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Streszczenie

W artykule przeprowadzono analiz  struktury obrabiarek w aspekcie diagnozowania ich stanu. 

Zaproponowano wielko ci charakterystyczne jako symptomy stanu obrabiarek. Przedstawiono 

tak e podstawy badania dok adno ci obrabiarek w oparciu o ocen  rezultatów obróbki 

przedmiotów próbnych. Wykazano, e wyniki bada  dok adno ci obrabiarek mo na wykorzysta

do opracowania prognozy dotycz cej ich stanu. Umo liwia to przedstawiona w artykule procedura 

wykorzystuj ca rezultaty cyklu bada  dok adno ci obrabiarki. 

S owa kluczowe: badania dok adno ci obrabiarek, diagnozowanie, prognozowanie. 

FORECASTING OF MACHINE-TOOLS STATE ON THE BASE OF THEIR ACCURACY 

Summary 

In this paper analysis of machine-tools in the diagnostics aspects was conducted. Some 

charcteristic quantities as symptom of their state, were proposed. One introduced also basic of 

accuracy tests of machine toools on the ground of estimation of results of tentative object 

machining. It was demonstrated that results of cycle of machine tools accuracy tests one can use to 

work out of forecast of considering machine tools’ state. Presented in this paper procedure, in 

which one used results of cycle of accuracy tests, makes it possible  

Key words: machine tools accuracy test, diagnostic routine, forecasting. 

1. WPROWADZENIE 

W przemy le wszelkich praktycznie bran

obrabiarki skrawaj ce stanowi  jedn  z najliczniej- 

szych grup maszyn technologicznych. Zadania jakie 

one spe niaj  czyni ich diagnozowanie istotnym 

zagadnieniem technicznym i ekonomicznym. Z tego 

powodu badania dok adno ci maszyn powinny by

zasadniczym elementem diagnostyki obrabiarek. 

Przytoczone argumenty spowodowa y, e maszyny 

z tej grupy stanowi  obiekty licznych bada  i analiz 

technicznych.

Badania diagnostyczne wszelkich obiektów 

technicznych, w tym maszyn technologicznych, 

maj  na celu przede wszystkim okre lenie ich 

bie cego stanu technicznego. Powinny one ponadto 

umo liwia  ustalenie przyczyn tego stanu (genezy) 

oraz wnioskowanie odno nie jego przysz o ci

(prognozowanie). Ta ostatnia faza wymaga 

znajomo ci historii wielko ci diagnostycznych 

przyj tych jako symptomy stanu. Dzi ki niej 

mo liwe jest oszacowanie czasu dalszego niezawod- 

nego u ytkowania maszyny i/lub warto ci

wykonanej przez ni  w przysz o ci pracy  

w przyj tych jednostkach (liczba sztuk, ich warto ,

obj to , itp.). Prognozowanie jest wi c bardzo 

istotnym elementem diagnostyki, niezb dnym do 

podejmowania decyzji o daj cej si  przewidzie

przysz o ci maszyny. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono 

rozwa ania dotycz ce wykorzystania znormalizowa- 

nych bada  dok adno ci obrabiarek w prognozo- 

waniu ich stanu. Wiele elementów wspólnych 

wyst puj cych w diagnozowaniu (wraz z prognozo- 

waniem) i wspomnianych badaniach potwierdza 

hipotetyczne mo liwo ci praktycznego zastosowania 

omawianych bada  obrabiarek w szeroko poj tej ich 

diagnostyce eksploatacyjnej. 

2. WIELKO CI DIAGNOSTYCZNE STANU 

OBRABIARKI

Rozpatruj c obrabiark  jako ca o  (jeden obiekt 

techniczny), w jej strukturze mo na zidentyfikowa

szereg zespo ów funkcyjnych [9]. Stan techniczny 

zespo ów determinuje rezultaty dzia ania obrabiarki, 

które najcz ciej rozpatrywane s  w aspektach: 

technicznym (dok adno  obróbki, powtarzalno )

i ekonomicznym (wydajno ). W zale no ci od 

takich czynników, jak np.: rodzaj obrabiarki, 

z o ono  jej budowy, wp yw ten jest zró nicowany.

Funkcje i zadania podstawowych zespo ów

obrabiarek wyznaczaj  hierarchi  ich znaczenia. 

