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Model wirtualny obrabiarki WCZ-140 
do wiercenia głębokich otworów i do 

frezowania 



Montaż zespołu prowadnic i 
suportu narzędziowego

Wiertło lufowe do głębokiego  wiercenia i geometria części roboczej 



Montaż silnika suportu narzędziowego obrabiarki WCZ-140



Sterowana numerycznie obrabiarka WCZ 140 jest precyzyjną obrabiarką przeznaczoną do 
wiercenia otworów o głębokości do 1600 mm, w zakresie średnic od 4 do 32 mm  



Schemat tokarki i jej główne części składowe [27]

Headstock – wrzeciennik
Spindle – wrzeciono
Feed – posuw
Tool post – imak narzędziowy 
Tailstock – konik
Bed – łoże
Speed controls – regulator prędkości ruchu 

obrotowego
Feed controls – regulator prędkości ruchu 

posuwowego
Cross slide – prowadnice poprzeczne
Carriage – suport 
Ways - prowadnice
Lead screw (treaded) –śruba pociągowa (toczna)   



Wytaczarka pionowa [27]

Cross-rail – belka (prowadnica) poprzeczna
Tool head – głowica nożowa
Wrkpart – przedmiot obrabiany
Wortable – stół roboczy
Side column - kolumna boczna
Side tool head - boczna głowica narzędziowa
Base - podstawa



Wiertarka pionowa [27]

Head (power) – głowica (z silnikiem)
Column - kolumna
Base - podstawa
Table - stół
Spindle - wrzeciono
Adjustable head – głowica nastawna



Dwa podstawowe typy frezarek wspornikowych (konsolowych) [27]: (a) pozioma i (b) pionowa.

Overarm – belka pozioma Feed - posuw
Wortable – stół roboczy Column - kolumna
Speed motion – prędkość ruchu Cutter - frez
Saddle – suport Arbor – trzpień (oprawka)
Knee – łącznik Table adjustments – stoły nastawne
Base - podstawa



Dwa rodzaje specjalnych frezarek wspornikowo-kolumnowych [27]: (a) uniwersalna - (b) z przesuwną belką poziomą



Frezarka z poziomą głowicą narzędziową [27] Strugarka [27]



Strugarka wzdłużna [27]



Trzy rodzaje przecinarek mechanicznych [27]: (a) piła ramowa, (b) piła taśmowa (pionowa), oraz (c) piła tarczowa.



Cięcie łukiem plazmowym [27]

Plasma arc torch - palnik z łukiem plazmowym
Standoff distance – odległość od przedmiotu
Tungsten electrode - elektroda wolframowa
Torch body – korpus palnika
Quer shell – płaszcz ochronny
Primary gas – gaz pierwotny
Plasma arc – łuk plazmowy
Secondary gas - gaz wtórny
Work - przedmiot
Moltem metal removed – usunięty metal
Kerf - szczelina



Głowica do honowania powierzchni otworów [27]

Powierzchnia po honowaniu

Szlifierka dwutarczowa



Chropowatość powierzchni po obróbce wykończeniowej [wg 27]

Proces Typowa geometria (kształt) powierzchni Chropowatość 
powierzchni [𝜇𝑚]

Szlifowanie, ściernica z ziarnami o 
średniej wielkości

Płaska, zewnętrzna cylindryczna, okrągłe otwory 0,4 – 1,6

Szlifowanie, ściernica drobnoziarnista Płaska, zewnętrzna cylindryczna, okrągłe otwory 0,2 – 0,4

Honowanie Otwory okrągłe (głównie otwory cylindryczne silników) 0,1 – 0.8

Docieranie Powierzchnie płaskie lub sferyczne o dużej krzywiźnie (np. 
soczewki)

0,025 – 0,4

Dogładzanie Powierzchnie płaskie, zewnętrzne cylindryczne 0,013 – 0,2

Polerowanie Różne kształty 0,025 – 0,8

Polerowanie tarcza polerską Różne kształty 0,013 – 0,4



Frezowanie kształtowe kół zębatych [27] Frezowanie obwiedniowe kół zębatych [27]



Dłutowanie kształtowe zębów kół zębatych [27]



Cechą charakterystyczną współczesnych maszyn i urządzeń technologicznych jest budowa modułowa, polegająca na
tworzeniu rozwiązania konstrukcyjnego przez kombinację wytworzonych wcześniej pojedynczych części i zespołów –
modułów funkcjonalnych.

