do nadania półwyrobom 
z materiałów skrawalnych wymaganych kształtów, wymiarów i gładkości powierzchni przez 
oddzielenie nadmiaru materiału w postaci wiórów tzn. przez skrawanie. 

Cechy obrabiarek: 

- silnikowy napęd ruchu głównego 
- kierowane przymusowo, za pomocą prowadnic i odpowiednich mechanizmów narzędzia 

skrawające. 
 

Istota działania obrabiarek: 

- żądany kształt po obróbce uzyskuje się w wyniku ruchów względnych narzędzia 
i obrabianego przedmiotu 

- narzędzie oddziaływuje na przedmiot za pomocą jednego lub wielu ostrzy. 
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2. TOKARKI 

Tokarki są podstawowymi obrabiarkami do obróbki przedmiotów o kształtach 
obrotowych. Zasadnicze ruchy przy toczeniu to: 

- ruch główny, obrotowy obrabianego przedmiotu (decyduje o prędkości skrawania), 

- ruch posuwowy narzędzia (prostoliniowy lub złożony). 

Na rys.1 pokazano podział ruchów przy toczeniu. 

 
Rys.1 Podział ruchów przy toczeniu 

Klasyfikacja tokarek: 

1. Tokarki ogólnego przeznaczenia. 

2. Tokarki specjalizowane – do określonych prac np. tokarki do gwintów. 

3. Tokarki specjalne – dla określonego przemysłu np. dla hutnictwa (obróbka wlewków). 

 

Podział tokarek ogólnego przeznaczenia. 

I. Tokarki kłowe 

1. Stołowe 

2. Produkcyjne 

a. zwykłe 

b. szybkobieżne 

3. Pociągowe 

a. uproszczone 

b. uniwersalne 

4. Ciężkie 

II. Tokarki tarczowe 

1. Z łożem wzdłużnym 

2. Z łożem poprzecznym 

3. Płytowe 

III. Tokarki karuzelowe 

1. Jednostojakowe 

2. Dwustojakowe 
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IV. Tokarki rewolwerowe 

V. Półautomaty tokarskie 

VI. Automaty tokarskie 
 

Tokarki kłowe należą do najbardziej rozpowszechnionych obrabiarek w przemyśle 
maszynowym. Podstawowymi wielkościami definiującymi tokarkę są: maksymalna średnica 
toczenia nad łożem lub wznios i rozstaw kłów. Na rys.2 zamieszczono przykład tokarki 
pociągowej uniwersalnej, jako typowego przedstawiciela tokarek kłowych posiadającego 
wszystkie mechanizmy i niezbędne ruchy. Ruch posuwowy uzyskuje się dwojako, 
z mechanizmów koło zębate- zębatka lub mechanizmu śruba –nakrętka co umożliwia 
toczenie gwintów.  

 
Rys.2 Tokarka pociągowa 

Na rys.3 przedstawiono przykłady typowych prac tokarskich wykonywanych na 
tokarkach pociągowych. Podane przykłady nie wyczerpują zastosowań technologicznych 
specjalnych, które wymagają użycia dodatkowych urządzeń i przyrządów. Tokarki 
produkcyjne nie posiadają w układzie posuwów mechanizmu śruba-nakrętka, co 
uniemożliwia wykonywanie na nich zabiegu gwintowania. 
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Rys.3.Podstawowe rodzaje robót tokarskich: a) nawiercanie nakiełka,  

b) toczenie wzdłużne, c) toczenie poprzeczne, d) przecinanie, e) wiercenie, f) rozwiercanie,  
g) wytaczanie otworu, h) toczenie gwintu, i) toczenie stożka, j) toczenie kształtowe nożem krążkowym, 

k) toczenie kopiowe, l) radełkowanie 
 

Tokarki rewolwerowe (rys. 4) wykorzystywane są do obróbki przedmiotów 
wymagających użycia znacznej liczby narzędzi (kilka, kilkanaście). Odpowiednią liczbę 
pozycji narzędziowych uzyskuje się w rewolwerówkach w wyniku zastosowania obrotowej 
głowicy rewolwerowej, w której narzędzia mocowane są w kolejności procesu 
technologicznego obróbki przedmiotu. Tokarki rewolwerowe stosowane są do obróbki 
przedmiotów z pręta lub półwyrobów zamocowanych w uchwycie przy produkcji średnio- i 
wielkoseryjnej.  

Układ napędu wrzeciona jest podobny jak w tokarkach kłowych. Najbardziej istotnym 
czynnikiem decydującym o konstrukcji tokarek rewolwerowych jest położenie osi obrotu 
głowicy rewolwerowej. W związku z tym rozróżniamy tokarki rewolwerowe: 
- z głowicą o osi pionowej (gwiaździstą) prostopadłej do osi wrzeciona, 
- z głowicą o osi poziomej (bębnową) równoległej do osi wrzeciona. 