Stosuj c kryteria diagnostyczne mo na przyj , e

jest ona nast puj ca:

zespó  no ny – korpus, rama, 

wrzeciennik,

zespó  przemieszczania narz dzi.
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Wymienione zespo y wyst puj  w strukturze 

wszystkich rodzajów obrabiarek i maj  bezpo redni

wp yw na rezultaty ich pracy, w tym na dok adno

wykonania obrabianego elementu. W konsekwencji 

wi c - determinuj  one jako  produktu finalnego. 

Ze wzgl du na zró nicowane zadania, dla 

ka dego z wymienionych zespo ów inne s

wielko ci s u ce do opisu ich bie cego stanu 

technicznego, przyjmowane w procesie diagnozo- 

wania obrabiarek oraz poszczególnych ich zespo ów

jako symptomy stanu. 

Pierwszym z wymienionych jest zespó  no ny. 

W obrabiarkach wyst puje on najcz ciej w formie 

korpusu, ramy lub p yty podstawy. Podstawowymi 

cechami wymaganymi od dobrze skonstruowanego 

korpusu s :

sztywno  statyczna rozumiana jako odporno

na dzia anie zdeterminowanych si

zewn trznych; wyra ana jest ona umownym 

wska nikiem sztywno ci,

niezmienno  wymiarów czyli odporno  na 

dzia anie czynników termicznych i czasu (np. 

w rezultacie pe zania lub samoistnego 

odpr ania b d  sezonowania), oraz 

zewn trznych si  o charakterze losowym. 

Przedstawione powy ej cechy korpusów 

wszelkich maszyn technologicznych stanowi

podstawowe czynniki, które determinuj  dok adno

wytwarzanych na nich elementów, a tym samym 

wyznaczaj  jako  maszyn, w których strukturze 

wyst puj . Poniewa  ich dobór odbywa si  w fazie 

projektowania i konstruowania zatem wielko ci

opisuj ce cechy mo na uzna  za elementy 

diagnostyki konstrukcyjnej [13]. 

Drugi z wymienionych zespo ów funkcyjnych 

obrabiarki – wrzeciennik, to zespó  o bardzo du ym 

znaczeniu, przede wszystkim dla jej mo liwo ci

technologicznych.

Realizowane przez zespó  wrzecionowy zadania 

okre laj  wielko ci istotne dla prawid owego

dzia ania wrzeciennika. W aspekcie diagnozowania 

dok adno ci obrabiarek za istotne cechy 

diagnostyczne wrzeciennika nale y uzna :

pr dko  obrotow  wrzeciona, 

jego dok adno  ruchow ,

sztywno  zespo u.

Kszta tuje si  je w fazie konstruowania 

obrabiarek. Wielko ci charakteryzuj ce te cechy 

mo na wi c uzna  za kolejne elementy diagnostyki 

konstrukcyjnej.

Do zaistnienia obróbki na obrabiarkach 

skrawaj cych niezb dne jest przemieszczanie si

narz dzia wzgl dem obrabianego przedmiotu. 

W zale no ci od rodzaju obrabiarki ruch wykonuje 

narz dzie lub przedmiot obrabiany. W szczególnych 

przypadkach obydwa ruchy wyst puj  jednocze nie.

Z kinematyki wynika istotno  zespo u prze- 

mieszczaj cego narz dzie lub/i obrabiany przedmiot 

w procesie obróbki. W diagnostycznej ocenie 

parametrów ruchu przydatne mog  by  nast puj ce

cechy:

sta o  pr dko ci (jej równomierno ),

dok adno  ruchu po za o onej trajektorii, 

opory ruchu. 

W obecnie wytwarzanych obrabiarkach 

najcz ciej stosuje si  prowadnice toczne. Oprócz 

satysfakcjonuj cego poziomu wymienionych cech 

ruchowych charakteryzuj  si  one du  sztywno ci

i wi ksz  ni  prowadnice lizgowe trwa o ci .

Analizuj c dzia anie zespo u przemieszczania 

narz dzi lub/i przedmiotu obrabianego w aspekcie 

diagnozowania obrabiarki jako ca o ci, za sygna y

diagnostyczne mo na przyj  odchy ki 

rzeczywistego toru przemieszcze  od nominalnego. 

Funkcjonowanie tego w a nie zespo u oraz 

wrzeciennika determinuje bardzo silnie ko cowy

rezultat obróbki, a wi c stan produktu finalnego.

