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OCENA ODCHY£KI PROSTOPAD£OCI OSI
OBRABIARKI STEROWNEJ NUMERYCZNIE
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU QC10 BALLBAR
Streszczenie. W pracy przedstawiono wybrane systemy diagnostyczne obrabiarek CNC.
Dokonano analizy mo¿liwoci pomiarowych typowych b³êdów i odchy³ek identyfikowanych
za pomoc¹ nowoczesnych urz¹dzeñ diagnostycznych. Przeprowadzono ocenê prostopad³oci osi sterowanych pionowego centrum obróbczego CNC FV580A z wykorzystaniem systemu QC10 Ballbar. Wyniki pomiarów zestawiono z wynikami uzyskanymi dla zbli¿onej klasy
centrum obróbczego HSC 105 linear. Uzyskane rezultaty badañ pozwoli³y na ocenê charakteru b³êdu prostopad³oci osi i umo¿liwi³y podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do minimalizacji wp³ywu odchy³ki prostopad³oci osi na wyniki obróbki.
S³owa kluczowe: dok³adnoæ geometryczna obrabiarki, diagnostyka obrabiarek, b³êdy obrabiarek CNC, odchy³ka prostopad³oci osi.

WPROWADZENIE
Diagnostyka obrabiarek sterowanych numerycznie jest bardzo wa¿nym zagadnieniem, które jest rozpatrywane zarówno przez producentów, jak równie¿ u¿ytkowników maszyn [15]. Diagnostykê stanu technicznego elementów i zespo³ów obrabiarek
przeprowadza siê okresowo lub doranie w przypadku awarii [69]. Badania diagnostyczne obrabiarek CNC s¹ znormalizowane i opisane w Normie Miêdzynarodowej
ISO 230 (z ang. Acceptance code for machine tools), która jest zatwierdzona przez
Polski Komitet Normalizacyjny. Polskie Normy PN-ISO 230 [21] okrelaj¹ zarówno
ogólne przepisy badania obrabiarek, jak i szczegó³owe metody wyznaczania poszczególnych odchy³ek oraz tolerancje ograniczaj¹ce ich dopuszczalne wartoci.

SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE I KALIBRACYJNE OBRABIAREK CNC
W procesie diagnozowania stanu zespo³ów mechanicznych obrabiarek wykorzystywane s¹ ró¿ne metody, dziêki którym dokonuje siê pomiarów dok³adnoci geometrycznej obrabiarki (rys. 1) [1020]. Obecnie najbardziej powszechnymi metodami kontroli obrabiarek s¹ metody oparte na sprawdzaniu okr¹g³oci (np. urz¹dzeniem QC10
1)
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Rys. 1. Nowoczesne przyrzady do sprawdzania dokladnosci obrabiarek CNC [2]

Ballbar [13, 6, 10, 12, 14]) lub pomiarze przemieszczeñ liniowych (interferometria
laserowa). Celem pomiarów jest wyznaczenie maksymalnej wartoci odchy³ki zwi¹zanej z danym rodzajem b³êdu. Systemy diagnostyczne i kalibracyjne obrabiarek CNC
bazuj¹ce na tecie okr¹g³oci pozwalaj¹ na wyznaczanie kluczowych parametrów maszyn. Pozwalaj¹ równie¿ na ich monitorowanie (w skali czasu rzêdu miesiêcy, kwarta³ów, lat), co w efekcie powoduje zmniejszenie ryzyka produkcji braków i ponoszenia
strat. Stosuj¹c najnowsze narzêdzia diagnostyczne, takie jak np. QC10 Ballbar, QC20W Ballbar, Cross Grid, R-test, HMS  Head Measuring System (rys. 2), podczas kilkuminutowego pomiaru u¿ytkownik mo¿e ustaliæ, czy maszyna nadaje siê do realizacji
odpowiednich zadañ technologicznych [2, 10, 13]. Dziêki testom diagnostycznym wszelkie naprawy i remonty mog¹ byæ odpowiednio wczeniej zaplanowane.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU QC10 BALLBAR
Narzêdzie pomiarowe QC10 Ballbar pozwala okreliæ obszary robocze obrabiarki
o zwiêkszonych odchy³kach geometrycznych. Dopuszczalne wartoci odchy³ek s¹
przedstawione w normach dla ka¿dego rodzaju niedok³adnoci geometrycznych i od-
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Rys. 2. Wybrane narzedzia diagnostyczne obrabiarek CNC: a) Head Measuring System
[22], b) Cross Grid [11] , c) R-Test [16], d) prêt wektorowy [1720], e) QC20-W Ballbar [2]

