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OPTYMALIZACJA OPERACJI TECHNOLOGICZNYCH POPRZEZ
MODERNIZACJÊ OBRABIAREK STARSZEJ GENERACJI
OPTIMISATION OF TECHNOLOGIC OPERATION BY
MODERNISATION THE OLDER GENERATION MACHINE TOOLS
W pracy przedstawiono mo¿liwoæ optymalizacji operacji technologicznych obróbki tokarskiej z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych. Przedstawiono przyk³ad adaptacji obrabiarki starszej generacji do pracy w gniedzie z obrabiark¹ sterowan¹ numerycznie.
This paper presented possibility of optimisation of technologic operation for lathe-machining with application of
conventional machine tools. There are presented an example of adaptation the older generation machine tools for work in
the line of machine tools numeric controlled.

1. Wstêp
Wspó³czesne przedsiêbiorstwo dzia³a w coraz gwa³towniej zmieniaj¹cym siê otoczeniu. Ustawiczne rozszerzanie terytorialne zasiêgu
rynków stwarza zagro¿enie ze strony konkurencji [8], która wymusza
zmiany sposobów konkurowania. Te uwarunkowania wymuszaj¹ koniecznoæ poszukiwania rezerw produkcyjnych, czyli d¹¿enia do jak
najwiêkszego zintegrowania systemów wytwarzania [2, 4, 5].
Zagadnienia optymalizacji stanowi¹ wa¿ny czynnik w procesie
planowania produkcji. Szczególnie widoczne jest to w obecnym czasie gdy d¹¿y siê do zminimalizowania czasu wytwarzania i redukcji
kosztów, jak równie¿ zwiêkszenia elastycznoci asortymentowej zak³adu. Na zwiêkszenie wydajnoci i poprawê jakoci wyrobów wp³ywa znacz¹co ci¹g³y rozwój w dziedzinie narzêdzi obróbkowych, jak
te¿ rozwój zautomatyzowanych systemów kontroli. Wykorzystanie
wymienionych osi¹gniêæ wymaga jednak zmian w parku maszynowym. Generalnie obrabiarki dotychczas stosowane nale¿a³o by zast¹piæ obrabiarkami sterowanymi numerycznie, charakteryzuj¹cymi
siê m.in. zdolnoci¹ do zachowania okrelonych optymalnych parametrów obróbki, oraz posiadaj¹cymi zautomatyzowane uk³ady pozycjonowania i mocowania przedmiotu obrabianego. Daj¹cymi mo¿liwoæ ledzenia procesu obróbki zgodnie z za³o¿eniami systemu
kontroli statystycznej [3].
Wprowadzenie nowoczesnych obrabiarek wi¹¿e siê jednak z du¿ymi nak³adami finansowymi zwi¹zanymi z zakupem nowych obrabiarek i z³omowaniem dotychczas u¿ytkowanych. Wielu zak³adów nie
staæ na takie rozwi¹zanie. Poszukuje siê wiêc innych tañszych sposobów zwiêkszenia wydajnoci z wykorzystaniem istniej¹cego parku
maszynowego.
Rozwój automatyki i powstanie uk³adów sterowania daje mo¿liwoæ
modernizacji obrabiarek starszej generacji [6, 7], szczególnie w odniesieniu do napêdów i sterowañ. To nowe narzêdzie w powi¹zaniu z inicjatyw¹ twórcz¹ konstruktorów daje mo¿liwoæ modernizacji obrabiarek
w takim stopniu, ¿e mog¹ one doskonale wykonywaæ operacje, których
realizacja by³a mo¿liwa tylko przez obrabiarki sterowane numerycznie.
W wielu przypadkach mo¿na równie¿ tak udoskonaliæ mo¿liwoci obrabiarek, ¿e mog¹ one bez przeszkód wspó³pracowaæ z obrabiarkami sterowanymi numerycznie przyczyniaj¹c siê do wzrostu ich wydajnoci.

