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Od powstania pierwszych obrabiarek 
można obserwować dążenie do wy-
korzystywania ich nie tylko w sposób 
zgodny z myślą ich twórców, ale także 
do wykonywania czynności wykraczają-
cych poza normalne zastosowanie.

O brabiarki powstały po to, aby ograni-
czyć wykorzystanie siły rąk ludzkich, 
co  ma  usprawnić i  zwiększyć powta-
rzalność wykonywanych przedmiotów. 
W chwili obecnej, kiedy mamy do dyspo-

zycji obrabiarki sterowane komputerowo, jest to o wie-
le bardziej rozpowszechnione, a możliwości wydają 
się jeszcze bardziej nieograniczone. Obecnie produ-
kowane obrabiarki są jednymi z najbardziej precyzyj-
nych i skomplikowanych urządzeń mechatronicznych, 
dzięki czemu można wykorzystywać je na różne spo-
soby, nie tylko wprost do obróbki, do której zostały 
stworzone. Oczywiście istnieje cała gama obrabiarek, 
które już w założeniu łączą w sobie możliwości kilku 
różnych urządzeń (np. centra tokarsko-frezarskie), 
ale i one mogą pracować w sposób wykraczający poza 
i tak już szerokie przeznaczenie.

Wspominane centra tokarsko-frezarskie łączą w so-
bie możliwości wydajnego toczenia i frezowania dzięki 
zastosowaniu zarówno wysokiej mocy wrzeciona to-
karskiego, jak i frezarskiego. Są one naturalnym roz-
winięciem maszyn, jakie powstały z potrzeby zasto-
sowania na elementach toczonych prostych operacji 
frezarskich, co przy rozdzieleniu funkcji obróbki to-
karskiej od frezarskiej wymagało zastosowania dwóch 
osobnych obrabiarek. W takiej sytuacji na tokarce wy-
starczy zamontować wrzeciono frezarskie o niewielkiej 
mocy i już uzyskuje się maszynę bardziej uniwersalną. 
W chwili obecnej głowice narzędziowe tokarskie wy-
posażone w możliwość napędzania narzędzi obroto-
wych stały się powszechnie dostępne i dodanie funk-
cji frezowania do obrabiarki tokarskiej nie jest niczym 
niezwykłym i nawet nie wpływa znacząco na koszty 
produkcji czy zakupu takiej obrabiarki.

Obrabiarki tokarsko-frezarskie
– nietypowe zastosowania
W przypadku obrabiarek tokarsko-frezarskich obie za-
stosowane w nich technologie są odmianami obrób-
ki skrawaniem. Zastosowanie połączenia tych metod 
obróbki było możliwe bez sterowania numerycznego. 
Zastosowanie układów komputerowego sterowania 
jedynie zwiększyło możliwości tak skonfigurowanych 
obrabiarek. Rozwój układów sterowania numeryczne-
go pozwala też na nietypowe zastosowanie samego to-
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czenia. Dzięki sprzężeniu ruchów narzędzia 
z obrotem przedmiotu obrabianego w niety-
powy sposób można uzyskać toczenie zary-
sów niebędących kołem. Pozwala to na wy-
konywanie takich przedmiotów jak krzywki 
czy mimośrody na tokarce bez konieczności 
zmiany mocowania przedmiotu obrabianego. 
W połączeniu z możliwością obróbki narzę-
dziem napędzanym możliwe jest wykonywa-
nie zaawansowanych przedmiotów w jednej 
operacji, co zmniejsza pracochłonność i nie-
dokładności wynikające z ponownego mo-
cowania przedmiotu. Jednym z ciekawszych 
zastosowań tych możliwości tokarek sterowa-
nych jest wykonywanie frezów kształtowych 
z ostrzami zataczanymi. Zatoczenie ostrza 
frezu ma za zadanie nadać mu dodatni kąt 
przyłożenia bez zmiany zarysu ostrza, co jest 
pożądane w konstrukcji narzędzi kształto-
wych. Dotychczas efekt ten był uzyskiwany 
dzięki zastosowaniu systemu krzywek do syn-
chronizacji ruchu promieniowego narzędzia 
z obrotem przedmiotu. W trakcie prowadzo-
nych prób okazało się, że zastosowana tech-
nologia daje korzystne efekty przy wykony-
waniu takich kształtów [2].

W przytaczanych przykładach rozwój ste-
rowania komputerowego pozwala na zasto-
sowanie nietypowych dla danej obrabiar-
ki rodzajów obróbki skrawaniem. Operacje 
te było teoretycznie możliwe do wykonania 
na obrabiarkach bez sterowania komputero-
wego, jednakże wymagało to skomplikowa-
nego oprzyrządowania, a mimo to obróbka 
nie mogła być prowadzona z zadowalają-
cą wydajnością. Podobnie jest w przypadku 
zastosowania obróbki dłutowaniem i stru-
ganiem na frezarkach i tokarkach. Również 
są to odmiany obróbki skrawaniem i również 
te operacje były możliwe do przeprowadze-
nia na obrabiarkach niewyposażonych w ste-
rowanie numeryczne. W przypadku struga-
nia i dłutowania obróbka ta wymagała dużej 

sprawności operatora, a mimo to obróbka nie 
mogła być prowadzona wydajnie. Stąd czyn-
ności te były traktowane jako ostateczność, 
w sytuacji kiedy nie było możliwości wyko-
nania konkretnych zabiegów na obrabiarkach 
do tego przeznaczonych. Dzięki zastosowaniu 
obrabiarek sterowanych komputerowo moż-
na w ten sposób nie tylko wykonywać proste 
rowki wpustowe z wydajnością podobną jak 
na obrabiarkach przeznaczonych do dłuto-
wania czy strugania, ale możliwe jest obra-
bianie struganiem powierzchni swobodnych.