Moduły spełniają określone funkcje:
• M. podstawowe - funkcje podstawowe, powtarzalne, mogące występować pojedynczo lub w powiązaniu z innymi

funkcjami
• M. pomocnicze - funkcje pomocnicze, są na ogół funkcjami łączącymi - elementy łączące i przyłączające
• M. specjalne – funkcje specjalne, są funkcjami uzupełniającymi, specyficznymi dla danego wariantu maszyny czy

urządzenia
• M. adaptacyjne – funkcje adaptacyjne, są nieodzowne, dopasowujące system do innego systemu i do określonych

warunków konstrukcyjnych (np. interfejsy)

Moduły mogą być wytwarzane niezależnie. Moduły technologiczne – przystosowanie do procesu montażu – przyrządy
składane

Zalety budowy modułowej obrabiarek
• skrócenie fazy projektowania i konstruowanie (baza typowych modułów, wielowariantowość; współczesne obrabiarki 50 –

70% składane z typowych modułów
• skrócenie czasu budowy i uruchamiania
• zmniejszenie udziału części specjalnych oraz zwiększenie elastyczności konstrukcji
• dostępność do części zamiennych, zwiększenie stopnia dyspozycyjności obrabiarek
• Ułatwienie planowania i realizacji automatyzacji produkcji o różnym stopniu elastyczności
• wykorzystanie koncepcji obrabiarek modułowych w budowie obrabiarek przestawialnych (reshufflable machine tools)
• obrabiarki rekonfigurowalne – multitechnologiczne centrum o wysokiej elastyczności przezbrajania

i możliwości przebudowy u użytkownika



Typowe zespoły do budowy obrabiarek [10]



Modułowa budowa centrum 
obróbkowego [10]



Modułowa budowa centrum 
obróbkowego i możliwości 

rekonfiguracji [10]



Szlifierki modułowe zbudowane na wspólnym, uniwersalnym łożu [10]: a) szlifierka do wcinania skośnego; b) do 
wałków; c) do płaszczyzn; d) gniazdo wytwórcze z dwoma różnymi gniazdami i wspólnym robotem bramowym



Podstawowe właściwości maszyn technologicznych - wymagania

Dokładność (niedokładność) – różnice w wykonaniu i efektach pracy obrabiarki (wykonany przedmiot)
w stosunku do jej modelu teoretycznego.

Kryteriami oceny dokładności są: jakość wykonania maszyny (dokładność geometryczna, dokładność pozycjonowania)
dokładność obróbki (wykonanego przedmiotu).

Dokładność geometryczną określają odchyłki wymiarów, kształtu i wzajemnego położenia elementów
i zespołów obrabiarki, wpływające na właściwe położenie narzędzi, które wpływają na jakość technologiczną wykonywanego
przedmiotu.

Dokładność geometryczną obrabiarki sprawdza się w stanie nieobciążonym siłami skrawania (warunkami eksploatacji).

Dokładność pozycjonowania (dokładność ustawcza) określa wynikowy błąd mechanizmów służących do ustawiania zespołów
lub elementów obrabiarki w zadanym położeniu.

Dokładność obróbki (dokładność wynikowa) jest oceniana na podstawie wykonanych na obrabiarce przy zadanych warunkach
odbioru określonej liczby testowych przedmiotów.

Sztywność – zdolność elementów do przeciwstawiana się odkształceniom sprężystym pod działaniem sił i momentów.

Sztywność statyczna przy stałym obciążeniu; sztywność dynamiczna przy obciążeniu zmiennym okresowo.

W ujęciu matematycznym sztywność statyczna „k” - stosunek uogólnionej siły F lub momentu M do przyrostu odkształcenia λ
wywołanego tą siłą: Odwrotność sztywności jest nazwana podatnością

Elementy maszyn mogą odkształcać się, uginając lub skręcając. Wówczas: 𝑘 =
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Analiza rozkładu naprężeń  korpusu łoża pod obciążeniem siłami skrawania i siłami masowymi 



Widok korpusu z uwzględnieniem przemieszczeń
Konkluzja: wzmocnić użebrowania w celu poprawy sztywności łoża.