2. Optymalizacja operacji tokarskich poprzez modernizacjê tokarki Biglia B110
Poni¿ej omówiono sposób postêpowania przy modernizacji tokarki starszej generacji i w³¹czeniu jej w cykl obróbczy z obrabiark¹
sterowan¹ numerycznie.
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Analiza wstêpna spodziewanego efektu modernizacji uwzglêdnia³a aspekty finansowe takiego przedsiêwziêcia, realizowanego jedynie w przypadku osi¹gniêcia nowej zdolnoci produkcyjnej obrabiarki, poprawy wydajnoci warunkuj¹cej jej w³¹czenie w gniazdo
obróbcze z obrabiark¹ sterowan¹ numerycznie.
Przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
Skrócenie czasu jednostkowego cyklu operacyjnego poprzez zastosowanie dopuszczalnych konstrukcyjnie najwiêkszych parametrów obróbki dla modernizowanej obrabiarki z uwzglêdnieniem
zaleceñ producentów narzêdzi.
Realizowalnoæ tego za³o¿enia jest bezporednio zwi¹zana z wymogami:
° szerokiego przedzia³u zakresu zmian parametrów obróbczych
 elastyczny uk³ad sterowania,
° du¿ej sztywnoci i stabilnoci uk³adów,
° mo¿liwoci jednoczesnego wykonywania wielu zabiegów
i czynnoci pomocniczych.

•

•
•
•

Gwarancja niezawodnoci dzia³ania poprzez czynnoci remontowe [1].
Mo¿liwoæ 1-osobowej obs³ugi gniazda obróbkowego.
Mo¿liwoæ oszczêdnego gospodarowania powierzchni¹ produkcyjn¹.

Tokarka Biglia B110 sterowana sekwencyjnie  model z lat 70tych, któr¹ przeznaczono do modernizacji spe³nia oczekiwania zwi¹zane ze sztywnoci¹ uk³adu obróbkowego po dokonaniu czynnoci
remontowych, jednak jej uk³ad napêdowy od silnika poprzez reduktor pozwala na osi¹gniêcie jedynie czterech prêdkoci obrotowych
co nie gwarantuje zachowania optymalnych warunków pracy obrabiarki.
Maj¹c na uwadze to, ¿e reduktor bardzo czêsto ulega uszkodzeniom (ze wzglêdu na du¿¹ iloæ zastosowanych w nim elementów ciernych), koniecznoæ poszerzenia zakresu prêdkoci
obrotowych, oraz dostosowanie obrabiarki do wspó³pracy z obrabiark¹ sterowan¹ numerycznie wykonano nastêpuj¹ce czynnoci:
 zamontowano falownik (rys.1) do sterowania silnikiem pozwalaj¹cy na uzyskanie obrotów programowalnych co 1 obr/min w zakresie 12÷3500 obr/min,
 wyeliminowano reduktor sprzêg³owy,
 wyposa¿ono obrabiarkê w regulowany nastawny zelizg do podawania pó³fabrykatów (rys.2),
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 zmodernizowano wrzeciono celem zapewnienia zautomatyzowanego roz³adowania po cyklu obróbczym,
 zmodernizowano system odbioru detali (rys.4),

Rys. 1. Widok uk³adu sterowania obrotami obrabiarki

Rys. 4. Widok zmodernizowanego systemu odbioru detali
 zamontowano system pozycjonowania detali przed transporterem
do obrabiarki sterowanej numerycznie typu Biglia B131 (rys.5),

Rys. 2. Widok zelizgu pó³fabrykatów
 wyposa¿ono podajnik w czujnik obecnoci pó³fabrykatu (rys.3.),
 wyposa¿ono g³owicê rewolwerow¹ tokarki w niezbêdn¹ instalacjê pneumatyczn¹ i hydrauliczn¹ do zautomatyzowanego pobierania pó³fabrykatów (rys.3),

Rys. 5. Widok uk³adu pozycjonowania detali przed transporterem

b)

 obrabiarki po³¹czono transporterem tamowym wyposa¿onym
w podwójny system kontroli stanu jego magazynów (rys.6),

a)

Rys. 3. Widok systemu pobierania pó³fabrykatów: a) czujnik obecnoci pó³fabrykatu, b) zmodernizowana g³owica rewolwerowa

Rys. 6. Widok transportera tamowego
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 zmodernizowano automatyczny podajnik detali w OSN (rys.7),

3. Aspekty ekonomiczne przedsiêwziêcia
Poni¿ej przedstawiono zestawienie kosztów modernizacji obrabiarki w odniesieniu do obrabiarki nowej, bazuj¹c na ofertach firm.
Tab. 1.

