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Temat ćwiczenia: 

Budowa i możliwości technologiczne obrabiarek sterowanych numerycznie do 

skrawania metali 

Cel ćwiczenia: 

 Celem ćwiczenia jest rozszerzenie teoretycznych treści wykładu oraz praktyczne 

zapoznanie studentów z budową, obsługą i możliwościami technologicznymi obrabiarek 

OSN. 

Program ćwiczenia: 

1. Sprawdzenie wiadomości z wykładów i instrukcji w formie ustnej bądź pisemnie. 

2. Zapoznanie się z budową i praktyczna obserwacja pracy na obrabiarkach OSN. 

3. Wykonanie sprawozdania. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Pojęcia podstawowe 

Obrabiarką sterowaną numerycznie (OSN), inaczej obrabiarką NC (ang. Numerical 

Control) nazywamy obrabiarkę wyposażoną w numeryczny układ sterowania programowego 

NC, w którym wszystkie informacje dotyczące: 

• kształtu obrabianego przedmiotu – głębokość skrawania a , tor narzędzia, 

• parametrów obróbki - posuw f, obroty n, 

• czynności pomocniczych – wymiana narzędzia, podanie materiału, włączenie 

chłodzenia, itp. 

zostały zakodowane symbolami cyfrowymi i literowymi (tzw. symbole alfanumeryczne), tak 

aby w wyniku obróbki uzyskać przedmiot o określonym kształcie, wymiarach i chropowatości. 

W systemie sterowania NC informacje są zapisane i zakodowane na taśmie perforowanej lub 

magnetofonowej. 



 

Kolejnym etapem, charakterystycznym dla współczesnych obrabiarek NC jest 

skomputeryzowanie sterowania numerycznego i wyposażenie obrabiarki we własny 

komputer – obrabiarka CNC. 

Proces wytwarzania na obrabiarkach CNC monitorowany i zarządzany centralnym 

komputerem nazwano systemem sterowania DNC. 

1.2. Systemy sterowania OSN 

Podstawową funkcją układu sterowania jest kierowanie ruchami narzędzia względem 

przedmiotu po zadanym torze. Z tego względu rozróżnia się trzy rodzaje sterowania: 

Sterowanie punktowe – dotyczy ruchów nastawczych narzędzia lub przedmiotu obrabianego, 

które mają zapewnić ich ustawienie w punkcie o współrzędnych zapisanych w programie. 

Tor przemieszczenia nie ma istotnego znaczenia gdyż obróbka rozpoczyna się po 

osiągnięciu położenia docelowego. Sterowanie to jest stosowane w wiertarkach 

i wytaczarkach. 

Sterowanie odcinkowe – obejmuje ruchy posuwowe i ustawcze. Narzędzie przemieszcza się 

względem przedmiotu obrabianego po torach równoległych do osi sterowania 

numerycznego. W trakcie obróbki przemieszczenie jest możliwe wzdłuż jednej osi. 

Stosowane jest w frezarkach, wytaczarkach, tokarkach. 

Sterowanie kształtowe (ciągłe) – umożliwia obróbkę przedmiotów przy zastosowaniu 

złożonych ruchów kształtowania będących wynikiem sumowania dwóch lub trzech ruchów 

składowych. Stosowane jest w tokarkach, frezarkach, centrach obróbczych. 

Układy sterowania numerycznego kształtowego są wyposażone w interpolatory, których 

zadaniem jest wyznaczenie współrzędnych punktów toru narzędzia, między podanymi 

w programie obróbki punktami węzłowymi. 

1.3. Cechy charakterystyczne obrabiarek OSN 

Zastosowanie sterowania numerycznego do obrabiarek wpłynęło istotnie na ich 

konstrukcję. Zmienił się ich wygląd zewnętrzny odróżniający je od obrabiarek 

konwencjonalnych, zmianom uległy rozwiązania konstrukcyjne zespołów, zastosowano 

bogate wyposażenie specjalne. 