Promieniowe bicie wrzeciona tokarki Niewspółosiowość wrzeciona i konika

Nieprostoliniowość prowadnic Nieprostopadłość osi wrzeciona frezarki do powierzchni stołu

Przykłady błędów geometrycznych 
obrabiarek



Odkształcenie suportu narzędziowego – błąd średnicy toczonego przedmiotu [10]

ddd



Odkształcenie wrzeciennika (b)  lub konika 
(c) - błąd stożkowości toczonego wałka [10]



Drgania w obrabiarkach

Drgania występujące podczas pracy obrabiarki pogarszają jakość technologiczną wyrobu: gładkość powierzchni, błędy kształtu,
przyspieszają zużycie elementów obrabiarki i narzędzi.

Wielkością charakteryzująca układ sprężysty jest częstotliwość drgań własnych

Trzy rodzaje drgań:

• drgania własne, powstające wskutek wychylenia układu sprężystego z położenia równowagi chwilową siłą lub momentem;
np. przy wychodzeniu ostrza z materiału, spadku ciśnienia w układzie hydraulicznych, gwałtownym zatrzymaniu pracy
silnika,… – problem tłumienia drgań

• drgania wymuszone, wywołane stale działającą, okresową zmienną siłą zewnętrzną, powodowane np. niewyważeniem
elementów wirujących, zmiennością przekroju warstwy skrawanej, nieciągłością procesu skrawania (frezowanie),
niedokładnością wykonania elementów napędu, pulsacją ciśnienia w układzie hydraulicznym,…

• drgania samowzbudne, wywołane przez proces skrawania bez udziału wymuszeń zewnętrznych, podtrzymywane kosztem
energii doprowadzonej do układu, np. obróbka po śladzie, …



Postacie drgań frezarki pionowej dla częstotliwości drgań własnych: a) 56 Hz, b) 376 Hz [10]



Przykłady drgań wymuszonych przez nierównomierny naddatek obróbkowy i zmienność warstwy skrawanej przy frezowaniu



Stabilność termiczna

Nagrzewanie obrabiarki - straty mocy , co powoduje:
• pogarszanie dokładności pozycjonowania;
• wzajemne przemieszczenia zespołów roboczych, powodujące zmiany stereometrii;
• zwiększenie oporów ruchu i pogarszanie właściwości zespołów ruchowych;
• dodatkowe powiększanie strat mocy.

Źródła ciepła:
• proces skrawania – burzenie spójności materiału;
• straty w silnikach napędowych;
• tarcie w łożyskach i mechanizmach;
• układy hydrauliczne;
• wióry, płyn (ciecz) obróbkowy;
• nasłonecznienie;
• sąsiadujące urządzenia

Wpływ źródeł ciepła: a) odkształcenia zespołów 
obrabiarki, b) krzywe stabilizacji temperatury po 

uruchomieniu obrabiarki [10]



Strefy intensywnych oddziaływań fizycznych w procesie skrawania



Obrabiarki sterowane numerycznie  - obiekty mechatroniczne

Cechy systemów mechatronicznych:
• elastyczność, jako łatwość modyfikacji konstrukcji na etapie projektowania, produkcji lub eksploatacji – modułowość;
• multifunkcyjność, czyli możliwość realizacji różnych funkcji przez to samo urządzenie poprzez prostą jego modyfikację, np.

zmianę oprogramowania;
• zuatomatyzowany sposób realizacji procesu technologicznego, co wymaga od urządzenia interfejsu użytkownika w celu

komunikacji z operatorem;
• „własną inteligencją”, czyli możliwością samodzielnego wypracowywania decyzji, uczenia się, komunikacji z otoczeniem

(sztuczne sieci neuronowe)

W układach mechatronicznych wyróżnia się zespoły – elementy:
• mechaniczne;
• elektryczne i elektroniczne;
• Informatyczne.

Architektura układu 
mechatronicznego [10]



Elementy projektowania 
mechatronicznego [10]



Schemat funkcjonalny układu obrabiarki 
w ujęciu mechatronicznym [10]

Wewnątrz bloku obrabiarka między wejściami 
i wyjściami istnieją powiązania: informacyjne, 
materiałowe, energetyczne

Konwencjonalne i mechatroniczne 
podejście do konstruowania [10]



Półfabrykaty i gotowe elementy kuliste endoprotezy stawu biodrowego





Struktura geometryczna 2D powierzchni kulistej monokryształu szafiru 
w różnej skali mikrometrycznej



Struktura geometryczna 3D powierzchni monokryształu szafiru w skali nanometrycznej