Zestawienie kosztów instalacji obrabiarki
Wyszczególnienie

Koszt [%]
Stara obrabiarka Nowa obrabiarka
Wartoæ obrabiarki
100
128
Amortyzacja za przebyty okres eksploatacji
84
–
Wartoæ rodka inwentarzowego
16
–
Wartoæ alternatywnej do zmodyfikowanej
–
162
obrabiarki
Koszt modernizacji
36
–
£¹czna wartoæ rodka
52
162

W tabeli 2 zawarto zestawienie kosztów eksploatacji obrabiarek.
Tab. 2.

Zestawienie kosztów eksploatacji obrabiarek
Wariant
obróbki

redni tj” cyklu [%]

Rys. 7. Widok podajnika detali w OSN

Status

Sygna³ steruj¹cy

Sterownik PLC

Status
Sygna³ steruj¹cy
Status
Sygna³ steruj¹cy
Status
Sygna³ steruj¹cy
Status

System
pobierania
pó³fabrykatu
Sygna³

Tokarka Biglia
B110

Status

System
pozycjonowania
Podajnik
transportowy
Sygna³

Tokarka Biglia
B131 (CNC)

Iloæ osób obs³ugi
Procentowy
wydajnoci

wskanik

rednia
efektywnoæ
produkcyjna
pracownika

Status

Rys. 8. Schemat przep³ywu informacji podczas sterowania gniazdem
 umiejscowiono niezbêdne sterowanie gniazdem w miejscu obs³ugi przez operatora (rys.9).

A  wariant obróbki ca³kowitej detalu na jednej obrabiarce,
B  wariant obróbki detalu ½ cyklu + ½ cyklu obróbkowego,
(1)
 dane wynikaj¹ce z mo¿liwoci technologicznych obrabiarki,
(2)
 dane wynikaj¹ce z dostosowania parametrami (sterowanie tj zamierzone technologicznie i kontrolowane).

Modernizacja obrabiarek starszej generacji pozwala w wielu przypadkach zak³adom ograniczyæ wydatki na zakup nowych obrabiarek,
przy zachowaniu du¿ej wydajnoci produkcyjnej i znacznej elastycznoci asortymentowej. Jak mo¿na zauwa¿yæ w prezentowanym przyk³adzie koszt modernizacji obrabiarki jest 4,5 razy ni¿szy od kosztu
zakupu nowej obrabiarki odpowiadaj¹cej zdolnoci¹ produkcyjn¹.
Stosunkowo niewielka inwestycja stanowi¹ca 36% pocz¹tkowej wartoci obrabiarki pozwoli³a na zwiêkszenie zdolnoci produkcyjnej
gniazda obróbkowego o 74%, przy wzrocie efektywnoci produkcyjnej pracownika obs³uguj¹cego z 3,09 do 3,675 punktu.
Porównuj¹c wariant obróbki ca³kowitej detalu na obrabiarce
sprzed modyfikacji i obróbki prowadzonej na obrabiarce pracuj¹cej
w gniedzie po modernizacji, nale¿y zwróciæ uwagê na niemal¿e czterokrotny wzrost wydajnoci. Co przy obecnych uwarunkowaniach
rynkowych jest bardzo korzystne. Dodatkow¹ zalet¹ przeprowadzonej modernizacji jest poprawa warunków obróbki co sprzyja zwiêkszeniu trwa³oci narzêdzi i poprawie stanu powierzchni przedmiotów obrabianych.
Koniecznoæ ci¹g³ego konkurowania oraz d¹¿enie do obni¿enia
kosztów produkcji sprawia, ¿e coraz bardziej odczuwalne jest zapotrzebowanie zak³adów na takie rozwi¹zania.

Rys. 9. Widok uk³adu sterowania
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A
B

4. Podsumowanie
Automatyczny
podajnik

Sygna³ steruj¹cy

System odbioru
PO

 zmodernizowano system sterowania os³onami bezpieczeñstwa,
 zmodernizowano uk³ad programowania i sterowania obrabiarkami przez zastosowanie sterownika programowalnego PLC (rys.8),

A
B
A
B
A
B

Przed modernizacj¹
Po modernizacji
obrabiarki
obrabiarki
St. generacji
CNC
St. gen.
CNC
(1)
3,44
–
–
–
(1)
1,02÷1,14(2) 1,14÷1,23(1) 0,83÷0,91 1,0
1
–
–
–
1
1
1
100
–
–
–
344÷391
296÷342(2) 301÷317(1)
296÷317
1,0
–
–
–
3,09(1)
3,675
3,19(2)
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