nosz¹ siê do ca³ej powierzchni roboczej obrabiarki. Pomiar i interpretacja b³êdów maszyny s¹ realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 230-4. Wykorzystanie testu QC10 pozwala na okrelenie wielu b³êdów i odchy³ek, które mo¿na zaklasyfikowaæ do trzech g³ównych grup: luzów, b³êdów geometrii oraz b³êdów dynamicznych, zwi¹zanych z regulacj¹ napêdów (rys. 3). Ponowny test, po wprowadzeniu kompensacji, jest zazwyczaj potwierdzeniem poprawnoci pracy maszyny.
Test QC10 wymaga wykonania przez maszynê interpolacji ko³owej (ruchu po okrêgu)
w wybranej p³aszczynie dla ustalonej lokalizacji i posuwu (rys. 4). Pomiêdzy wrzecionem a sto³em maszyny mocowana jest sonda diagnostyczna (Ballbar), z przetwornikiem przemieszczeñ, który bardzo dok³adnie mierzy promieñ okrêgu w ca³ym zakresie
interpolowanego ruchu maszyny.
Sporód najwa¿niejszych odchy³ek identyfikowanych podczas testu urz¹dzeniem
QC10 Ballbar nalezy wymieniæ: odchy³kê okr¹g³oci, odchy³kê prostopad³oci osi, odchy³kê okresow¹ oraz b³¹d nawrotu, luz zwrotny w badanej osi i luz poprzeczny. Inne
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Rys. 3. G³ówne grupy b³êdów i odchy³ek obrabiarek CNC [2]
a)

b)

Rys. 4. Zasada pomiaru diagnostycznego frezarek CNC szybkim testem QC10 Ballbar:
a) widok ogólny, b) zasada przygotowania testu;1  wrzeciono frezarki, 2  przetwornik
pomiarowy (teleskopowy pret kinematyczny), 3  podstawka magnetyczna centrujaca, 4 
koncówki kuliste, 5  uchwyt magnetyczny, R  promien zarysu nominalnego [4, 12]

alternatywne metody pomiaru np. luzu zwrotnego s¹ du¿o bardziej czasoch³onne. Zastosowanie QC10 Ballbar pozwala w ci¹gu kilku minut na pozyskanie informacji o
geometrii i b³êdach dynamicznych maszyny, których wykrycie klasycznymi metodami
by³oby bardzo czasoch³onne. Wród pozosta³ych b³êdów identyfikowanych przez system QC10 Ballbar sa: blad prostoliniowosci, blad cykliczny, blad spirali, blad skali, b³¹d
nad¹¿ania, zmianê offsetu, zmianê promienia i inne. [16].