Cechami charakterystycznymi są: 

 indywidualne, niezależne napędy posuwu dla każdej sterowanej osi (rys. 1), 

 indywidualne elektroniczne układy pomiarowe położenia lub przemieszczenia dla 

każdej sterowanej osi, 

 automatyczne urządzenia do wymiany narzędzi lub przedmiotów (centra obróbcze), 

 przekładnie śrubowo-toczne do zamiany ruchu obrotowego na prostoliniowy (rys. 2), 

 prowadnice toczne lub inne o małym współczynniku tarcia (rys. 3), 

 głowice i magazyny narzędziowe z systemem wymiany narzędzi, 

 jeden lub więcej suportów narzędziowych ze sterowaniem położenia narzędzi, 

 mechaniczne usuwanie wiórów, 

 konstrukcja zwarta zajmująca niewielką powierzchnię użytkową. 



 

 
Rys. 1. Przykładowy zespół posuwu ruchu prostoliniowego:  

1 – silnik, 2 – sprzęgło, 3 – układ smarowania, 4 – prowadnica toczna, 5 – podparcie śruby, 
6 – przekładnia toczna (śruba i nakrętka) 

  
Rys. 2. Przekładnia śrubowa toczna Rys. 3. Prowadnica toczna  

 

1.3. Klasyfikacja obrabiarek CNC 

Współcześnie stosowane są głównie obrabiarki CNC, w których ze względu na 

stopień zaawansowanej automatyzacji i złożoność procesu wytwarzania wyróżnia się: 

 obrabiarki sterowane numerycznie, 

 centra obróbkowe, 

 autonomiczne stacje obróbkowe. 

W ogólnym ujęciu obrabiarki te można podzielić na dwie grupy: 

 do obróbki korpusów, 

 do obróbki części obrotowych typu wałek, tarcza, tuleja. 



 

Ze względu na położenie osi wrzeciona wyróżnia się obrabiarki: 

 o osi pionowej wrzeciona, 

 o osi poziomej wrzeciona. 

Podział ze względu na określone przeznaczenie produkcyjne obejmuje (dotyczy 

centrów obróbkowych): 

 centra frezarskie, 

 centra frezarsko – wiertarskie, 

 centra frezarsko – wytaczarskie, 

 centra wiertarsko – wytaczarskie, 

 centra tokarskie, 

 centra szlifierskie. 

Wymienione powyżej maszyny mogą być budowane w różnych układach 

kinematycznych, z różną liczbą osi sterowanych prostoliniowo i obrotowo. 

2. BUDOWA I PRZEZNACZENIE OBRABIAREK CNC 

2.1. Tokarka CNC firmy Haas – SL-10 

W terminologii f-my Haas funkcjonuje określenie „centrum tokarskie SL-10” i jest to 

najmniejsza obrabiarka z serii SL, (większe: SL-20, SL-30, SL-40). 

SL-10 jest tokarką uchwytową wyposażoną dodatkowo w konik do podparcia 

przedmiotu obrabianego, z klasycznym układem sterowanych dwóch osi (rys. 4) ze 

sterowaniem kształtowym. 

 
Rys. 4. Układ osi przy toczeniu 

 

Oś Z pokrywa się z osią wrzeciona (ruch suportu wzdłużnego), a oś X jest 

prostopadła do osi Z (ruch suportu poprzecznego). Na suporcie poprzecznym umieszczona 

jest 12 – narzędziowa głowica rewolwerowa. 

Tokarka służy do obróbki małych, lekkich, precyzyjnych przedmiotów z możliwością 

wykonania prac: 

 tokarskich – toczenie: wzdłużne, poprzeczne, stożków, kształtowe, gwintów itp. 

 wiertarskich – wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie, nawiercanie, gwintowanie itp. 



