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W artykule przedstawiono innowacyjny sposób obróbki materiałów 
trudnoskrawalnych, który może być wdrożony w przemyśle 
samochodowym i lotniczym. Przedstawiono obróbkę wygładzającą 
powierzchni krzywoliniowych. Zaprezentowana metoda obróbki może 
być wykorzystana do wygładzania powierzchni i krawędzi odlewów 
powstałych na skutek realizacji procesu produkcyjnego części 
samochodowych i lotniczych. Metoda obróbki powierzchni i krawędzi, 
może być wykorzystana również po cięciu laserowym i innych 
obróbkach erozyjnych. 
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Wstęp 

Współczesny rozwój techniczny umożliwia budowę 
urządzeń technologicznych opartych o najnowsze zdobycze 
inżynierii, umożliwiające precyzyjne sterowanie często oparte o 
współczesne możliwości sztucznej inteligencji [5,6,7]. 
Zastosowanie systemów diagnostycznych pozwala na 
efektywne prowadzenie monitorowania i diagnozowania 
procesów obróbkowych. Budowa inteligentnych głowic 
obróbkowych, które umożliwiają aktywną kompensację dosuwu 
dzięki zastosowaniu metod sztucznej inteligencji i odpowiednim 
wysterowaniu sygnałów pomiarowych z czujników 
zlokalizowanych w strefie obróbki [1].  

Rozwój systemów CAD/CAM oraz nowoczesnych 
zaawansowanych obrabiarek sterowanych numerycznie o 
złożonej kinematyce i wielu osiach sterowanych, umożliwia 
realizację skomplikowanych powierzchni krzywoliniowych, które 
projektuje się na potrzeby form wtryskowych lub wykrojników, 
które stosuje się w przemyśle samochodowym. Do produkcji 
form wtryskowych oraz modyfikacji ich powierzchni w celu 
nadania określonej tekstury stosuje się coraz częściej również 
techniki laserowe. 

W artylule zaprezentowano sposób wykorzystania 
głowic obróbkowych umożliwiających wygładzanie powierzchni 
krzywoliniowych z wykorzystaniem ściernic eleastycznych o 
powierzchni czynnej z ziaren Trizact. Zaprezentowany sposób 
obróbki umożliwia realizację procesu wygładzania po wcześniej 
przeprowadzonym frezowaniu kształtowym np. za pomocą frezu 
kulowego. W Katedrze Inżynierii Produkcji Politechniki 

Koszalińskiej powstały głowice umożliwiające realizację procesu 
wygładzania ściernicami elastycznymi. Głowice zaprojektowane 
do realizacji wygładzania powierzchni krzywoliniowych 
wykonano w taki sposób aby możliwe było ich stosowanie 
zarówno na obrabiarkach CNC jak i na robotach przemysłowych 
[3,11,12].  

 

1. Zespół dosuwu piezoelektrycznego głowicy 
obróbkowej 

Zespół dosuwu piezoelektrycznego stanowiący rdzeń 
autonomicznej głowicy obrobkowej, wykazuje histerezę, 
wynikającą z charakterystyki samego stosu oraz elementu 
sprężystego, stanowiącego integralną część mechanizmu 
dosuwu. Element sprężysty odpowiedzialny jest za 
przekazywanie ruchu, który generowany jest przez stos 
piezoelektryczny pod wpływem narastającego napięcia DC. 
Praca zespołu dosuwu nanometrycznego jest ściśle związana z 
charakterystyką napięciową, generowaną jako sygnał sterujący 
dosuwem. Należy stwierdzić, że kształt histerezy (jej szerokość) 
w znacznej mierze zależy od zmian zakresu wydłużenia, a w 
konsekwencji przyrostu napięcia sterującego. Sterowanie 
zespołem stosów piezoelektrycznych wymaga odpowiedniej 
kompensacji i w tym względzie zastosowanie sztucznej 
inteligencji w procesie sterowania dosuwem wgłębnym jest 
bardzo przydatne. 

Przebadano możliwości linearyzacji charakterystyki 
siłownika piezoelektrycznego dla etapu narastania histerezy, w 
celu określenia funkcji sterującej dosuwem siłownika 
piezoelektrycznego. Na rys. 1-2 przedstawiono wynik 
dopasowania charakterystyki zmierzonej do charakterystyki 
liniowej, otrzymanej metodą najmniejszych kwadratów [12]. 

Największy błąd nieliniowości charakterystyki wyniósł 

0,85 m (850 nm), co stanowi wartość około 3% całego zakresu 
wydłużenia stosu piezoelektrycznego. Dopasowanie funkcji 
liniowej do charakterystyki zmierzonej jest dobre, o czym 
świadczą wyniki regresji [11]. 

Na podstawie wykonanych pomiarów opracowano 
zespół dosuwu piezoelektrycznego umożliwiający realizację z 
dużą dokładnością procesu wygładzania. Zastosowany system 
dosuwu oparty na stosach piezoelektrycznych charakteryzujący 
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się znacznym przemieszczeniem (dochodzącym do 200 µm) 
umożliwił efektywną kompensację błedów pozycjonowania 
ramion robota. Dzięki temu możliwe było wykonanie 
specjalistycznej głowicy obróbkowej umożliwiającej 
generowanie dosuwu we współpracy z robotem przemysłowym. 
Dzięki autonomiczności głowicy możliwe było również 
zastosowanie jej na stole obrabiarki sterowanej numerycznie 
(kompensując tym samym błędy pozycjonowania danego 
urządzenia technologicznego) lub wpasowując ją do głowicy 
narzędziowej po uprzednim dostosowaniu uchwytów 
narzędziowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Kształt histerezy stosu piezoelektrycznego w zależności 
od wartości jego wydłużenia [11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Błędy nieliniowości zarejestrowane dla zespołu dosuwu 
nanometrycznego [11] 
 

Na rysunku 3 zaprezentowano głowicę obróbkową 
umieszczoną na stopce ramienia robota i pozwalającą na 
generowanie dodatkowych ruchów prostopadle do powierzchni 
obrabianej lub pod dowolnie zaprogramowanym kątem 
względem powierzchni wygładzanej. 