3. DIAGNOZOWANIE OBRABIAREK 

Stan zespo ów roboczych obrabiarek 

bezpo rednio wp ywa na rezultaty obróbki, zarówno 

zakresie dok adno ci obrabianych elementów jak 

i wydajno ci obróbki. Szczególnie istotny jest 

pierwszy z wymienionych aspektów, st d te  du a

waga, jak  przyk ada si  do bada  obrabiarek w tym 

zakresie. W przypadku diagnozowania stanu 

obrabiarek bardzo przydatne okazuj  si  badania 

dok adno ci obrabiarki. Polegaj  one na obróbce 

przedmiotu próbnego o ci le zdefiniowanej postaci 

konstrukcyjnej i porównaniu uzyskanych warto ci

geometrycznych cech konstrukcyjnych z ich 

warto ciami nominalnymi. Porównanie takie 

pozwala wnioskowa  o aktualnym stanie 

technicznym obrabiarki i jej zespo ów funkcyjnych.  

Aby umo liwi  porównanie obrabiarek 

wytwarzanych przez ró nych producentów stawiane 

im wymagania ujednolicono a procedury bada

dok adno ci znormalizowano. Normy dotycz

poszczególnych rodzajów obrabiarek i zawarte s

w dokumentach krajowych, np. [5, 6] i mi dzyna-

rodowych, np. [4, 7]. 

W celu pe nego zdiagnozowania obrabiarki 

skrawaj cej nale y okre li  standardowe cechy jej 

stanu:

parametry geometryczne obrabiarek jako 

ca o ci,

dok adno  przemieszcze  poszczególnych 

ruchowych zespo ów funkcyjnych obrabiarek, 

parametry stereometryczne przedmiotów 

obrabianych w okre lonych warunkach 

i porównanie ich z warto ciami nominal- 

nymi (tzw. próba prac ).

Pierwsze dwie grupy pomiarów geometrycznych 

dotycz  samej obrabiarki i polegaj  na sprawdzaniu 

wymiarów, kszta tów, po o e  oraz wzgl dnych 

ruchów zasadniczych jej zespo ów i cz ci

sk adowych w odniesieniu do nominalnych linii 

i powierzchni teoretycznych. Wyniki tych bada

mog  niew tpliwie stanowi  element oceny jako ci

obrabiarki. Dla celów diagnostycznych w aspekcie 

dok adno ci obróbki, rezultaty te maj  jednak 
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mniejsze znaczenie gdy  nie musz  bezpo rednio

przek ada  si  na dok adno  obrabianych 

przedmiotów - odchy ki mog  si  sumowa  lub 

odejmowa , zniekszta caj c ocen .

Ostatnia, trzecia grupa bada  obrabiarki – próba 

prac  – ma odmienny charakter. Podczas tych bada

obróbce poddaje si  przedmioty próbne a nast pnie

ocenia si  jej rezultaty. Sprawdza si  zgodno

uzyskanych warto ci geometrycznych cech 

konstrukcyjnych z warto ciami nominalnymi. 

Liczba i kszta t przedmiotów próbnych dla 

poszczególnych rodzajów obrabiarek s  ró ne

i zale  od zakresu mo liwo ci obróbkowych 

maszyny. Przy ma ej liczbie potencjalnie mo liwych

operacji technologicznych s  one prostsze, przy 

wi kszej – bardziej z o one. Porównanie przedsta- 

wionych na rys. 1 i 2 geometrycznych cech 

konstrukcyjnych przedmiotów próbnych do bada

dok adno ci frezarki i frezarskiego centrum 

obróbkowego potwierdzaj  to spostrze enie.

Rys. 1. Geometryczne cechy konstrukcyjne 

przedmiotu próbnego do badania dok adno ci

frezarek prac  [5] 

Cz  wymiarów przedmiotów próbnych nie jest 

w normach ci le okre lona. Podane s  w nich 

zwykle przedzia y wymiarów, w których powinny 

si  one zawiera . Dla ró nych odmian wymiarowych 

obrabiarek warto ci poszczególnych wymiarów 

przytoczonych na rysunku maj  ró ne warto ci;

ró ne s  tak e ich wzajemne relacje. Normy 

zawieraj  tak e dopuszczalne warto ci odchy ek

wymiarów uzyskanych w rezultacie obróbki 

Pomiary niezb dne do sprawdzenia 

geometrycznych cech konstrukcyjnych przedmiotów 

próbnych obrobionych na frezarskim centrum 

obróbkowym zestawiono w tablicy 1.  

Tablica 1. Zestawienie pomiarów obrobionych 

fragmentów przedmiotu próbnego, wg [7] 

Lp.