 

Parametry charakterystyczne 

 wymiary gabarytowe obrabiarki (dł. · szer. · wys.)  - 2540 · 1397 · 1854 mm 

 obszar skrawania (Z · X)     - max. 356 · 279 mm 

 średnica obrabianego pręta     - max. 44 mm 

 dokładność pozycjonowania     - ± 0,005 mm 

 powtarzalność       - ± 0,003 mm 

 moc znamionowa silnika głównego    - 11,2 kW 

 obroty wrzeciona      - max. 6000 obr/min 

 końcówka wrzeciona      - A2-5 

 liczba narzędzi w głowicy     - max. 12 

 czas zmiany narzędzia     - 1 sekunda 

 przesuwy szybkie suportów     - 30,5 m/min 

 monitor kolorowy       - 15 cali 

 

Budowa obrabiarki 

Na rysunku 5 przedstawiono ogólny widok tokarki wraz z kompletnymi osłonami. Na 

podstawie 1 umieszczone są zespoły obrabiarki oddzielone od obsługi osłonami 2 

wykonanymi z blachy, z drzwiami przesuwnymi 3 umożliwiającymi dostęp do przestrzeni 

roboczej. Poniżej drzwi znajduje się chwytacz części 4 wykorzystywany w produkcji seryjnej. 

W górnej prawej części maszyny umieszczony jest pulpit sterowniczy 5. Z tyłu maszyny 

usytuowana jest szafa sterująca 6 oraz stabilizator temperatury wrzeciona 7. Po prawej 

stronie obrabiarki widoczny jest wylot przenośnika wiórów 8 oraz nie widoczne na rysunku, 

układ chłodzenia 9 i zasilacz hydrauliczny 10 (mocowanie przedmiotów w uchwycie i docisk 

tulei konika). Z lewej strony w obudowie podstawy umieszczone są urządzenia sprężonego 

powietrza 11 (odryglowanie głowicy narzędziowej i pistolet), układ centralnego smarowania 

12 (łożyska wrzeciona, prowadnice) oraz kolektor chłodziwa 13. 

 
Rys. 5. Widok ogólny tokarki (oznaczenia 1  13 w tekście powyżej) 



 

Układ konstrukcyjny tokarki po zdjęciu osłon zewnętrznych przedstawiono na rys. 6. 

Na żeliwnej sztywnej podstawie 1 umieszczone są główne zespoły robocze tokarki. 

Wrzeciennik 2 z wrzecionem 3 przykręcony jest do podstawy śrubami. Na końcówce 

wrzeciona zamocowany jest uchwyt tokarski samocentrujący trójszczękowy (niewidoczny na 

rysunku) z hydraulicznym systemem mocowania przedmiotów. Wektorowy napęd wrzeciona 

realizowany jest silnikiem z przekładnią pasową - znajdują się pod osłoną 4. Tokarka 

wyposażona jest w konik 5 z ręcznym wstępnym ustawieniem na podstawie konika 6 w 

kierunku równoległym do osi Z i wysuwaną hydraulicznie tuleją 7. Po podstawie 1, 

przemieszcza się wzdłuż osi Z zespół suportu wzdłużnego 8 (rozwiązanie jak na rysunku 1), 

po którym pod kątem (względem poziomej podstawy) przemieszcza się zespół suportu 

poprzecznego 9 w kierunku X, prostopadle do kierunku Z. Na suporcie poprzecznym 

umieszczony jest zespół głowicy narzędziowej 10. 

