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Obrabiarki sterowane numerycznie - wczoraj i dziś w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

Rozwój inwestycji przemysłowych w regionie łódzkim wskazuje na duże 

zapotrzebowanie na zawody techniczne. Do najbardziej poszukiwanych absolwentów szkół 

należą mechanicy posiadający wysoki poziom umiejętności specjalistycznych między innymi  

w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterownych numerycznie (CNC).  

Od początku swej działalności, czyli od roku 1996 Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jako organizacja zorientowana na systematyczne 

unowocześnianie i doskonalenie systemu edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych 

tworzy warunki do osiągania kwalifikacji zawodowych w obszarze obrabiarek sterowanych 

numerycznie.  

Pierwsza pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie w ŁCDNiKP i zarazem 

pierwsza w Polsce umożliwiała osiąganie kwalifikacji  zawodowych dzięki wyposażeniu  

w specjalistyczne oprogramowanie niemieckiej firmy MTS (Mathematisch Technische 

Software-Entwicklung GmbH), które pozwalało na programowanie tokarek w dwóch  

i frezarek w trzech osiach sterowania. Oprogramowanie MTS umożliwia programowanie 

maszyn numerycznych w zakresie toczenia i frezowania w neutralnym sterowaniu ISO, 

tworzenie rysunków CAD i przetwarzanie ich na programy obróbkowe, konwersję 

programów w języku programowania ISO na dowolny typ sterowania maszyn. Symulator 

CNC umożliwia i wymusza realizację wszystkich czynności z zakresu przygotowania tokarki 

lub frezarki do pracy dokładnie w taki sposób jak na obrabiarce rzeczywistej (dobór 

mocowania, ustalenie punktu zerowego, dobór i ustalenie narzędzi obróbkowych).  

Uzupełnieniem oprogramowania były dwie produkcyjne obrabiarki sterowane 

numerycznie: frezarka szwajcarskiej firmy MIKRON (rys. 1) oraz tokarka TPS20N a także 

obrabiarki dydaktyczne firmy OBR USN Toruń. 

Pierwszymi uczącymi się byli dyrektorzy i nauczyciele zatrudnieni w nowo tworzonych 

Centrach Kształcenia Praktycznego z całej Polski. Prowadzono również zajęcia edukacyjne 

dla uczniów łódzkich szkół. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy podjęto 

współpracę z Urzędem Pracy oraz pracodawcami, czego efektem był cykl kursów dla osób 

pozostających poza pracą.  



Wraz z rozwojem technologii obróbki CNC wymagania zawodowe stawiane przed 

absolwentami szkół zawodowych stały coraz wyższe. Aby temu sprostać Pracownia 

Programowania OSN w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego wzbogaciła się o nowe stacje dydaktyczne między innymi o nowoczesne 

centrum obróbkowe Extron. Centrum obróbkowe Extron serii L służy do dokładnej obróbki 

przedmiotów zarówno w produkcji jednostkowej jak i seryjnej. Dialogowy system sterowania 

jest bardzo przyjazny dla użytkownika i umożliwia opanowanie pracy z obrabiarką w bardzo 

szybkim czasie. Wraz z obrabiarką dostarczono oprogramowanie symulacyjne, co daje 

możliwość przygotowywania programów obróbki poza obrabiarką, na komputerze PC. 

 

    

Rys. 1. Obrabiarki sterowane numeryczne: frezarka MIKRON i frezarskie centrum obróbcze EXTRON 
 

 

Dzisiaj obrabiarki sterowane numerycznie są podstawowymi elementami nowoczesnego 

parku maszynowego w różnych gałęziach przemysłu. Obrabiarki CNC stały się bardzo 

powszechne i stosowane są zarówno do produkcji seryjnej jak i do jednostkowej obróbki 

skomplikowanych kształtów, dzięki tej technologii możliwe jest bardzo precyzyjne 

odtworzenie modeli komputerowych w materiale obrabianym. Wraz z rozwojem technologii 

CNC obrabiarki sterowane numerycznie zaczęły realizować coraz więcej funkcji 

technologicznych (np. frezowanie na tokarce) w związku z tym zaczęły powstawać maszyny 

uniwersalne zwane centrami obróbczymi ze sterowanymi dodatkowymi osiami oraz 

napędzanymi narzędziami. Nowoczesne centra obróbcze umożliwiają praktycznie 

kompleksowa obróbkę części maszynowych na jednej maszynie. Taką obrabiarką jest tokarka 

Concept TURN250 oraz frezarka Concept MILL250 firmy EMCO (rys.2) będące na 

wyposażeniu Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 



Ważna zaletą tych obrabiarek jest możliwość obróbki przedmiotów o złożonych 

kształtach z wykorzystaniem sterowania w wielu osiach. Dzięki zastosowaniu tych obrabiarek 

można uzyskać:  

 skrócenie czasu wykonania przedmiotu, 

 skrócenie czasu przezbrojenia obrabiarki, 

 większą dokładność obróbki,  

 większą wydajność w wyniku skrócenia czasów pomocniczych,  

 większą elastyczność pracy, ze względu na łatwe dostosowanie maszyny do nowych 

zadań produkcyjnych. 