Struganie powierzchni 
krzywoliniowych
Struganie powierzchni krzywoliniowych jest 
wykorzystywane do produkcji form. Uzyski-
wana tą metodą struktura powierzchni jest 
korzystniejsza do polerowania od powierzch-
ni uzyskiwanej frezowaniem, które ze wzglę-
du na możliwość wykonywania skomplikowa-
nych kształtów jest często wykorzystywaną 
metodą obróbki form.

Technologie obróbki: nagniatanie
Innym sposobem uzyskania gładkiej po-
wierzchni jest nagniatanie. Obróbka znana 
od dawna i chętnie stosowana w przypad-
ku obróbki brył obrotowych. Nie jest jesz-
cze dość popularna jako zabieg obróbki wy-
kończeniowej po frezowaniu powierzchni 
przestrzennych złożonych. Jednak w ostat-
nich latach można zauważyć zainteresowanie 
tą techniką obróbki. W połączeniu z kształtu-
jącym frezowaniem możliwe są do otrzymania 
gładkie, bardzo refleksyjne powierzchnie [4]. 
Ze względu na prostotę działania i korzystne 
efekty obróbka ta była stosowana na tokar-
kach przed powstaniem obrabiarek sterowa-
nych numerycznie. Ponownie rozwój obra-
biarek CNC umożliwił zaadaptowanie obróbki 
nagniataniem do obróbki wykończeniowej 
powierzchni o skomplikowanych kształtach. 

3. Struganie powierzchni 
krzywoliniowej na frezarce 
CNC [3]

4. Nagniatanie powierzchni 
krzywoliniowej na frezarce 
CNC [4]
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Przy zastosowaniu specjalnych narzędzi 
możliwe jest wykorzystanie skomplikowanej 
kinematyki obrabiarek wieloosiowych do ob-
róbki wykończeniowej nagniataniem dowol-
nych kształtów. W szczególności na uwagę 
w tym wypadku zasługuje stosunkowo pro-
sta implementacja obróbki. W programowa-
niu obróbka ta nie różni się od operacji fre-
zarskich narzędziami kulistymi, która zresztą 
jest stosowana jako obróbka półwykończe-
niowa przed nagniataniem.

Metody szybkiego prototypowania 
i wytwarzania
W trakcie rozwoju układów sterowania obra-
biarek ich zastosowanie zaczęło przekraczać 
ograniczenia wynikające ze stosowanych me-
tod obróbki skrawaniem. W końcu XX wie-
ku powstały metody tzw. szybkiego proto-
typowania i wytwarzania, które opierają się 
na produkcji części wyłącznie na podstawie 
modeli wirtualnych. Techniki te wraz z roz-
wojem świata wirtualnego stanowią podwali-
ny tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, która 
opiera się na integracji nowoczesnej produkcji 
przemysłowej z technikami informacyjnymi. 
Techniki te nazywa się niejednokrotnie dru-
kowaniem 3D lub obróbką przyrostową. Tech-
niki wytwarzania przyrostowego wykorzy-
stują szeroką gamę materiałów, przy czym 
to druk 3D z metali jest najbardziej interesujący 

pod względem wykorzystania przemysłowe-
go. Techniki te cały czas borykają się z ogra-
niczeniami w kwestii dokładności wymiaro-
wo-kształtowej elementów, a w szczególności 
jakości struktury geometrycznej powierzchni. 
Z reguły konieczna jest obróbka skrawaniem 
części właściwej, mająca na celu skorygowa-
nie niedokładności metod przyrostowych [5]. 
Oczywiście obróbka wykonywana jest na uni-
wersalnych obrabiarkach skrawających, ale 
ze względu na skomplikowane kształty pre-
ferowane jest użycie obrabiarek sterowanych 
komputerowo. Pewnym odwróceniem proble-
mu jest zastosowanie głowicy wykorzystującej 
technologię LMD/DMD (laser metal deposition/
direct metal deposition) jako jednego z narzędzi 
stosowanych na obrabiarkach skrawających 
do metali. Integralną częścią procesu obrób-
ki jest tu wytwarzanie przyrostowe, poprze-
dzające obróbkę skrawaniem (postprocessing). 
Taka obróbka hybrydowa może być wykorzy-
stana jako proces produkcyjny albo proces re-
generacji części bądź korekty błędów na pozio-
mie konstrukcyjnym lub technologicznym [6]. 
Ciekawe rozwiązanie tej problematyki zapro-
ponowała firma LASERTEC, będąca obecnie 
częścią konsorcjum DMG Mori. Rozwiąza-
nie to wykorzystuje dyszę drukującą autorską 
technologią firmy zamontowaną we wrzecio-
nie frezarki pięcioosiowej DMG Mori.

Dzięki połączeniu możliwości drukowa-
nia i obróbki skrawaniem w jednej obrabiarce 
uzyskuje się połączenie możliwości wytwa-
rzania dowolnego kształtu oraz dokładno-
ści wykonania i gładkości powierzchni. Jest 
to korzystne, zwłaszcza że niejednokrot-
nie elementy drukowane 3D mają kształty, 
które są trudne do ustawienia na obrabiarce 
do dalszej obróbki.

Jak widać, współczesne obrabiarki umoż-
liwiają wytwarzanie niezwykle zróżnicowa-
nych przedmiotów. Ich funkcje pozwalają 
na obróbkę nie tylko w charakterystyczny 
dla danej metody obróbki sposób, ale dzięki 
oprzyrządowaniu, a często nawet zaprogra-
mowaniu w nieszablonowy sposób, można 
wykroczyć poza działanie maszyny, do któ-
rego została skonstruowana. q
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