ODCHY£KA PROSTOPAD£OCI OSI OBARABIARKI CNC
(SQUARENESS)
Odchy³ka prostopad³oci osi obrabiarki CNC jest jedn¹ z najwa¿niejszych odchy³ek
identyfikowanych przez system QC10 Ballbar. Wykres uzyskany podczas testu QC10
Ballbar przybiera kszta³t owalny o osi g³ównej po³o¿onej pod k¹tem 45° lub 135° (rys. 5).
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O odchylenia wykresu jest jednakowa dla obydwu kierunków przebiegu interpolacji zarówno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak i w kierunku przeciwnym.
Wartoci¹ b³êdu prostopad³oci jest k¹t zawarty pomiêdzy dwoma osiami sterowanymi numerycznie w danej p³aszczynie pomiarowej. W przypadku przedstawionym
na rys. 5 k¹t ten jest mniejszy ni¿ 90°. B³¹d prostopad³oci osi obrabiarki osi¹ga wartoæ zero tylko wtedy, gdy osie testowanej p³aszczyzny s¹ idealnie prostopad³e wzglêdem siebie. Jednostk¹ b³êdu prostopad³oci jest [mm/m], istnieje mo¿liwoæ wyboru
innych jednostek wyniku testu (takich jak: mm/mm, mm/ft, k¹t w stopniach lub sekundach). Wyboru dokonuje siê poprzez odpowiednie ustawienie parametrów oprogramowania. Gdy k¹t pomiêdzy dwoma osiami liczony w ich dodatnim kierunku nie przekracza wartoci 90°, to wtedy b³¹d prostopad³oci przybiera wartoci ujemne (rys. 6a).
Natomiast gdy k¹t pomiêdzy dwoma osiami, liczony w ich dodatnim kierunku przekracza wartoæ 90°, to wtedy b³¹d prostopad³oci przybiera wartoci dodatnie (rys. 6b).
Odchylenie prostopad³oci osi mo¿e mieæ charakter lokalny lub mo¿e wystêpowaæ
na ca³ej d³ugoci osi, zarówno w p³aszczynie poziomej jak równie¿ pionowej.

Rys. 5. Graficzne przedstawienie odchy³ki prostopad³oci identyfikowanej podczas testu
ko³owego systemu QC10 Ballbar
a)

b)

Rys. 6. Odchy³ka prostopad³oci: a) b³¹d ujemny (negative) , b) b³¹d dodatni (positive) [12, 14]
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W celu jednorazowej oceny b³êdu prostopad³oci osi obrabiarki CNC zaleca siê
wielokrotne przeprowadzenie testu w kilku miejscach wzd³u¿ prowadnic obrabiarki.
Dziêki temu mo¿na ustaliæ, czy b³¹d ma charakter lokalny, czy te¿ globalny (tzn. czy
wystêpuje wzd³u¿ ca³ej d³ugoci prowadnic). Je¿eli b³¹d ma charakter lokalny (wystêpuje tylko na pewnej d³ugoci osi), to nale¿y staraæ siê u¿ywaæ obszar prowadnic,
gdzie wp³yw b³êdu prostopad³oci jest najmniejszy. Natomiast jeli prowadnice wykazuj¹ b³¹d prostopad³oci na ca³ej d³ugoci, wtedy niezbêdne jest przeprowadzenie korekcji ustawienia prowadnic. Jeli po przeprowadzeniu korekcji ustawienia prowadnic
b³¹d prostopad³oci osi nie zostanie zminimalizowany, to nale¿y dokonaæ wymiany prowadnic na nowe.

STANOWISKO BADAWCZE ORAZ WARUNKI POMIARU
Badania przeprowadzono na czteroosiowym, pionowym centrum frezarskim
FV580A wyposa¿onym w system sterowania numerycznego firmy FANUC (rys. 7 b,
d) oraz piêcioosiowe centrum obróbkowe HSC 105 linear (rys. 7 a, c), wyposa¿one w
sterowanie firmy Heidenhain. Pomiary przeprowadzono w temperaturze 20 °C. Wspó³czynnik rozszerzalnoci cieplnej dla obrabiarki wyniós³ 11 µm/°C. Do obs³ugi oprogramowania QC10 u¿yto stacjonarnego komputera spe³niaj¹cego odpowiednie wymagania
sprzêtowe.
Przebieg eksperymentu