 

Rys. 2. Obrabiarki sterowane numeryczne: tokarka EMCO Concept TURN250 oraz frezarka EMCO Concept 

MILL250 

 

Rosnące możliwości obrabiarek sterowanych numerycznie wymagają od obsługującego  

wysokich kwalifikacji oraz umiejętności poruszania się pomiędzy rożnymi typami maszyn  

i sterowań w zależności od wyposażenia zakładu pracy. Aby sprostać wymaganiom 

dzisiejszego rynku pracy, konieczne jest ukształtowanie umiejętności samodzielnej pracy na 

różnych systemach sterowania. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom obrabiarki firmy 

EMCO posiadają możliwość szybkiej adaptacji układu starowania w zależności od potrzeb 

przyszłego pracodawcy np. sterowania Siemens, FANUC czy Heidenhain, dzięki czemu 

uczący się na jednej maszynie poznają trzy różne języki programowania.  

Do wysokich wymagań technicznych obrabiarek (m.in. możliwość programowania  

w wielu osiach i kilku językach) dostosowano również oprogramowanie  



dydaktyczno-przemysłowe MTS. W chwili obecnej Regionalny Ośrodek Edukacji 

Mechatronicznej jest w posiadaniu najnowocześniejszej wersji oprogramowania, które 

umożliwia programowanie obrabiarek do pięciu osi, napędzanych narzędzi czy 

przechwytującego wrzeciona (rys. 3). 

 
Rys. 3. Programowanie tokarek w systemie dydaktyczno-przemysłowym MTS 

 

Działania Pracowni Programowania Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 

ukierunkowane są na organizację i prowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczących się  

w formie zajęć organizowanych dla wybranych modułów kształcenia zawodowego, 

kształcenia pozaformalnego, kształcenia ustawicznego osób dorosłych.  

Specjalistyczne szkolenia obejmują łącznie 120 godzin dydaktycznych i umożliwiają 

osiąganie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy w charakterze operatora 

i programisty tokarki i frezarki CNC. Do typowych zadań zawodowych programisty 

i operatora obrabiarek sterowanych numerycznie należą:  

 przygotowanie programu obróbkowego na podstawie dokumentacji technicznej, 

 zamocowanie i pomiar wartości korekcyjnych narzędzi obróbkowych, 

 przygotowywanie obrabiarki CNC do planowanej obróbki (ustalenie i zamocowanie 

przedmiotu obrabianego, ustalenie układu odniesienia, wczytanie programu 

obróbkowego), 

 bezkolizyjne zrealizowanie programu, 

 przeprowadzanie kontroli jakości obróbki. 



Organizacja procesu osiągania kwalifikacji zawodowych w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oprócz kształcenia „stacjonarnego” 

opiera się również na wykorzystaniu platform edukacyjnych do prowadzenia zajęć na 

„odległość”. Przygotowany kurs „Programowanie obrabiarek CNC” na platformie 

edukacyjnej -  jako medium dydaktyczne - służy do wspomagania procesu nauczania-uczenia 

się poprzez: dostarczanie materiałów edukacyjnych, kierowanie do użytecznych zasobów 

sieci Internet, gromadzenie użytecznych zasobów wiedzy, pomoc w realizacji form pracy 

wychodzących poza tradycyjne formy pracy nauczyciela.  

Na potrzeby realizacji kursu na platformie edukacyjnej opracowano: 

– materiały informacyjne, czyli wiadomości z obszaru programowania obrabiarek CNC,  

– ćwiczenia, 

– forum dyskusyjne, 

– narzędzia ewaluacji. 

 

 

Rys. 4. Platforma edukacyjna do wspomagania procesu osiągania kwalifikacji zawodowych w zakresie 

programowania obrabiarek CNC 

 

Korzyści jakie przynosi za sobą platforma edukacyjna to przede wszystkim możliwość 

nauki w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. Platforma edukacyjna i sieć Internet 

umożliwiają pełną swobodę pobierania niezbędnych materiałów dydaktycznych oraz 

wymianę informacji pomiędzy uczniami a nauczycielem, umożliwiają rozwiązywanie zadań, 



ćwiczeń czy też testów osiągnięć szkolnych. Dzięki platformie edukacyjnej można 

przygotować „na odległość” uczniów do zajęć laboratoryjnych wykorzystując zdalne 

nauczanie a zaoszczędzony czas przeznaczyć na większą liczbę ćwiczeń praktycznych 

wykonywanych „stacjonarnie” w laboratoriach Centrum. 

Informatyczne narzędzia kształcenia na odległość nie zastąpią pracy nauczyciela,  

ale doskonale uzupełniają i wzbogacają jego warsztat pracy o ten aspekt, który przyciąga 

uczących się do współpracy. Zdalne kształcenie nie może i na pewno nie zdominuje kontaktu 

tradycyjnego pomiędzy nauczycielem a uczącym się, natomiast na pewno stanowi jego 

niezbędne i wartościowe dopełnienie. 