W zależności od układu konstrukcyjnego suportów rewolwerowych rozróżnia się dwie 
odmiany tokarek rewolwerowych z pionową osią głowicy: 
- suwakowe, z saniami pośrednimi (rys. 4a); 
- suportowe, bez sań pośrednich(rys. 4b). 

Najbardziej rozpowszechnione są małe i średnie rewolwerówki suwakowe. Suwak 
rewolwerowy 1 wraz z głowicą rewolwerową 2 przesuwa się wzdłuż osi wrzeciona 
przedmiotowego 7 na saniach pośrednich 3, które zależnie od długości przedmiotu 
obrabianego mogą być przestawiane, a następnie unieruchamiane zaciskami na 
prowadnicach łoża. W czasie obróbki sanie pośrednie nie wykonują więc żadnych ruchów. 

W rewolwerówkach suportowych nie ma sań pośrednich. Głowica rewolwerowa 2, 
ustawiona na saniach suportu 4, przesuwa się wraz z nim wzdłuż łoża 8. Suport poprzeczny 
6 może być użyty do toczenia wzdłużnego i poprzecznego.  
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a)  

 

b) 

 

 
Rys. 4. Odmiany tokarek rewolwerowych z pionową osią głowicy 

 

 
Rys. 5. Tokarka rewolwerowa HRD 42PF firmy Knuth z pionową osią obrotu głowicy  

3.  WIERTARKI. 

Wiertarki są obrabiarkami przeznaczonymi do obróbki otworów. Podczas obróbki 
narzędzie wykonuje ruch roboczy obrotowy i ruch posuwowy prostoliniowy. Obrabiany 
przedmiot jest nieruchomy. Podstawowym zabiegiem wykonywanym na wiertarkach jest 
wiercenie otworów przy użyciu wierteł krętych. Pozostałymi zabiegami możliwymi do 
realizacji na wiertarkach przy obróbce otworów są: rozwiercanie, pogłębianie, gwintowanie, 
wytaczanie, planowanie nadlewów, toczenie zewnętrzne nadlewów. 
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W zależności od cech konstrukcyjnych i mo

I. Pionowe jednowrzecionowe:

1. Stołowe 

2. Stojakowe: słupowe, kadłubowe

3. Promieniowe 

II. Pionowe wielowrzecionowe:

1. Rzędowe 

2. Pęczkowe 

III. Współrzędnościowe. 

IV. Poziome – np. do głębokich otworów. W wi
wykonuje przedmiot a ruch p

Parametrem charakteryzują
w stali w pełnym materiale. Na rys
kadłubowych z przesuwnym wrzecie
nietypowe wiertarki z niewysuwnym wrzecionem, w których cały wrzeciennik przesuwa si
podczas obróbki.  

a) 

 

Rys. 6. Wiertarka stojakowa kadłubowa 
mechanizmem napędu wrzeciona 

napędu wrzeciona
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ci od cech konstrukcyjnych i możliwości obróbkowych wiertarki dzie

Pionowe jednowrzecionowe: 

Stojakowe: słupowe, kadłubowe 

Pionowe wielowrzecionowe: 

ębokich otworów. W większości rozwiązań ruch główny skrawaj
wykonuje przedmiot a ruch posuwowy narzędzie. 

Parametrem charakteryzującym wielkość wiertarki jest maksymalna ś
w stali w pełnym materiale. Na rys. 6 zamieszczono przykłady wiertar

przesuwnym wrzeciennikiem z wrzecionem wysuwnym.
wiertarki z niewysuwnym wrzecionem, w których cały wrzeciennik przesuwa si

 

 b) 

 

Wiertarka stojakowa kadłubowa z wrzecionem wysuwnym z wrzeciennika: a)
du wrzeciona razem z wrzeciennikiem b) z nieprzesuwnym mechanizmem 

ędu wrzeciona z przesuwnym wrzeciennikiem 
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ci obróbkowych wiertarki dzielimy na: 

ń ruch główny skrawający 

 wiertarki jest maksymalna średnica wiercenia 
wiertarek stojakowych 

nnikiem z wrzecionem wysuwnym. Istnieją również 
wiertarki z niewysuwnym wrzecionem, w których cały wrzeciennik przesuwa się 

 

cionem wysuwnym z wrzeciennika: a) z przesuwnym 
wrzeciennikiem b) z nieprzesuwnym mechanizmem 
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Napęd z silnika przenoszony jest na wrzeciono przez skrzynk
wrzeciona napęd przenoszony jest do skrzynki posuwów, sk
ślimakową na kółko zębate przesuwaj
roboczym. Wrzeciono napędza mechanizm posuwów, dzi
obrotowej wrzeciona, posuw w milimetrach na jeden obrót wrzeciona pozostaje bez z