Przed rozpoczêciem badañ diagnostycznych wykonano nastêpuj¹ce czynnoci:
 pod³¹czono urz¹dzenie QC10 Ballbar do stacjonarnego komputera poprzez interfejs
szeregowy RS232,
 wybrano p³aszczyznê pomiarów XY (rys. 8),
 okrelono miejsca pomiarowe na stole frezarki  15 punktów pomiarowych rozmieszczonych równomiernie w uk³adzie prostok¹ta (rys. 8),
 ustalono wartoci prêdkoci ruchu posuwowego dla sto³u obrabiarki: vf =500; 1000;
2000; 3000; 4000; 5000 mm/min,
 dokonano wyboru wartoci promienia trzpienia pomiarowego (L=100, 150), rys. 4b,
 ustalono k¹t realizacji testu: 360°,
 okrelono wartoæ wspó³czynnika rozszerzalnoci cieplnej obrabiarki 11µm/°C oraz
temperaturê 20 °C,
 do pamiêci uk³adu sterowania CNC wprowadzono program realizuj¹cy ruch pomiarowy,
 dokonano kalibracji teleskopowego prêta kinematycznego,
 zamontowano na stole frezarki teleskopowy prêt kinematyczny (rys. 6),
 na frezarce uruchomiono program realizuj¹cy ruch pomiarowy i rozpoczêto procedurê pomiarow¹.
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Rys. 7. Stanowisko badawcze: a) HSC 105 linear, b) FV580A, c) HSC z urz¹dzeniem QC10,
d) FV-580A z urz¹dzeniem QC10

Rys. 8. Schemat sto³u obrabiarki wraz z zaznaczonymi punktami pomiarowymi, wykonany
w programie graficznym NX 6.0

Punkty pomiarowe znajduj¹ce siê na stole obrabiarki, zosta³y rozmieszczone równomiernie. W punktach tych dokonano pomiarów z ró¿nymi parametrami interpolacji
ko³owej (ró¿ne d³ugoci kinematycznego prêta pomiarowego, ró¿ne posuwy). Odleg³oæ zewnêtrznych punktów od krawêdzi sto³u wynosi³a 150 mm. Odstêpy pomiêdzy punktami w osi X i Y wynosi³y 60 mm.
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Wykonano 184 pomiary w piêtnastu punktach rozmieszczonych jak na rysunku 8.
Badania eksperymentalne przeprowadzono przy u¿yciu dwóch d³ugoci prêta kinematycznego: 100 mm oraz 150 mm oraz szeciu ró¿nych prêdkoci posuwu
(vf = 500; 1000; 2000; 3000; 4000; 5000 mm/min). Podczas wykonywania pomiarów
nie stwierdzono zak³óceñ pochodz¹cych od czynników zewnêtrznych. Pomiary wykonano wed³ug zaleceñ firmy Renishaw zgodnie z norm¹ ISO 230.
Analiza wyników badañ eksperymentalnych dla promienia pomiarowego R = 100 mm

W efekcie przeprowadzonych pomiarów dla promienia pomiarowego R = 100 mm,
uzyskano wyniki w postaci wartoci odchy³ki prostopad³oci osi obrabiarki CNC. Odchy³ki te przedstawiono w funkcji prêdkoci ruchu posuwowego oraz po³o¿enia punktu pomiarowego na stole obrabiarki (rys. 9). W zasadzie odchy³ka prostopad³oci osi
nie zale¿y od prêdkoci ruchu posuwowego stosowanego w tecie ko³owoci. Zaobserwowano jednak, ¿e im wiêksza wartoæ ruchu posuwowego, tym wiêksze wartoci
zarejestrowanych odchy³ek prostopad³oci osi. Zauwa¿ono równie¿, ¿e w punktach
pomiarowych 3, 6, 9, 12, 15 (rys. 8) wystêpuj¹ zwiêkszone wartoci odchy³ki prostopad³oci osi obrabiarki. Na rysunku 9 w prawym górnym rogu umieszczono schemat
sto³u obrabiarki z naniesionymi punktami pomiarowymi.
Zaobserwowano, ¿e punkty pomiarowe 3, 6, 9, 12, 15 znajduj¹ siê w jednej linii w
osi X (rys. 9). wiadczy to o lokalnym charakterze wystêpowania maksymalnej odchy³ki prostopad³oci osi w p³aszczynie X-Y obrabiarki. Maksymalna odchy³ka prostopad³oci wynios³a 71,8 µm/m, za minimalna odchy³ka prostopad³oci wynios³a
24,1 µm/m. Prawie we wszystkich punktach pomiarowych, maksymalne wartoci
odchy³ki prostopad³oci wyst¹pi³y dla ruchu posuwowego vf = 5000 mm/min