 
Rys. 6. Układ konstrukcyjny obrabiarki (oznaczenia od 1  10 w tekście powyżej) 

Głowica narzędziowa 
Obrabiarka wyposażona jest w 12 narzędziową głowicę. W 6 gniazdach parzystych 

(wewnętrznych) mocowane są oprawki z nożami tokarskimi (rys. 8), zaś w 6 gniazdach 

nieparzystych (zewnętrznych) oprawki z narzędziami typu wiertło itp. (rys. 7). Oprawki 

posiadają chwyt walcowy i są mocowane w głowicy za pomocą śrub. Do ustawienia narzędzi 

(określenia współrzędnych) służy sonda pomiarowa f-my Renishaw umieszczona na 

wychylnym ramieniu, w przestrzeni roboczej tokarki obok uchwytu. Umożliwia ona szybkie 

ustawienie narzędzia przez dotknięcie końcówki ostrza do sondy i automatyczne 

wprowadzenie współrzędnych do programu sterowania. Za jej pomocą możliwa jest 

aktualizacja odchyleń wymiaru narzędzia z powodu jego zużycia. Możliwa jest też szybka 

kontrola pierwszego przedmiotu obrabianego w serii. 



 

  
Rys. 7. Oprawka wiertarska Rys. 8. Oprawka tokarska 

Na rys. 9 przedstawiono budowę zespołu zmiany narzędzi. Na cykl zmiany składa się 

ruch prostoliniowy równoległy do osi Z odblokowujący głowicę oraz ruch obrotowy głowicy 

dla wybrania określonego narzędzia. Odblokowanie głowicy 1 osadzonej na wale 2 odbywa 

się za pomocą siłownika pneumatycznego 3, mechanizmu korbowego z krzywką 4. Obrót 

krzywki powoduje przesuw głowicy w lewo i równoczesne rozłączenie sprzęgła kłowego 5. 

Wówczas zostaje włączony silnik elektryczny 6, który poprzez sprzęgło 7 napędza 

przekładnię ślimakową 8. Na wale ślimacznicy osadzone jest koło zębate współpracujące z 

kołem zębatym 9 osadzonym na wale 2, którego obrót jest kontrolowany przez przełącznik 

10. Na rysunku widoczny jest również przewód 11 doprowadzający chłodziwo do zespołu 12, 

z którego doprowadzane jest chłodziwo do narzędzia skrawającego. 

 
Rys. 9. Zespół zmiany narzędzi (oznaczenia 1  12 w tekście powyżej) 



 

2.2. Centrum frezarskie Haas MiniMill 

Jest to centrum frezarskie pionowe o typowym układzie konstrukcyjnym 

bezwspornikowym, ze sterowaniem kształtowym w trzech osiach. Sterowany numerycznie 

stół maszyny, wykonuje ruchy poziome w dwóch prostopadłych kierunkach X i Y a 

wrzeciennik porusza się pionowo w osi Z. 

Parametry charakterystyczne 

 zakres pracy X,Y,Z       - 406 ∙ 305 ∙ 254 mm 

 wymiary stołu (długość robocza/długość całkowita ∙ szerokość) - 730/914 ∙ 305 mm 

 prędkość obrotowa wrzeciona      - 6000 obr/min 

 moc silnika napędu głównego      - 5,6 kW 

 prędkość posuwu roboczego X,Y      - max.12,7 m/min 

 prędkość posuwu szybkiego X,Y,Z     - max. 16.51 m/min 

 ilość miejsc w magazynie       - 10 

 maksymalna średnica narzędzia      - 89 mm 

 maksymalna masa narzędzia      - 5,44 kg 

 czas zmiany narzędzia (wiór do wióra)     - 5,4 sek. 
 

Budowa 

Na rysunku 10 przedstawiono ogólny widok kompletnej maszyny z osłonami. Na 

spawanej podstawie 1 umieszczone są zespoły obrabiarki oddzielone od obsługi osłonami 2 

wykonanymi z blachy z drzwiami przesuwnymi 3 umożliwiającymi dostęp do przestrzeni 

roboczej. Na wysięgniku podwieszony jest pulpit sterowniczy 4. Z tyłu maszyny usytuowana 

jest szafa sterująca 5. 