Mierzony

fragment 

przedmiotu 

Rodzaj pomiaru 

1.
Otwór

rodkowy 

- walcowo

- prostopad o  osi otworu 

do bazy A 

2.
Kwadrat

zewn trzny

- prostoliniowo  boków 

- prostopad o

przylegaj cych boków 

do

bazy B 

- równoleg o

przeciwleg ego boku do 

bazy B 

3.
Kwadrat

górny (15o)

- prostoliniowo  boków 

- dok adno  k ta 75o  

w stosunku do bazy B 

4. Okr g

- okr g o

- wspó osiowo

okr gów:  zewn trznego

i wewn trznego

5.
Powierzchnie

sko ne (3o)

- prostoliniowo  czó

- dok adno  k ta w 

stosunku do bazy B 

6.
Otwory

pog bione

- po o enie otworów

w stosunku do bazy C 

- wspó osiowo  otworów 

pog bionych i otworu 

wewn trznego

Ten rodzaj maszyn technologicznych coraz 

cz ciej wyst puje w parkach maszynowych 

przedsi biorstw wszelkich ga zi przemys u gdy

cz  mo liwo ci obróbkowe kilku obrabiarek 

ró nego typu. Z tego powodu struktura centrów 

obróbkowych jest rozbudowana a trajektorie 

wzgl dnych ruchów narz dzi i przedmiotu 

obrabianego – z o one. Wymienione czynniki 

powoduj , e przedmiot próbny jest geometrycznie 

bardziej skomplikowany ni  dla obrabiarek 

realizuj cych jeden podstawowy typ operacji 

technologicznych (tokarki, frezarki itp.). Powinny 

one umo liwi  pomiar wszystkich wielko ci

istotnych dla oceny dok adno ci obróbki 

realizowanej na centrum. 

Uzyskane wyniki pomiarów powinny by

przydatne tak e do wnioskowania diagnostycznego 

dotycz cego ró nych obrabiarek o mo liwo ciach

obróbkowych równowa nych centrum. 
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Rys. 2. Posta  konstrukcyjna i najistotniejsze 

wymiary przedmiotu próbnego do badania 

dok adno ci centrów obróbkowych 

z zaznaczonymi bazami obróbkowymi [7] 

Cytowane normy przedmiotowe dla ró nych 

typów obrabiarek, np. [5, 6, 7] zawieraj  warunki 

obróbki przedmiotów próbnych. W normie [4] 

podano ponadto informacje dotycz ce

przygotowania obrabiarki do prób oraz sposób 

przeprowadzania pomiarów. Taki zbiór informacji, 

cznie z wynikami pomiarów, jest niezb dny do 

wnioskowania o aktualnym stanie obrabiarki a wi c

do realizacji podstawowego zadania diagnostyki 

operacyjnej (PZDO) [8]. Prognozowanie odno nie

dalszej pracy obrabiarki wymaga dodatkowo zbioru 

informacji o przebiegu zachodz cych zjawisk, tzw. 

historii sygna u [1, 11]. Im ten zbiór b dzie

liczniejszy, tym wi ksze prawdopodobie stwo

trafno ci prognozy.

Uzyskane wyniki bada  dok adno ci analizuje 

si  w uk adzie dwuwarto ciowym: dobre – z e, przy 

czym pierwszy przypadek zachodzi, gdy mi dzy

odchy k  stwierdzon  (rzeczywist ) Trzecz a odchy k

dopuszczaln Tdop zachodzi relacja: 

Trzecz  Tdop    (1) 

W przypadku, gdy zachodzi przypadek 

odmienny, a wi c gdy: 

Trzecz > Tdop    (2) 

mamy do czynienia z b dem wykonania a wi c

z przedmiotem wadliwym. 

Wyniki bada  dok adno ci mo na wykorzysta

do celów diagnostycznych – na podstawie 

uzyskanych rezultatów mo liwe jest bezpo rednie

wnioskowanie o stanie technicznym obrabiarki [8]. 

W pierwszym z przytoczonych przypadków, przy 

spe nionym warunku (1), obrabiarka jest w stanie 

zdatnym, natomiast w drugim, wg (2) – w stanie 

niezdatnym do realizacji postawionych zada .

Nale y jednak nadmieni , e stwierdzenie to jest 

prawdziwe o ile nie zidentyfikowano innych 

przyczyn niew a ciwych cech wykonanego elementu 

próbnego, np. z e zamocowanie obrabianego 

elementu. 

Zmierzone warto ci odchy ek wykonawczych 

przedmiotów próbnych mog wiadczy  o stanie 

poszczególnych zespo ów funkcyjnych obrabiarek. 

