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Streszczenie 

 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych obróbki przedmio-

tów próbnych, obrobionych na sterowanych numerycznie pionowych 

centrach frezarskich AVIA VMC 800, HERMLE B300, DMG DMU 50 

wyposażonych w sterowanie HEIDENHAIN iTNC530. Po wykonaniu 

obróbki przedmioty próbne zostały zmierzone na współrzędnościowej 

maszynie pomiarowej Contura G2 firmy ZEISS. Analizie została poddana 

dokładność wymiarowo-kształtowa wykonanego przedmiotu próbnego  

w odniesieniu do idealnego modelu opisanego w programie obróbkowym.  
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Influence of machine tool construction  
on test workpieces accuracy 

 

Abstract 

 

This study analyses the accuracy of a CNC machine tool by measuring test 

workpieces. The measurement information enables correction of the CNC 

program and machining process and, accordingly, more efficient use of the 

machine tool as well as higher accuracy of the final products. The tests 

were conducted at the Laboratory of CNC Machine Tools of the Kielce 

University of Technology. The workpiece geometry was prepared applying 

the Programming Station iTNC530. Once the CNC machining programs 

were developed, they were sent to the machine tool controller 

(HEIDENHAIN 530). The test workpieces were made using three different 

machine tools AVIA VMC800, HERMLE B300, DMG DMU50. The next 

stage of testing involved measuring the workpiece geometry after the 

machining process by using the coordinate measuring machine Contura G2 

made by ZEISS company. The tests involved determining the machining 

errors. It was necessary to establish the differences in the geometry  

between the test workpieces geometry defined by the machining program 

and that obtained from measuring with the coordinate measuring machine.  

The results are presented in tables and diagrams. 
 

Keywords: milling, test workpieces, measuring, milling machine. 

 

1. Wprowadzenie 
 

Geometria przedmiotu jest zdefiniowana numerycznie w pro-
gramie, który zostaje wprowadzony do sterownika obrabiarki  
w postaci programu obróbkowego. Precyzja realizacji przemiesz-
czeń opisanych w programie zależy od dokładności ruchów stero-
wanych numerycznie oraz wpływu realizowanego w tym czasie 
procesu technologicznego [1, 2, 3]. W przypadku obrabiarki CNC 
wpływ na dokładność ruchów mają składowe, siły skrawania 
oddziałujące na jej zespoły. Dlatego przy sprawdzaniu dokładno-
ści obrabiarek CNC wyróżnia się próby bez obciążenia [4, 5, 6] 
oraz próby pracą, która obejmuje obróbkę próbek zgodnie z pod-
stawowym zakresem prac i przeznaczeniem obrabiarki, dla wstęp-
nie ustalonych ograniczeń i tolerancji.  

Ponieważ celem stosowania obrabiarek jest uzyskiwanie 
przedmiotów o zadanych kształtach i wymiarach próba pracą jest 
korzystniejsza, gdyż ma charakter kompleksowy [2].  

Dr hab. inż. Edward MIKO 

 

Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Święto-

krzyskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał  

w 1987 r. na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutni-

czych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

W 2005 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego na 

Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki 

Świętokrzyskiej. Jego główne zainteresowania naukowe 

obejmują konstytuowanie i metrologię warstwy 

wierzchniej oraz sterowanie procesami technologiczny-

mi. 

 

  
 

 
W pracy badawczej przedstawiono wyniki dokładności wymia-

rowo-kształtowej obrobionych przedmiotów próbnych na trzech 
różniących się konstrukcyjnie pionowych centrów obróbkowych. 

 

2. Metodyka i warunki badań 
 

Celem badań było określenie dokładności wymiarowo-

kształtowej przedmiotów próbnych, obrobionych na centrach 
obróbkowych AVIA VMC 800, HERMLE B300, DMG DMU 50.  

Za pomocą programu Programming Station iTNC530 wygenero-
wano program obróbkowy, który następnie został przesłany do 
sterowników obrabiarek (sterownik HEIDENHAIN iTNC530) [7]. 
Obróbka polegała na wykonaniu przedmiotu próbnego zgodnie  
z rys. 1.  

