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Automaty tokarskie
Łukaszewicza
Obrabiarki do metali są trudne w konstruowaniu, wykonawstwie i niekiedy
także w eksploatacji. Ich konstruktor musi wykazać się dużą wiedzą techniczną
i technologiczną. Przyda mu się także znajomość ergonomii i psychologii, aby
mieć na względzie pozycję pracy przyszłego operatora obrabiarki oraz uciążliwość
pracy.

Aleksander Łukomski

S

pośród różnego rodzaju obrabiarek na szczególną uwagę zasługują automaty tokarskie.
Półautomaty i automaty tokarskie, jedno
– lub wielowrzecionowe, przeznaczone do wysokowydajnej obróbki powtarzalnych detali z pręta
lub drutu nawiniętego na szpuli, są zazwyczaj sterowane wieloma krzywkami tarczowymi lub bębnowymi. Konstrukcja krzywek wykonywana jest
wg specjalnej procedury i instrukcji wydawanej
przez producenta automatów tokarskich i nie jest
prosta. W zależności od wykonywanego detalu należy komplet krzywek przygotować wg tej instrukcji i mimo że precyzyjnie podaje ona jak należy

Fot. 1 Automat tokarski typ ATL40, produkowany
przez H. Cegielski w Poznaniu
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krzywkę wykonać, to konstruktor musi się nieźle
napracować, żeby taki komplet krzywek zaprojektować właściwie. A co dopiero zaprojektować sam
automat tokarski.
Automatami tokarskimi są tokarki przeznaczone
do wykonywania operacji tokarskich na wielu jednakowych przedmiotach bez udziału operatora (samoczynnie), aż do wyczerpania zapasu materiału.
Półautomatami tokarskimi natomiast są obrabiarki
podobne w budowie i działaniu, lecz wykonujące
samoczynny cykl obróbki tylko jednego przedmiotu. Operator jest potrzebny dla zamocowania
i odmocowania przedmiotu. Tokarki wielonożowe,
uchwytowe, jak również tokarki-kopiarki, są zaliczane do półautomatów tokarskich. Półautomaty
i automaty tokarskie, szeroko stosowane w produkcji wielkoseryjnej i masowej, dzielą się na dwie
podgrupy: tokarki z obracającym się przedmiotem
obrabianym oraz z obracającymi się narzędziami.
Rozróżnia się zasadniczo trzy typy jednowrzecionowych automatów tokarskich:
• poprzeczne, gdzie obróbkę tokarską wykonuje się
z suportów poprzecznych
• metodą wcinową, np. polskie APA o kilku wielkościach;
• wzdłużne, różniące się tym od poprzecznych,
że umożliwiają wykonywanie obróbki tokarskiej
z suportów poprzecznych z posuwem podłużnym przedmiotu;
• rewolwerowe, pozwalające na obróbkę wzdłużną
z przesuwnej głowicy rewolwerowej; odpowiednikami polskiej produkcji są automaty ATA-25
i ATA-40.
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W latach 70-tych zaczęły pojawiły się obrabiarki krzywkowe sterowane
numerycznie, a w następnej dekadzie na rynek
wkroczyły maszyny sterowane numerycznie i tokarskie centra obróbcze
CNC. Obecnie tokarki
powszechnie wyposaża się
w urządzenia do automatyzacji podawania i mocowania przedmiotów na obrabiarce, stąd podział na
Rys. 1 Przykładowe części obrabiane na jednowrzecionowym
automaty i półautomaty
automacie tokarskim
tokarskie zaciera się. Stare
Niezależnie od tego podziału dzieli się je na jed- automaty tokarskie krzywkowe są jednak nadal,
no – i wielowrzecionowe. Automaty wielowrzecio- obok nowoczesnych maszyn CNC, powszechnie
nowe mogą być ponadto poziome lub pionowe.
stosowane w obróbce skrawaniem.
Półautomaty i automaty tokarskie pojawiły się na
W warunkach produkcji średnioseryjnej propoczątku lat 50-tych XX wieku. Były szeroko sto- dukuje się na nich przeważnie części o nieskomsowane w produkcji wielkoseryjnej i masowej do plikowanym kształcie bardziej lub mniej zbliżone
lat 90-tych. Obrabiarki te były bardzo popularne. do części znormalizowanych, Produkuje się też