Dla przyk adu, stwierdzone po obróbce na centrum 

obróbkowym du e warto ci odchy ki prostopad o ci

p aszczyzn przedmiotu próbnego – rys. 2 – 

wskazywa  b d  na niesprawno ci wyst puj c

w zespole przemieszczania narz dzi wzgl dem 

przedmiotu obrabianego. Ich przyczyn  mog  by

np. luzy w prowadnicach wymagaj ce wykasowania. 

Nadmierne odchy ki prostoliniowo ci kraw dzi

lub p asko ci powierzchni wiadczy  b d  o zu yciu 

elementów prowadnicowych. 

Przytoczone przyk ady wnioskowania diagnosty- 

cznego nie wyczerpuj  oczywi cie mo liwo ci

diagnostycznych, w których mo na wykorzysta

rezultaty bada  dok adno ci. Na ich podstawie 

mo na jednak stwierdzi , e do pe nego i trafnego 

diagnozowania niezb dna jest dobra znajomo

rozwi za  konstrukcyjnych zastosowanych w bada- 

nej obrabiarce oraz zasad jej funkcjonowania. 

W analizie rezultatów pomiarów, niezb dnej do 

celów diagnostycznych nale y uwzgl dni  dynami- 

czne cechy zespo ów funkcyjnych obrabiarek oraz 

procesów na nich realizowanych gdy  mog  one 

mie  istotny wp yw na uzyskiwane warto ci

mierzonych wielko ci [3, 10]. 

Wyniki cyklu takich bada , przeprowadzonych 

w pewnych odst pach czasowych proponuje si

wykorzysta  do prognozowania stanu obrabiarki. 

4. PROGNOZOWANIE STANU OBRABIARKI 

Dzia ania diagnostyczne, poza okre leniem 

aktualnego (chwilowego) stanu maszyny, powinny 

obejmowa  tak e elementy prognostyczne odno nie

dwóch podstawowych zagadnie :

czasu dalszej skutecznej pracy maszyny. 

terminu kolejnych bada  diagnostycznych, 

O ile wi c zadanie diagnostyczne stanowi 

nast puj c  sekwencj  dzia a  (rys. 3): 
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identyfikacja bie cego stanu maszyny

okre lenie chwilowych warto ci sygna ów

diagnostycznych

Rys. 3. Sekwencja dzia a

niezb dnych dla realizacji PZDO 

to uwzgl dnienie w diagnostyce zada

prognostycznych powoduje rozszerzenie powy szej

sekwencji o kolejne elementy - rys. 4: 

Rys. 4. Sekwencja diagnostycznych 

dzia a  prognostycznych, wg [11] 

Realizacja dzia a  wed ug powy szych

sekwencji jest mo liwa wykorzystuj c przed- 

stawione wy ej badania dok adno ci obrabiarek 

skrawaj cych. Pierwsza z sekwencji – diagno- 

zowanie, wymaga przeprowadzenia jednego zestawu 

bada  natomiast w drugim przypadku 

(prognozowaniu) niezb dne jest przeprowadzenie 

cyklu bada , przy wyznaczonej ich cz stotliwo ci

tak, aby na podstawie analizy wyników mo na by o

ekstrapolowa  wnioskowanie diagnostyczne. 

Algorytm dzia a  umo liwiaj cych prognozowanie 

stanu obrabiarek przy wykorzystaniu serii PZDO,

stanowi cych w tym algorytmie ogniwo elemen- 

tarne, przedstawiono na rys. 5. 

Ró norodno  wymusze  zewn trznych

oddzia uj cych na obrabiarki powoduje, e dla 

ka dego rodzaju obrabiarek skrawaj cych (tokarki, 

szlifierki itp.) cz stotliwo  ta b dzie inna. 

Na podstawie znajomo ci mechanizmów 

typowych procesów zu ywania mo na ponadto 

przyj , e cz stotliwo  ta b dzie zró nicowana:

mniejsza w pocz tkowej fazie procesu 

eksploatowania obrabiarki, wi ksza) – w fazie 

ko cowej. Zachodzi wi c relacja: 

1,2 > (n-1),n         (3) 