Rys. 7. Typowy układ kinematyczny wiertarki z mechanicznym posuwem wrzeciona

Ważną grupą wiertarek są
przeznaczony jest są do obróbki otworów w du
przesuwać pod wrzecionem. 
wiertarek promieniowych wynosi od 30 do 100mm. 
jest wzdłuż obrotowego ramienia dzi
biegunowych. Wrzeciennik, zawieraj
wrzeciona, jest przesuwany poziomo na ramieniu 
słupowej i obracającym się wraz z t
do płyty podstawowej. Ramię
przy wykorzystaniu silnikowego nap
śruby pociągowej. Często na górze kolumny znajduje si
urządzeniem zaciskowym do zaciskania osłony na słupie oraz wrzeciennika na ramieniu. 
Sztywne połączenie ramienia z tulej
ramienia, przeciętą równolegle do osi tulei, tak, 
Podczas obróbki tylko wrzeciono z tulej

Z uwagi na szeroki asortyment prac wykonywanych na wiertarkach promieniowych 
mają one dużą rozpiętość prę
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d z silnika przenoszony jest na wrzeciono przez skrzynkę prę
d przenoszony jest do skrzynki posuwów, skąd przechodzi przez przek

ębate przesuwające zębatkę wraz z tuleją wrzeciona i wrzecionem 
ędza mechanizm posuwów, dzięki czemu przy zmianach pr

obrotowej wrzeciona, posuw w milimetrach na jeden obrót wrzeciona pozostaje bez z

Typowy układ kinematyczny wiertarki z mechanicznym posuwem wrzeciona

 wiertarek są wiertarki promieniowe. Ten rodzaj wiertarek z
 do obróbki otworów w dużych i ciężkich przedmiotach, które jest 

 Zakres maksymalnych średnic wiercenia Dmax

wiertarek promieniowych wynosi od 30 do 100mm. Wrzeciennik wiertarki 
 obrotowego ramienia dzięki czemu można wrzeciono ustawić wg wspó

, zawierający mechanizm napędu i mechanizm posuwów 
poziomo na ramieniu wiertarki przesuwnym pionowo na tulei 

ę wraz z tą tuleją dookoła słupa, którego stopa przymocowana 
Ramię wraz z wrzeciennikiem może być przemieszczane pionowo 

przy wykorzystaniu silnikowego napędu umieszczonego na górze kolumny
a górze kolumny znajduje się drugi silnik współpracuj

dzeniem zaciskowym do zaciskania osłony na słupie oraz wrzeciennika na ramieniu. 
czenie ramienia z tuleją słupową zapewnia mechanizm ś

 równolegle do osi tulei, tak, że piasta zostaje zaciśnię
Podczas obróbki tylko wrzeciono z tuleją wysuwną wykonuje swoje ruchy robocze

Z uwagi na szeroki asortyment prac wykonywanych na wiertarkach promieniowych 
ę ść prędkości obrotowych i posuwów. Do mocowania mniejszych 

INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN 

ę prędkości (rys. 7). Z 
d przechodzi przez przekładnię 

ą wrzeciona i wrzecionem 
ki czemu przy zmianach prędkości 

obrotowej wrzeciona, posuw w milimetrach na jeden obrót wrzeciona pozostaje bez zmiany. 

 

Typowy układ kinematyczny wiertarki z mechanicznym posuwem wrzeciona 

 wiertarki promieniowe. Ten rodzaj wiertarek zasadniczo 
kich przedmiotach, które jest trudno 

max dla spotykanych 
 (rys. 8) przesuwny 

na wrzeciono ustawić wg współrzędnych 
du i mechanizm posuwów 

wiertarki przesuwnym pionowo na tulei 
 dookoła słupa, którego stopa przymocowana jest 

ć przemieszczane pionowo 
umieszczonego na górze kolumny z mechanizmem 

 drugi silnik współpracujący z 
dzeniem zaciskowym do zaciskania osłony na słupie oraz wrzeciennika na ramieniu. 

 zapewnia mechanizm ściągający piastę 
e piasta zostaje zaciśnięta dookoła tulei. 

robocze. 
Z uwagi na szeroki asortyment prac wykonywanych na wiertarkach promieniowych 

Do mocowania mniejszych 
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przedmiotów używa się stołu z rowkami teowymi mocowanego na płycie podstawowej 
wiertarki.  