 
Rys. 3. Widok głowicy obróbkowej na ramieniu robota  

Zasadniczy proces sterowania dosuwem głowicy piezo-
elektrycznej odbywa się w komputerze sterującym, 
wyposażonym w oprogramowanie (Controll Fuzzy-logic), które 
umożliwia wprowadzenie ustawień i parametrów zbiorów 
rozmytych oraz wstępny zakres ruchu siłownika 
piezoelektrycznego. Na podstawie sygnałów pomiarowych (EA 
oraz składowych siły) możliwe jest prowadzenie elastycznego 
narzędzia ściernego w kontakcie z przedmiotem obrabianym w 
taki sposób, aby powierzchnia kontaktu wykazywała stałą 
wartość. 
 

2. Znaczenie inteligentnego systemu sterowania 
głowicą obróbkową 

 
Sterownik pozwala na konfigurację 3 przedziałów 

rozmytych dla każdego sygnału wejściowego. Dla sterownika 
Fuzzy-Logic dostępne są dwie funkcje: trójkątna i trapezowa. 
Dzięki temu można określić oczekiwane wartości sygnału ze 
sprzężenia zwrotnego (2 wejścia analogowe) (rys. 4). 

Siłownik piezoelektryczny składa się z kaskady dwóch 
stosów piezoelektrycznych ułożonych szeregowo. Ze względu 
na konieczność zmniejszenia długości zestawu piezoelementów 
zdecydowano się na ułożenie poszczególnych kaskad stosów 
równolegle, jednak w taki sposób aby ich wydłużenia sumowały 
się. Dzięki temu zespół dosuwu piezoelektrycznego może 
osiągnąć maksymalne wydłużenie dochodzące do 0,2 mm (200 
µm). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 4. Konfiguracja zbiorów rozmytych dla składowych siły 
[16] 
 

Tryb manualny wykorzystywany jest do wstępnego 
wysterowania wyjścia. Pozwala on na sterowanie wyjściem w 
zakresie 0-100%. Włączenie sterownika Fuzzy-Logic 
automatycznie deaktywuje sterowanie manualne. 

Zasadę działania inteligentnej głowicy obróbkowej 
przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 5. Zasada realizacji ruchu kompensującego przez głowicę 
obróbkową [12] 

Wnioski 
Zaprojektowany i wykonany system sterowania 

wyposażono w inteligentną głowicę obróbkową, której sposób 
sterowania dosuwem oparty jest na metodach sztucznej 
inteligencji. System umożliwia adaptacyjne sterowanie 
dosuwem wgłębnym na podstawie sygnałów EA oraz 
składowych siły ze strefy obróbki. Za pomocą systemu akwizycji 
danych pomiarowych (odpowiedniego wzmocnienia i 
formowania sygnału pomiarowego) następuje kształtowanie 
sygnału sterującego zespołem dosuwu piezoelektrycznego, 
który z kolei za pomocą specjalnego wzmacniacza realizuje 
dosuw siłownika piezoelektrycznego. Dzięki temu głowica jest w 
stanie kompensować niedokładności ruchu ramion robota do 
0,2 mm (200 µm). Zastosowanie głowicy na obrabiarce 
sterowanej numerycznie umożliwia jeszcze w większym stopniu 
zwiększenie dokładności pozycjonowania obrabiarki ze względu 
na nanometryczną rozdzielczość pozycjonowania zespołu 
dosuwu nanometrycznego.  
1. Inteligentny system sterowania dosuwem 

piezoelektrycznym pozwala na swobodne ustawienie 
parametrów pracy głowicy obróbkowej również poprzez 
nauczanie jej odpowiedzi w zależności od zastosowanego 
materiału i powierzchni czynnej ściernicy. Po 
przeprowadzonej odpowiednio wcześniej analizie cyfrowej 
sygnałów pomiarowych (EA, składowych sił).  

2. Za pomocą zbiorów rozmytych (fuzzy-logic) istnieje 
możliwość opisania optymalnego sposobu realizacji 
procesu wygładzania materiałów trudnoskrawalnych w 
odniesieniu do powierzchni kształtowych poddanych 
szlifowaniu.  

3. Zaprojektowany system posiada strukturę otwartą, 
umożliwiającą modyfikację najważniejszych parametrów 
procesu, dzięki czemu może być dostosowywany do 
różnych zadań obróbkowych i podlegać modyfikacji 
funkcjonalnej. 
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Application of autonomous machining heads in smoothing 
processes of hard-wearing materials in the automotive and 

aerospace industries 
 

The article presents the method of processing hard-wearing materials 
used in the automotive and aviation industry. The smoothing treatment 
of curvilinear surfaces is shown. The presented machining method can 
be used to smooth the surfaces and edges of castings resulting from 
the production process of automotive parts. The surface and edge 
treatment method can also be used after laser cutting. 
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