 

E-learning bazując na platformach edukacyjnych oprócz unowocześnienia procesu 

uczenia się ma także znaczenie dla przygotowania do uczestnictwa w społeczeństwie 

informacyjnym.  Rozwój cywilizacyjny spowodował, że przekaz informacji powinien być 

zastąpiony przez konstruowanie wiedzy. Nauczyciel powinien zmienić swoje miejsce  

w procesie nauczania-uczenia się: odejść od funkcji uniwersalnego źródła wiedzy w kierunku 

funkcji przewodnika po różnych miejscach jej pozyskania. Doskonałym tego przykładem jest 

metoda WebQuestu, będąca odmianą metody projektu i wykorzystująca Internet, jako 

narzędzie wspomagające tradycyjny proces nauczania. Metodę tę zaproponowali naukowcy  

z San Diego University: B. Dodge i T. March. Pojęcie WebQuestu zostało wprowadzone  

w połowie lat 90 przez B. Dodge’a dla określenia angażującego uczniów działania 

nastawionego na dociekanie i badanie, w którym wykorzystywane są narzędzia internetowe  

i gdzie większość lub wszystkie wykorzystywane informacje pochodzą z Internetu. Metoda ta 

uczy nie tylko ukierunkowanego poszukiwania informacji, ale również ich przetwarzania, 

pozwala na doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego 

myślenia, pracy w zespole.  

Poniżej zamieszczono przykład zadania typu WebQuest opracowanego na potrzeby 

realizacji zajęć edukacyjnych w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie.  



Zadnie typu WebQuest  

Wprowadzenie 

Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem małego przedsiębiorstwa, które zajmuje się 

obróbką mechaniczną części maszyn i planujesz rozwój własnej firmy – zakup obrabiarek 

numerycznych.  

 

Zadanie 

Dobierz tokarkę i frezarkę sterowaną numerycznie do wykonywania części maszyn  

w produkcji masowej. Tokarka powinna charakteryzować się możliwością obróbki 

przedmiotu o średnicy 150 mm i długością toczenia w kłach do 200 mm. Stół frezarki (lub 

centrum frezarskiego) powinien posiadać powierzchnię co najmniej 500 x 400 mm  

a przesuwy w osi X - wzdłużny stołu 400 mm, Y - poprzeczny sań  350 mm, Z - pionowy 

wrzeciennika 400 mm. 

 

Proces 

1. Wyszukaj w zasobach sieci Internet informacji na temat obrabiarek sterowanych 

numerycznie. 

2. Zapoznaj się z ofertą producentów maszyn. 

3. Wybierz z oferty trzy frezarki i trzy tokarki sterowane numerycznie odpowiadające 

Twoim potrzebom. 

4. Porównaj ich dane techniczne, wyposażenie standardowe i wyposażenie specjalne, typy 

sterowania, ceny. 

5. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci prezentacji multimedialnej, która powinna 

zawierać porównanie wszystkich obrabiarek (trzy tokarki, trzy frezarki): 

a. fotografię obrabiarek, 

b. podstawowe dane techniczne maszyn, 

c. spis wyposażenia standardowego, 

d. spis wyposażenia specjalnego, 

e. możliwe układy sterowania numerycznego, 

f. ofertę cenową maszyn. 

g. uzasadnienie wyboru jednej z trzech maszyn (jednej tokarki, jednej frezarki). 

 



Zasoby 

http://www.afm.com.pl 

http://www.avia.com.pl 

http://www.wafo.pl/index.html 

http://www.haascnc.com/lang/home.asp?intLanguageCode=1045 

http://www.gfac.com/pl/index.pl.html 

 

Podsumowanie 

Miałeś za zadanie dobrać obrabiarkę do wykonywania części maszyn. Rozwiązując to 

zadanie poszerzyłeś wiedzę z zakresu obrabiarek sterowanych numerycznie, poznałeś nowe 

rozwiązania technologiczne w tej dziedzinie, możliwości produkcyjne maszyn, wyposażenie 

specjalne stosowane w obróbce CNC. Wiedza, którą pozyskałeś posłuży Ci do rozwiązywania 

kolejnych zagadnień związanych z tematem obrabiarek sterowanych numerycznie. 

 

Ewaluacja 

W końcowej ocenie pracy będą brane pod uwagę następujące elementy: 

 
Niewystarczająco Poprawnie Bardzo dobrze Wyróżniająco 

Prawidłowy dobór 

maszyn wg. kryteriów 

podanych  

w treści zadania 

1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 

Zawartość 

merytoryczna 

prezentacji 

1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 

Uzasadnienie wyboru 1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 

Estetyka wykonania 1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 

 

Skala ocen: 

Niedostateczny 0 - 7 pkt. 

Dopuszczający 8 - 9 pkt. 

Dostateczny  10 - 11 pkt. 

Dobry   12 - 13 pkt. 

Bardzo dobry  14 - 15 pkt. 

Celujący  16 pkt. 

 

http://www.afm.com.pl/
http://www.avia.com.pl/
http://www.wafo.pl/index.html
http://www.haascnc.com/lang/home.asp?intLanguageCode=1045
http://www.gfac.com/pl/index.pl.html