Układ konstrukcyjny obrabiarki (bez osłon) przedstawiono na rys. 11. Korpus główny 

maszyny składa się z podstawy spawanej 1 oraz żeliwnego łoża 2 i stojaka 3. Po 

prowadnicach stojaka w kierunku pionowym Z przemieszcza się wrzeciennik 4, w którym 

znajduje się wrzeciono robocze ułożyskowane w tulei wrzecionowej 5. Stół roboczy 6 

przemieszcza się w płaszczyźnie poziomej w kierunku X. Sanie 7 przemieszczają się po łożu 

2 prostopadle do przesuwu stołu w kierunku Y. Precyzyjne prowadnice toczne zasłonięte są 

osłoną teleskopową 8. Po lewej stronie wrzeciennika znajduje się magazyn narzędziowy 9. 

W niewidocznych na rysunku napędach liniowych zespołów roboczych, zastosowane 

zostały bezszczotkowe silniki serwonapędowe o wysokim momencie obrotowym. Napędzają 

one śrubowe przekładnie toczne z obustronnym podparciem śruby oraz nakrętką kulkową 

posiadającą naprężenie wstępne (połączenie bezluzowe). We wszystkich osiach 

zastosowano prowadnice toczne z zamkniętym obiegiem kulek posiadające zdolność 

przenoszenia obciążeń we wszystkich kierunkach. W celu zapewnienia długiego okresu 

użytkowania, każda prowadnica posiada centralny układ automatycznego smarowania 

(rozwiązanie jak na rys. 1). 



 

 
Rys. 10. Widok ogólny obrabiarki: 

1 - podstawa, 2 - osłona, 3 - drzwi, 4 - pulpit, 5 - szafa sterownicza 

 
Rys. 11. Układ konstrukcyjny obrabiarki: 1 - podstawa, 2 - łoże, 3 - stojak, 4 - wrzeciennik,  

5 - tuleja wrzecionowa, 6 - stół, 7 - sanie, 8 - osłona prowadnic, 9 - magazyn narzędzi 



 

Napęd główny 

Łańcuch kinematyczny napędu wrzeciona stanowią: silnik prądu przemiennego, 

przekładnia pasowa z pasem zębatym, oraz wrzeciono robocze ułożyskowane 

w precyzyjnych łożyskach tocznych w tulei wrzecionowej zamocowanej w korpusie 

wrzeciennika. We wrzecionie znajduje się gniazdo stożkowe typu SK40, niesamohamowne 

o zbieżności 7:24, w którym mocowane są oprawki narzędziowe za pomocą systemu 

mechaniczno – pneumatycznego, schematycznie przedstawionego na rys. 12. Mocowanie 

odbywa się układem sprężyn talerzowych zaś odmocowanie siłownikiem pneumatycznym. 

 

 
Rys. 12. Układ mocowania narzędzia w gnieździe wrzeciona: 1 – narzędzie, 2 – oprawka 

narzędziowa, 3 – wrzeciono, 4 – szczęki mocujące, 5 – popychacz, 6 – sprężyny talerzowe, 
 7 – siłownik pneumatyczny (lub hydrauliczny) 

Narzędzia i magazyn narzędziowy 

Połączenie obrabiarka – narzędzie jest bardzo ważnym połączeniem i dlatego 

stawiane są mu wysokie wymagania dotyczące: sztywności i pewności połączenia, 

efektywności przenoszenia momentu obrotowego, jednoznacznej orientacji położenia ostrza, 

współosiowości narzędzia i wrzeciona, dokładności ustalenia osiowego, łatwości wymiany 

narzędzi, ewentualne dostarczenie cieczy obróbkowej bezpośrednio do narzędzia. 

Obecnie w centrach frezarskich są rozpowszechnione dwie konstrukcje chwytów. 

Chwyt SK ze stożkiem o zbieżności 7:24, oraz chwyt HSK ze stożkiem o zbieżności 1:10. 

Dla danego typu obrabiarki wszystkie narzędzia połączone są z tym samym rodzajem 

oprawki o wymiarach identycznych jak końcówka wrzeciona. 