 

 

 
 

Rys. 1.  Model 3D przedmiotu próbnego 

Fig. 1.  3D object model 

 
Przedmioty próbne ze stali C45 zostały obrobione na trzech 

powyższych obrabiarkach z wykorzystaniem tych samych narzę-
dzi, parametrów obróbki, tego samego zamocowania. Zestawienia 
parametrów obróbki dla narzędzi zamieszczono w tabeli 1.  

 
Tab. 1.  Parametry obróbkowe zastosowane podczas badań 

Tab. 1.  Cutting conditions 

 

Parametry pracy narzędzi 

Nr Rodzaj narzędzia 
Prędkość obrotowa 

[obr/min] 

Posuw 

[mm/min] 

1 Głowica   50 mm 1700 850 

2 Frez trzpieniowy  10 mm 3600 450 

3 Wiertło kręte  12 mm 2600 500 

4 Wiertło płytkowe  24,5 mm 3200 320 

5 Wytaczadło  25mm 1600 50 

6 Frez trzpieniowy  16 mm 1700 600 
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Narzędzia zostały pomierzone na zewnętrznym systemie  
Kalimat-C firmy KELCH. Geometria przedmiotu próbnego zosta-

ła tak dobrana, aby w trakcie obróbki zostały przeprowadzone 
podstawowe prace obróbkowe stosowane na frezarkach CNC 
(obróbka po konturze, interpolacja kołowa, wiercenie, wytaczanie, 
obróbka kieszeni i wysp).  

Druga część tj. pomiar dokładności wymiarowo kształtowej 
przeprowadzono na współrzędnościowej maszynie pomiarowej 
Contura G2 firmy ZEISS. Wykonano pomiar 103 cech wymiaro-
wo-kształtowych (odległości, kąta, średnicy, okrągłości, walcowo-

ści, prostopadłości, równoległości, współosiowości i płaskości). 
Analizie poddana została pomierzona geometria przedmiotu prób-
nego w odniesieniu do idealnego modelu opisanego w programie 
obróbkowym. Pomiary zostały przeprowadzone w oparciu o bazę 
technologiczną, która była wykorzystywana podczas obróbki. 
 

3. Wyniki badań 
 

Przeprowadzone  badania umożliwiły porównanie wyników do-
kładności obróbki  trzech różniących się konstrukcyjnie piono-
wych centrów obróbkowych AVIA VMC800, HERMLE B300, 

DMG DMU50. Porównano dokładność wymiarowo-kształtową 
wykonanego przedmiotu próbnego z idealnym modelem, który 
został zdefiniowany w programie obróbkowym. W wyniku badań 
wyznaczono błąd obróbki: 

 
∆ = A - N 

 
gdzie: ∆ – błąd, A – wymiar zmierzony, N – wymiar nominalny 
(zaprogramowany).   

Przykładowe wyniki pomiarów  zostały przedstawione w for-
mie tabel i wykresów.  

 
 

a) 

 
 

 

b) 

 
 

Rys. 2.  Błędy wykonania wyspy prostokątnej 100x100 mm, a) błąd długości boku, 

b) błąd kąta 

Fig. 2.  Machining errors of rectangular island 100x100 mm, a) length error,  

b) angle error 
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Rys. 3.  Błędy wykonania wyspy sześciokątnej, a) błąd długości boku,  

b) błąd kąta 

Fig. 3.  Machining errors of hexagonal island, a) length error,  

b) angle error 

 
 
Tab. 2.  Zestawienie ilościowe i procentowe cech wymiarowych mieszczących  

się w różnych  zakresach tolerancji 

Tab. 2.  Summary of dimensional characteristics located in different ranges  

of tolerance 

 

 Tolerancja [mm] 