 

Rys. 8. Wiertarka promieniowa R60V firmy Knuth 

4. FREZARKI 

Frezarki są obrabiarkami służącymi do obróbki przede wszystkim płaszczyzn za 
pomocą wieloostrzowego narzędzia, jakim jest frez lub głowica frezowa. Podczas obróbki 
narzędzie wykonuje ruch obrotowy roboczy, ruch posuwowy wykonuje przedmiot 
zamocowany na stole obrabiarki. Istnieje możliwość frezowania gwintów, spiral, krzywek, 
zębatek, nacinania kół zębatych. Bogate wyposażenie dodatkowe typu dodatkowe uchwyty, 
podzielnice, głowice skrętne znacznie rozszerzają możliwości obróbkowe frezarek, a ich 
wartość często przekracza wartość maszyny. Wielkością jednoznacznie charakteryzującą 
frezarkę są wymiary stołu. Wieloostrzowe narzędzia gwarantują wysoką wydajność. 

 
Klasyfikacja frezarek: 

I. Ogólnego przeznaczenia: 

1. Stołowe. 

2. Wspornikowe (konsolowe) poziome. 

3. Wspornikowe poziome uniwersalne. 

4. Wspornikowe pionowe. 

5. Bezwspornikowe pionowe. 

6. Wzdłużne lekkie. 

7. Wzdłużne ciężkie. 

8. Karuzelowe. 

II. Specjalizowane np. frezarki kopiarki. 
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III. Specjalne np. frezarki narzędziowe. 

 
Najbardziej rozpowszechnionymi są frezarki wspornikowe, których stół może mieć 

wymiary do 500x2000mm . Na rys. 9 przedstawiona została frezarka pozioma wspornikowa 
uniwersalna. 

 
Rys. 9. Frezarka pozioma wspornikowa uniwersalna 

 
Obróbkę na tych frezarkach prowadzi się przede wszystkim za pomocą frezów 

walcowych, walcowo-czołowych, oraz tarczowych. Frezy mocowane są pojedynczo lub 
w zespołach na trzpieniu, którego jeden koniec zamocowany jest w niesamohamownym 
gnieździe stożkowym (7: 24) wrzeciona, a drugi w podtrzymce zaciskanej na belce. Jeśli 
frezy trzpieniowe i głowice frezarskie są mocowane bezpośrednio w końcówce wrzeciona 
wtedy często zdejmuje się podtrzymkę, a belkę wycofuje się na prowadnicach stojaka, aby 
umożliwić frezowanie pionowych powierzchni na wysokich przedmiotach obrabianych. W 
korpusie stojaka (lewa część rys. 9) umieszczone są elementy napędu wrzeciona (w tym 
skrzynka prędkości). Po pionowych prowadnicach stojaka może być przesuwany wspornik 
(konsola), a na nim równolegle do osi wrzeciona sanie frezarki. Sanie te składają się z 
dwóch części i można je skręcić względem siebie o konkretny kąt wokół osi pionowej dla 
uzyskania skośnego ustawienia stołu. We wsporniku znajdują się mechanizmy napędu 
ruchów posuwowych. 

Przykładem frezarek wspornikowych mogą być serie maszyn produkowanych przez 
Jarocińską Fabrykę Obrabiarek S.A. Uniwersalną frezarkę FWR 40JU2 przedstawiono na 
rys. 10. W tym rozwiązaniu zamiast belki z podtrzymką na stojaku zainstalowano układ 
napędowy dodatkowego wrzeciona z głowicą w dwóch osiach skrętną napędzany 
oddzielnym silnikiem. Maszyny z tej serii wyposażone są w bezstopniową prędkość obrotową 
pionowego wrzeciona głowicy skrętnej i stopniową prędkość obrotów wrzeciona poziomego, 
a także bezstopniową prędkość posuwów. Do napędu ruchów posuwowych obecnie 
wykorzystuje się serwonapędy. 
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Rys. 10. Frezarka uniwersalna FWR 40JU2 firmy Jaroci

5. ZADANIA DLA STUDENTÓW

Na wybranych przez prowadzą

1. Określić typ obrabiarki.

2. Nanieść ruchy wykonywane przez zespoły obrabiarki.
strzałkami z liniami ciągłymi, a ruchy przestawcze strzałkami z liniami przerywanymi.

3. Nazwać zespoły obrabiarki

Dla założonych przez prowadz
parametry skrawania: posuw i szybko
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Frezarka uniwersalna FWR 40JU2 firmy Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A.

ZADANIA DLA STUDENTÓW  

adzącego rysunkach: 

 typ obrabiarki. 

 ruchy wykonywane przez zespoły obrabiarki. Ruchy robocze zaznaczy
strzałkami z liniami ciągłymi, a ruchy przestawcze strzałkami z liniami przerywanymi.

zespoły obrabiarki stosując numerowane odnośniki na rysunkach

onych przez prowadzącego warunków wybranej operacji skrawania dobra
parametry skrawania: posuw i szybkość skrawania oraz określić obroty narzę
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Obrabiarek S.A. 

Ruchy robocze zaznaczyć 
głymi, a ruchy przestawcze strzałkami z liniami przerywanymi. 

niki na rysunkach. 

cego warunków wybranej operacji skrawania dobrać 
 obroty narzędzia. 