 
Omawiana obrabiarka wyposażona jest w 10 - narzędziowy magazyn konstrukcji 

tarczowej z narzędziami usytuowanymi równolegle do osi obrotu wrzeciona. Zmiana narzędzi 

odbywa się metodą „pickup” (bez zmieniacza - co jest rozwiązaniem prostszym) głównie 

automatycznie, ale może być również ręczna przez pracownika obsługi. Stosowane 

narzędzia nie posiadają identyfikatorów i są sztywno przyporządkowane do miejsca w 

magazynie. Zatem numer miejsca w magazynie jest równocześnie numerem identyfikującym 

narzędzie w programie obróbki. Narzędzie wyjęte z gniazda, po obróbce musi być do niego 

ponownie włożone. 

Wymiana odbywa się wg następującej kolejności 

 wrzeciennik zajmuje współrzędną Z w pozycji „wymiana”, 

 obrót magazynu w położenie „wymiana” (wolne gniazdo narzędziowe), 



 

 przesuw magazynu w prawo (do wrzeciennika) i przejęcie narzędzia 

z wrzeciona, 

 zwolnienie mocowania narzędzia (załączenie siłownika pneumatycznego, 

 przesuw wrzeciennika w górę 

 powrót magazynu na pozycję wyjściową, 

 obrót magazynu w położenie wymiany nowego narzędzia, 

 przesuw magazynu w prawo w położenie do wymiany, 

 przesuw wrzeciennika w dół (chwyt narzędzia znalazł się w gnieździe 

wrzeciona), 

 zamocowanie narzędzia we wrzecionie, 

 powrót magazynu w pozycję wyjściową, 

 przesuw wrzeciennika na współrzędne do pracy. 

Ruch obrotowy i przesuw magazynu dla wymiany narzędzi, napędzany jest dwoma 

niezależnymi silnikami elektrycznymi. Ruch prostoliniowy realizowany jest mechanizmem 

korbowym o stałym promieniu korby. 

 

Ustawienie narzędzi i przedmiotu obrabianego 

Obrabiarka nie jest wyposażona w system i urządzenia do automatycznego pomiaru 

narzędzia i przedmiotu obrabianego. 

W ramach czynności przygotowawczych, każde nowe wprowadzone po raz pierwszy 

narzędzie podlega opomiarowaniu dla określenia jego parametrów geometrycznych 

i współrzędnych ostrza. Czynności te manualnie wykonuje operator obrabiarki. Wykonuje 

również ustawienie przedmiotu obrabianego, zwykle przy użyciu sondy dotykowej. 

Współrzędne narzędzia i przedmiotu wprowadza się następnie do programu obróbki 

na pulpicie sterującym. 

 

2.3. Centrum frezarskie DMU 40 monoBLOCK 

Jest to 5-cio osiowe centrum z pionową osią wrzeciona, przeznaczone do obróbki  

5-stronnej (sterowanie kształtowe) małych części od prostych do bardzo skomplikowanych, z 

najwyższymi wymogami dokładności. 

Obrabiarka umożliwia wykonanie następujących prac: 

 frezowanie: płaszczyzn, na okrągło, gwintów, obwiedniowe, profilowe, kształtowe, 

 wiercenie oraz pogłębianie (czołowe, śrubowe, profilowe, kształtowe). 

Parametry charakterystyczne 

 zakres pracy X,Y,Z       700 ∙ 400 ∙ 480 mm 

 pomiar przemieszczeń X,Y,Z ( minimalna wartość zadawana) 0,001 mm 

 pomiar przemieszczeń X,Y,Z (tolerancja pozycjonowania)  0,01mm 

 maksymalny wymiar przedmiotu obrabianego (d ∙ h)  380 ∙ 670 mm 



 

 dopuszczalne obciążenie stołu     250 kg 

 średnica stołu d       450 mm 

 obroty stołu        max. 60 obr/min 

 obroty wrzeciona       max.12000 obr/min 

 prędkość posuwu X,Y,Z bezstopniowa    0 – 30000 mm/min 

 ilość miejsc w magazynie      16 

 maksymalna średnica narzędzia     80 mm 

 maksymalna masa narzędzia     8,0 kg 

 maksymalna łączna masa narzędzi w magazynie   80,0 kg 

 