Maszyna <0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

AVIA 38 22 47 64 78 85 90 96 97 97 99 

HERMLE 43 26 48 67 77 81 86 92 96 98 98 

DMU 50 22 22 44 64 71 81 85 86 91 95 97 

Maszyna Udział procentowy 

AVIA 37% 21% 46% 62% 76% 83% 87% 93% 94% 94% 96% 

HERMLE 42% 25% 47% 65% 75% 79% 83% 89% 93% 95% 95% 

DMU 50 21% 21% 43% 62% 69% 79% 83% 83% 88% 92% 94% 

 
 

4. Podsumowanie i analiza wyników 
 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najmniej-
sze średnie różnice pomiędzy przedmiotem obrobionym a zdefi-
niowanym w sterowniku obrabiarki uzyskano podczas obróbki na 
obrabiarce AVIA VMC800. Najmniejszy średni błąd obróbki 
otrzymano na  AVIA VMC800 wyniósł on 0,0329 mm,  najwięk-
szy średni błąd obróbki uzyskano na DMG DMU 50 wyniósł 

0,0368 mm, dla HERME B300 błąd wyniósł 0, 0346 mm. 
W tabeli 2 przedstawiono zestawienie ilościowe i procentowe 

cech dokładnościowo-wymiarowych mieszczących się w różnych  
zakresach tolerancji. Z tabeli możemy wywnioskować, że najlep-
sze wyniki  dla wąskich przedziałów tolerancji osiągnięto obrabia-
jąc przedmiot próbny na HERMLE B300. 

Tak dobre rezultaty wynikają rozwiązań konstrukcyjnych zasto-
sowanych w obrabiarce, która posiada konstrukcję typu „gantry”, 

bezpośredni odczyt pozycji oraz polimerobetonowy korpus. Takie 
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rozwiązanie konstrukcyjne charakteryzuje się dużą sztywnością 
podczas obróbki oraz odpornością na wibrację, co bezpośrednio 

przekłada się na dokładność obróbki. 
W pracy badawczej dokonano analizy wyników pomiarów ze 

względu na rodzaj i kierunek drogi narzędzia rys. 2, 3. Przeanali-
zowano dokładność ruchu po konturze, interpolacji kołowej płasz-
czyźnie X, Y oraz dokładność ruchu w osi Z. Analizując dokład-

ność wykonania kieszeni okrągłych o średnicy  20 mm z wyko-

rzystaniem interpolacji kołowej najmniejsze różnice miedzy mo-
delem a przedmiotem obrobionym uzyskano po obróbce na obra-
biarce AVIA VMC800. Niestety w 4 na 6 kieszeni uzyskano 

średnicę powyżej   20 mm, natomiast na HERMLE B300  

i DMU50 uzyskano wszystkie średnice poniżej   20 mm, co daje 

możliwość korekty programowej w celu poprawienia wymiaru. 

Dla średnic 35 mm, 100 mm i 148 mm we wszystkich przy-
padkach uzyskano naddatek obróbkowy na średnim poziomie  

0,06 mm, podobnie jak w poprzednim przypadku najlepiej wypa-
dła AVIA VMC800 uzyskując najmniejsze odchyłki od wymiaru 
nominalnego wynoszące średnio 0,05 mm. 

Analizując rysunki 2, 3 przedstawiające wybrane wyniki dokład-
ność ruchu po konturze stwierdzono, że dla przemieszczeń linio-
wych w osiach X i Y najlepiej wypada AVIA VMC800 średni błąd 
0,043 mm, najmniejsze błędy relacji kątowych otrzymano na ma-
szynie AVIA VMC800. HERLME B300 zdecydowanie najlepiej 

wypadło podczas obróbki wiertarskiej otworów o średnicy  12 

mm,  24,5 oraz wytaczania otworu  25 mm. Średni błąd średnicy 

otworów  12 mm wyniósł 0,025mm dla HERLME B300, 0,30 mm 

dla DMU 50 i 0,35 mm dla obrabiarki AVIA VMC800. 
 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007 – 2011 jako 

projekt badawczo rozwojowy. 
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