Rys. 9. Przebieg zmian odchy³ki prostopad³oci osi w piêtnastu punktach
na stole obrabiarki CNC w funkcji prêdkoci ruchu posuwowego vf, dla R = 100 mm
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Analiza wyników badañ eksperymentalnych dla promienia pomiarowego R = 150 mm

Na rysunku 10 przedstawiono przebieg zmiennoci odchy³ek prostopad³oci dla
promienia pomiarowego R = 150 mm. Cech¹ szczególn¹ jest powtarzalny charakter
zmian w punktach 3, 6, 9, 12, 15. Kolorem czerwonym zaznaczono schematycznie
po³o¿enie punktów o podwy¿szonych wartociach odchy³ki prostopad³oci. Przyczyn¹
powstania takiego przebiegu wykresu mo¿e byæ zu¿ycie prowadnic w pewnym obszarze, lub te¿ niew³aciwe wypoziomowanie sto³u obrabiarki. W wiêkszoci przypadków, maksymalne wartoci odchy³ki prostopad³oci zarejestrowano przy prêdkoci
ruchu posuwowego vf = 4000 mm/min. Maksymalna wartoæ odchy³ki prostopad³oci
wynios³a 57,6 µm/m za minimaln¹ 30 µm/m.
W celach porównawczych dokonano oceny prostopad³oci osi obrabiarki HSC 105.
Próby wykonano dla losowo wybranego punktu pomiarowego oznaczonego nr 7 na
rysunku 8. Test ko³owoci przeprowadzono dla promienia pomiarowego R = 150 mm,
przy trzech prêdkociach ruchu posuwowego vf (500, 1000, 2000 mm/min). Uzyskane wyniki zestawiono na wykresie porównawczym (rys. 11). Przedstawione na wykresie wartoci odchy³ki prostopad³oci dla obrabiarki FV580A oraz obrabiarki HSC
105 wskazuj¹ na du¿o lepsz¹ dok³adnoæ geometryczn¹ obrabiarki HSC 105. Zaobserwowano, ¿e odchy³ki dla obrabiarki FV580A przybieraj¹ wartoci dodatnie i s¹ ponad
dwukrotnie wiêksze ni¿ odchy³ki prostopad³oci obrabiarki HSC 105. Dla obrabiarki
HSC 105 przy prêdkoci ruchu posuwowego vf = 5002000 mm/min zaobserwowano
spadek wartoci odchy³ek prostopad³oci. Maksymaln¹ wartoæ odchy³ki prostopad³oci zaobserwowano dla prêdkoci ruchu posuwowego vf = 2000 mm/min i wynosi ona
38,7 µm/m. Efektem wystêpowania na obrabiarce odchy³ki prostopad³oci jest brak
wzajemnej prostopad³oci frezowanych p³aszczyzn.

Rys. 10. Przebieg zmian odchy³ki prostopad³oci osi w piêtnastu punktach
na stole obrabiarki CNC w funkcji prêdkoci ruchu posuwowego vf, dla R = 150 mm
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Rys. 11. Porównanie odchy³ki prostopad³oci osi obrabiarki FV580A
i HSC 105 linear, w punkcie pomiarowym 7, dla R = 150 mm