Uproszczony opis budowy obrabiarki 

Centrum DMU 40 charakteryzuje się zwartą i sztywną budową (monoBLOCK), 

estetycznym wyglądem, dostępnością i przestronnością przestrzeni roboczej.  

Na rys.13 przedstawiono ogólny uproszczony widok obrabiarki z zaznaczeniem jej 

głównych zespołów. 

 

Rys. 13. Ogólny widok obrabiarki: 1 – szafa sterownicza, 2 – zbiornik płynu obróbkowego, 3 – pulpit, 
4 – głowica frezowa, 5 – stół roboczy, 6 – magazyn narzędzi (za osłoną), 7 – kabina osłaniająca, 

 8 – przenośnik wiórów. 

Robocze zespoły maszyny oddzielone są od obsługi kabiną osłaniającą, 

7 uniemożliwiającą dostęp do niebezpiecznych stref przestrzeni obróbkowej oraz chroniącą 

obsługę przed rozbryzgami cieczy chłodzącej i wiórami. Stan położenia drzwi (otwarte-



 

zamknięte) nadzorowany jest przez układ sterujący maszyny. Drzwi dają się otworzyć tylko 

przy zatrzymanym posuwie i obrotach wrzeciona (wyłączona blokada elektromechaniczna). 

Wióry powstałe w procesie obróbki usuwane są z przestrzeni roboczej za pomocą 

przenośnika 8. 

Obrabiarka umożliwia zastosowanie chłodzenia cieczą lub sprężonym powietrzem 

z dysz umieszczonych w głowicy frezowej (zewnętrzny system chłodzenia). 

Rys. 14. pokazuje obrabiarkę bez osłon z jej głównymi zespołami roboczymi 

realizującymi ruchy posuwowe X, Y ,Z i obrotowe B, C. 

 
Rys. 14. Widok obrabiarki bez osłon. 1 - korpus główny, 2 - sanie poprzeczne,  

3 - suwak, 4 - głowica frezowa, 5 - elektrowrzeciono, 6 - obrotnica, 7 - wspornik,  
8 - stół obrotowy, 9 - prowadnice toczne. 

Stojak wraz z podstawą stanowi korpus główny 1, wykonany z żeliwa jako monolit 

(monoblok). Po górnej części korpusu przemieszczają się sanie 2 realizując przesuw w 

kierunku X. Po saniach w kierunku Y przemieszcza się suwak 3. W przedniej części suwaka 

umieszczona jest głowica frezowa 4 z elektrowrzecionem 5, która dzięki obrotnicy 6 

wykonuje ruch obrotowy B wokół osi Y. Zespół obrotnicy wyposażony jest w hydrauliczny 

zacisk blokujący jej obrót.  

Po przedniej części korpusu przemieszcza się pionowo w kierunku Z wspornik 7 wraz 

ze stołem obrotowym 8. Stół wokół osi Z wykonuje obrót C. 

Wszystkie ruchy wrzeciennika i stołu sterowane są numerycznie. 



 

Przesuwne zespoły dla kierunków X, Y, Z przemieszczają się po prowadnicach 

tocznych wózkowych 9 i napędzane są przekładnią śrubową toczną (rys. 1.). Źródłem 

napędu przekładni są silniki prądu przemiennego z hamulcem. Poprzez bezstopniową 

zmianę regulacji prędkości obrotowej silnika realizowana jest zmiana wielkości posuwów f. 

Obrót stołu i głowicy wymuszany jest przez niezależne silniki serwonapędowe 

z redukującymi przekładniami mechanicznymi. 