Czas mi dzy kolejnymi PZDO wyznacza si  na 

podstawie analizy historii sygna ów

diagnostycznych, w której wykorzystuje si  kryteria 

zmian wielko ci przyj tych jako sygna y

diagnostyczne. Przyjmuje si  go w ten sposób aby 

po wyznaczonym czasie i przewidywane warto ci

badanych parametrów nie przekracza y warto ci

dopuszczalnych, a wi c aby spe niony by  warunek 

(1). Je eli po technicznie i ekonomicznie 

uzasadnionym czasie i przewidywana warto

monitorowanego parametru b dzie wi ksza ni

dopuszczalna to wówczas prognoza stanu jest 

negatywna (PN) i nast puje zako czenie fazy 

u ytkowania obrabiarki (KONIEC). W takim 

przypadku pozostaje podj cie decyzji odno nie

dalszych jej losów: przekaza  do naprawy lub 

z omowa . W przeciwnym przypadku, tzn. przy 

prognozie pozytywnej (PP) nast puje dalsze 

u ytkowanie obrabiarki a  do czasu realizacji 

kolejnego PZDO.

W przypadku, gdy warto  pojedynczego 

analizowanego parametru nieznacznie przekracza 

warto  dopuszczaln , celowe mo e by  skrócenie 

czasu i do tego stopnia aby wspomniany warunek 

by  spe niony. 

W diagnostyce, w tym tak e w zakresie 

prognozowania, widoczny jest znaczny post p.

Opracowuje si  nowe metody, ulepsza si  ju

istniej ce, wykorzystuj c w nich nowoczesne 

narz dzia analityczne, np. elementy sztucznej 

inteligencji, sieci neuronowe, itp. [1, 2]. 

Zastosowanie takich narz dzi pozwala na 

eliminowanie subiektywnych dzia a  cz owieka

a tak e na lepsze interpretowanie uzyskanych 

sygna ów diagnostycznych. 

Prognoz  opracowuje si  wed ug okre lonej

procedury, na podstawie analizy zmian sygna ów

diagnostycznych. Wykorzystanie w prognozowaniu 

nowych narz dzi umo liwia lepsze dopasowanie 

metody do rodzaju maszyny [8] oraz trafniejsze 

wnioskowanie prognostyczne [1, 2, 12]. W progno- 

zowaniu, przy wykorzystaniu proponowanej metody 

dysponuje si , zw aszcza w pocz tkowym okresie 

pracy maszyny, wektorem obserwacji o ma ej liczbie 

elementów. W takim przypadku szczególnie 

przydatna jest teoria szarych systemów. 

Wykorzystanie jej pozwala na wnioskowanie 

odno nie dalszej pracy maszyny na podstawie 

niewielkiej ilo ci niepe nych i niepewnych danych 

[2], uzyskuj c przy tym prognoz  z odchy k  na 

satysfakcjonuj cym poziomie ok. 5%. 

okre lenie prognozowanego stanu maszyny

rejestracja historii sygna u diagnostycznego

wyznaczenie prognozowanej warto ci sygna u

diagnostycznego
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Rys. 5. Algorytm dzia a  prognostycznych z wykorzystaniem PZDO (PP – prognoza pozytywna, 

PN – prognoza negatywna) 

5. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone rozwa ania wykaza y

przydatno  opisanych wy ej standardowych bada

dok adno ci obrabiarek skrawaj cych do diagnostyki 

operacyjnej. Zawarte w normach dopuszczalne 

warto ci odchy ek geometrycznych cech 

konstrukcyjnych, które mo na przyj  jako 

graniczne warto ci symptomów stanu obrabiarek, 

umo liwiaj  bezpo rednie wnioskowanie  

o bie cym stanie obrabiarki. 

Jednolite warunki, w jakich prowadzone s

badania dok adno ci, pozwalaj  obserwowa

i porównywa  zmiany stanu w czasie, co jest jednym 

z niezb dnych czynników do prognozowania 

dalszego procesu eksploatowania. Wraz ze zbiorem 

kryteriów zmian obserwowanych symptomów 

stanowi podstaw  diagnostyki holistycznej. 

Praktyczna weryfikacja zaproponowanej 

procedury wymaga czasu dlatego te  przedwcze nie

jest jeszcze aby na tej podstawie ocenia  jej 

przydatno . Rezultaty pierwszych zrealizowanych 

etapów pozwalaj  jednak przypuszcza , e ocena ta 

b dzie pozytywna. 

Podsumowuj c, mo na stwierdzi , e

przedstawione procedury rozszerzaj  zbiór narz dzi

diagnostycznych dla istotnej i licznej grupy maszyn 

technologicznych jakimi s  niew tpliwie obrabiarki 

skrawaj ce. Pozwala to na optymalne wykorzystanie 

obrabiarek przy kryteriach dok adno ciowych

a po rednio - tak e ekonomicznych. 
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