Rys. 2 Schemat kinematyczny automatu tokarskiego ATA40
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i niekiedy normalia. Najczęściej stosowaną dokładnością obróbki jest 11-12 klasa dokładności. Dokładność obróbki w dużym stopniu zależy od klasy
dokładności pręta wyjściowego i dokładności jego
wycentrowania w tulejce zaciskowej. Do obróbki
na automatach wzdłużnych wymaga się stosowania
prętów ciągnionych, o klasie dokładności o jeden
stopień niższej od dokładności obróbki wymaganej
od gotowego produktu. Dla uzyskania wyższych
dokładności pręty ciągnione poddaje się procesowi
kalibrowania z tolerancją 0,01-0,005 mm. Przy staranniejszym doborze prętów, jako materiału wyjściowego, możliwe jest osiąganie 8-9 klasy dokładności na powierzchni wytwarzanego przedmiotu.
Chropowatość powierzchni obrabianej za pomoc
toczenia zależy w głównej mierze, poza posuwem,
od skrawalności obrabianego materiału. Stosując
specjalne stale automatowe A10-A12, lub z dodatkiem ołowiu, uzyskać można wyższe klasy chropowatości, nawet 8-9.
Jednym z większych producentów automatów
tokarskich, a zwłaszcza wielu automatów o różnej
konstrukcji była Fabryka Obrabiarek (wcześniej
wydział W4) w holdingu H. Cegielski (HCP). Początki produkcji tych maszyn w H. Cegielskim
sięgają jeszcze czasu przed II wojną. Od roku 1945
były to seryjnie produkowane automaty krzywkowe ATL40, później po szeregu zmian (siedem
patentów) zwiększających dokładność zmieniono ich nazwę na ATA40. Po następnych zmianach (kolejne dziewięć patentów), między innymi

wprowadzeniu hamulca wrzeciona w cyklu automatycznym, umożliwiającym wiercenie otworów
poprzecznych, nazwano ten automat: ATA25.
Następna wersja ATB40 miała dziesięć opatentowanych rozwiązań. Zwiększono w nim sztywność
oraz łatwość przezbrajania, poprzez zastosowanie
wymiennej głowicy rewolwerowej oraz wymiennego wałka z krzywkami suportów poprzecznych.
Potem były jeszcze ATC45 i ATC63.
Wiadomo, że konstrukcje, zwłaszcza te udane, tworzy zespół konstruktorów. Jednak jeżeli chodzi o automaty tokarskie bezkrzywkowe
(i sterowane numerycznie) to wybitny udział
w ich rozwoju miał Andrzej Łukaszewicz z biura konstrukcyjnego W4 H.Cegielski. Automaty
krzywkowe konstruował inny znakomity konstruktor z Cegielskiego, Mieczysław Kozikowski.
Spod ich rąk, początkowo na desce kreślarskiej,
na kalce, przy pomocy ołówka i suwaka logarytmicznego, wychodziły cuda techniki.
Automaty ATD 45 o oryginalnym polskim
rozwiązaniu stanowiły absolutną nowość, przynajmniej w Europie Środkowej i Wschodniej.
W innych krajach, w tamtym czasie (w latach siedemdziesiątych), tylko bardzo nieliczne fabryki zaczęły podejmować ten temat. Zespół konstrukcyjny automatu ATD45 był wielokrotnie nagradzany
przez różne gremia, także przez NOT.
Największym osiągnięciem W4 i Andrzeja Łukaszewicza był automat tokarski sterowany numerycznie ATE63N, produkowany od 1982 roku. Ma

Fot. 2

Rys. 3 Układ suportów poprzecznych w automacie
tokarskim: 1– suport przedni, 2 – suport tylny, WS – wał
sterujący z krzywkami tarczowymi;

Automat tokarski ATC63
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Rys. 4 Podstawowe rodzaje krzywek: a – tarczowa, b – przesuwna, c – walcowa, d – czołowa;

on możliwość dwustronnej obróbki przedmiotu
oraz obróbki narzędziami obrotowymi osadzonymi w przyrządach na głowicy rewolwerowej. Głowica ta jest usytuowana ukośnie w stosunku do
osi wrzeciona. Obrabiarka ma dwa wrzecienniki,
główny i przechwytujący, który może się przesuwać po prowadnicach, silniki elektryczne napędowe na prąd stały oraz sterowanie albo polskie
NUMS, albo Sinumerik. Automat ten, o bardzo
dużych możliwościach technologicznych, stanowi
jakby centrum tokarsko-frezarskie. A odpowiednie
dodatkowo zaprojektowane wyposażenie specjalistyczne rozszerza jeszcze jego możliwości o np. wykonywanie wszelkiego rodzaju złączek na gotowo.
Projektowanie krzywek proste nie jest. Podstawowe rodzaje krzywek pokazano na rysunku 4.
Krzywki spełniają w automatach dwa podstawowe
zadania:

• napędzają za pośrednictwem różnego rodzaju
mechanizmów elementy robocze automatu, nadając im określone ruchy posuwowe lub pomocnicze; krzywki spełniają więc tu funkcję napędu
i sterowania;
• nie przenosząc bezpośrednio napędu na elementy robocze sterują ich ruchami np. włączając
i wyłączając mechanizm podajnika materiału
prętowego.
Istnieje bardzo dużo odmian mechanizmów
krzywkowych stosowanych w automatach. Mogą
to być mechanizmy płaskie (Rys. 4a, b), jak i przestrzenne (Rys. 4c, d).
Projektowanie krzywek obejmuje: wykreślenie
zarysu, obliczenie szerokości krzywki oraz wybór
materiału i odpowiedniej obróbki cieplnej.
Rysunek krzywki powstaje we współrzędnych
biegunowych. Co kilka stopni (nieraz dzieli się

Rys. 5 Cyklogram – przykładowe rozwinięcie krzywek
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Rys. 6 Konstrukcja zarysów krzywek dla
ruchów jednostajnych: a – z popychaczem
w osi wału sterującego, b – z popychaczem
przesuniętym w stosunku do osi wału
sterującego;

współrzędne biegunowe na kilka równych części lub nawet na sto), wyznacza się kolejny punkt
krzywki, przy pomocy cyrkla i krzywików z wykorzystaniem najczęściej spirali Archimedesa.
Jednak proces projektowania krzywek zaczyna się
od szczegółowej technologii obrabianego detalu.
Najlepiej, gdy jest ona wykonana w formie tabeli.
Następnie tworzy się cyklogram (Rys. 5). Dopiero
mając rozpracowane szczegóły technologii i cyklogram można przystępować do projektowania
poszczególnych krzywek automatu. Szczegółowe
instrukcje projektowania krzywek zawarte są – jak
już wspomnieliśmy – w instrukcjach wydawanych
przez producentów automatów i mieszczą się na
kilkudziesięciu stronach tej instrukcji.
W automatach bezkrzywkowych, np. ATD45
i ATD63, zastosowano sterowanie zderzakowe.
Skrótowo można powiedzieć, że zderzaki rozmieszczone są na bębnach, składających się z kilkunastu pierścieni z precyzyjnie ustawianym zderzakami, które poprzez przekładnię połączone są
z sterowanymi mechanizmami obrabiarki – suportami. Zderzaki w odpowiednim nastawionym
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momencie naciskają na mikrołącznik, przesterowując ruch suportu.
Przez jakiś czas w obrabiarkach, a więc i automatach, stosowano sterowanie sekwencyjne za pomocą selektorów składających się z tablicy wtykowej
i wybieraka obrotowego. Sterowanie zaś za pomocą
wtyków diodowych powodowało zamknięcie (za
pomocą wtyku) odpowiedniego obwodu na panelu z dużą ilością otworów. Wtyki łączyły obwody
elektryczne odpowiednich suportów powodując
ich zaprogramowany ruch posuwowy. Inne otwory, w których nie było wtyków, były nieczynne.
Wtyki były jakby prekursorami dzisiejszej wtyczki
typu „duży jack”. Dla ułatwienia wtykania wtyków w odpowiednie otwory i uniknięcia pomyłek
często przygotowywało się w biurze technologicznym odpowiedni szablon z otworami dla obrabianego, konkretnego detalu, który przykładało się do
panelu sterującego i poprzez niego dokonywało się
odpowiednich łączeń.
Automaty z Cegielskiego pracują do dzisiaj
w wielu zakładach, także wielu w innych krajach
dokąd z powodzeniem były eksportowane, też do
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Współczesne automaty tokarskie
(bardziej centra tokarskie) są już maszynami zupełnie
innej konstrukcji,
ze
sterowaniem
numer yczny m,
mającymi
wiele nowoczesnych
rozwiązań. Jednak
z pewnością nie
byłoby ich, gdyby
Fot. 3 Pierścienie zderzakowe i mikrołączniki do sterowania automatem ATC 63 wcześniej nie budowano automatów
USA. Są również przedmiotem obrotu wtórne- tokarskich krzywkowych i bezkrzywkowych.
go. Ciągle jeszcze wykonuje się nowe krzywki dla
Dużo informacji o automatach tokarskich zawarnowo wykonywanych drobniejszych detali, na tych tych jest w książce „Obrabiarki do skrawania metastarych już, a jakże zasłużonych dla przemysłu ob- li” (WNT, 1974), skąd pochodzą niektóre rysunki
rabiarkach.
i fotografie zamieszczone w niniejszym tekście.
Kto wie, może warto byłoby w niektórych politechnikach konstruować nadal automaty tokarAleksander Łukomski
skie, np. jako prace dyplomowe lub „przejściówki”,
przede wszystkim ze względu na wiedzę techniczną zawartą w konstrukcji tych maszyn.
a

b

c

d

Rys. 7 Tablica połączeń wtykowych; a – połączenia skrośne, b – grupowanie rozkazów, c – tablica
z wtykami diodowymi, d – wtyk z diodą;
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