Napęd główny 

Napęd główny stanowi elektrowrzeciono z bezstopniową regulacją prędkości 

obrotowej w zakresie 20 – 12000 obr/min, umieszczone w głowicy frezowej. We wrzecionie 

znajduje się gniazdo ze stożkiem SK40, w którym mocowane są narzędzia (jak w centrum 

Haas), gdzie w miejscu siłownika pneumatycznego znajduje się siłownik hydrauliczny. 

Centra serii DMU 40 mogą być fabrycznie wyposażone w elektrowrzeciona 

o maksymalnych obrotach do 42000 obr/min, z końcówką wrzeciona HSK. 

Ustawienie i zamocowanie przedmiotu 

Przedmiot obrabiany (półfabrykat) mocowany jest za pomocą łap i śrub na stole 

obrotowym. Nie wymagane jest jego precyzyjne ustalenie, gdyż położenie orientowane jest 

za pomocą sondy dotykowej f-my Heidenhain (pomiar punktów 0), mocowanej we wrzecionie 

roboczym obrabiarki. Pomiędzy sondą i układem sterowania istnieje komunikacja 

bezprzewodowa podczerwienią. Wykorzystując sondę dokonuje się również kontrolne 

pomiary międzyoperacyjne oraz końcowe gotowego obrobionego przedmiotu. 

Magazyn narzędziowy 
Omawiana obrabiarka wyposażona jest w 16-narzędziowy magazyn (rys. 15) 

konstrukcji tarczowej (talerzowej) z narzędziami usytuowanymi równolegle do osi obrotu 

wrzeciona. Magazyn od przestrzeni roboczej jest osłonięty hermetyczną osłoną. 

 
Rys. 15. Schemat magazynu. 1 - tarcza, 2 - silnik, 3 - gniazda narzędziowe, 

 4 - siłownik pneumatyczny. 



 

Podstawowymi zespołami są: tarcza 1, wprawiana w ruch obrotowy silnikiem 2. Na 

obwodzie tarczy rozmieszczone są gniazda narzędziowe 3. Na powierzchni tarczy 

rozmieszczone są odpowiednie przełączniki określające położenie kątowe magazynu. 

Siłownik pneumatyczny 4 nadaje ruch pionowy podnoszenia i opuszczania tarczy wraz 

z narzędziami. 

Rysunek 16 pokazuje gniazdo narzędziowe wraz z narzędziem. W gnieździe znajdują 

się klamry z tworzywa sztucznego, w które są wsuwane narzędzia, gdzie podlegają kątowej 

orientacji. 

 
Rys. 16. Gniazdo narzędziowe (tzw. kubek) 

 
Zmiana narzędzi odbywa się metodą „pickup”, głównie automatycznie, ale może być 

również ręczna przez pracownika obsługi. Stosowane narzędzia nie posiadają 

identyfikatorów. Usytuowanie narzędzia w magazynie jest dowolne, co w literaturze 

określane jest pojęciem „zmienne przyporządkowanie narzędziu miejsca w magazynie”. 

Zatem numer narzędzia w programie i numer gniazda w magazynie nie musi być identyczny. 

Komputer sterujący pracą obrabiarki zarządza narzędziami w magazynie przyporządkowując 

mu miejsce. W programie może być zadeklarowanych znacznie więcej narzędzi niż jest 

miejsc w magazynie. 

Wprowadzane do programu każde nowe narzędzie podlega pomiarowi. Na wsporniku 

stołu umieszczona jest laserowa sonda pomiarowa f-my Blum, umożliwiająca określenie 

położenie narzędzi, w szczególności współrzędnych ostrza, jego wymiarów oraz ich zużycia 

i ewentualnego wykruszenia. 

Wymiana narzędzi odbywa się przy opuszczonym stole i po zajęciu przez wrzeciono 

odpowiednich współrzędnych X i Y oraz po jego kątowej orientacji. 

 