Wynika to ze z³ego wzajemnego ustawienia prowadnic osi X i Y, zu¿ycia prowadnic
lub ich odkszta³ceñ sprê¿ystych oraz cieplnych. Powodem du¿ej wartoci odchy³ki
prostopad³oci osi obrabiarki mo¿e byæ tak¿e nadmierny luz. Inn¹ przyczyn¹ mo¿e byæ
równie¿ niew³aciwe lub nieprecyzyjne wypoziomowanie sto³u obrabiarki.
Przyczyna ta jednak  wskutek pomiarów interferometrem laserowym zosta³a
w ostatecznoci wykluczona. Potwierdzi³ to równie¿ test zrealizowany na ró¿nych
wysokociach w kierunku osi Z, z którego wynika powtarzalny charakter b³êdu na
ka¿dej z nich. W oparciu o przeprowadzone pomiary stwierdzono lokalny charakter
wystêpowania odchy³ki prostopad³oci osi pionowego centrum obróbczego FV580A.
Jako zalecany sposób przeciwdzia³ania b³êdom obróbki wynikaj¹cym z lokalnego wystêpowania odchy³ki prostopad³oci osi jest unikanie obróbki w zidentyfikowanej przestrzeni roboczej obrabiarki. Jest to przestrzeñ, w których odchy³ka prostopad³oci osi
obrabiarki osi¹ga maksymalne wartoci i wystêpuje w obszarze wyznaczonym punktami pomiarowymi 3, 6, 9, 12, 15.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Systemy diagnostyczne i kalibracyjne pozwalaj¹ na wyznaczanie kluczowych parametrów obrabiarek i tym samym ich monitorowanie. Efektem tego jest zmniejszenie
ryzyka produkcji braków i ponoszenia strat.
Na podstawie przeprowadzonych badañ eksperymentalnych, na pionowym centrum frezarskim FV-580A stwierdzono, ¿e w pewnym obszarze pomiarowym, otrzymano odchy³ki o wartociach znacznie wiêkszych, ni¿ w pozosta³ych lokalizacjach.
Charakterystyczne punkty pomiarowe, w których wystêpowa³y odchy³ki o podwy¿szonych wartociach to: 3, 6, 9, 12, 15 (rys. 8). Punkty te, le¿a w jednej linii równoleg³ej w osi X. Takie rozmieszczenie sugeruje lokalne zu¿ycie prowadnic obrabiarki.
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Doranie, rodkiem zaradczym zmierzaj¹cym do zminimalizowania wp³ywu tak znacz¹cej
odchy³ki prostopad³oci osi na wyniki obróbki, jest zmiana po³o¿enie uchwytu mocuj¹cego
przedmiot obrabiany na obrabiarce. Poniewa¿ wartoæ odchy³ki prostopad³oci osi wystêpuje równie¿ w pozosta³ych punktach pomiarowych (rys. 8) jedynym sposobem jej
minimalizacji jest korekta ustawienia prowadnic, za w ostatecznoci ich wymiana. Podczas dokonywania pomiarów na pionowym centrum frezarskim FV-580A, nie zauwa¿ono czynników zewnêtrznych mog¹cych mieæ wp³yw na bezporednie wyniki pomiaru.
Ocena porównawcza centów obróbczych  eksploatowanego pionowego centrum
frezarskiego FV-580A i nowego HSC 105 wskazuje istotne ró¿nice odchy³ki prostopad³oci osi w badanej p³aszczynie X-Y. Wyniki wskazuj¹ na wiêksze zu¿ycie eksploatacyjne centrum FV-580A o czym wiadczy dwukrotnie wy¿sza wartoæ odchy³ki prostopad³oci uzyskana w trakcie realizacji testów.
Dla uzyskania wymaganej dok³adnoci realizowanych ruchów i precyzji zajmowanych po³o¿eñ, nie wystarczy tylko naprawa bie¿¹cych usterek. Konieczne staje siê
czêste systematyczne badanie diagnostyczne po³¹czone z ewentualn¹ regulacj¹ np. uk³adów sterowania, napêdów, itp. Wa¿nym obszarem zwi¹zanym niezawodnym dzia³aniem maszyn i urz¹dzeñ CNC jest racjonalne, uzasadnione naukowo, przewidywanie ich
stanów przysz³ych. Mo¿liwoæ prognozowania stanu technicznego obrabiarki stanowi
wyzwanie we wspó³czesnym przedsiêbiorstwie. Wiedza z zakresu diagnostyki maszyn
i urz¹dzeñ CNC, a w szczególnoci metod diagnostycznych oraz metod przewidywania
stanu przysz³ych mo¿e pozwoliæ na osi¹ganie wymiernych korzyci utylitarnych.
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ASSESSMENT OF SQUARENESS ERROR OF CNC MACHINE TOOL AXES
USING THE QC10 BALLBAR SYSTEM
Summary
The paper presents some diagnostic systems of CNC machine tools. An analysis of the measurement capabilities of typical errors and defects identified by modern diagnostic equipment is
presented. Squareness error assessment of CNC vertical machining centre FV580A axis is realized. The measurement results were compared with results obtained for a similar class machining
center HSC 105 linear. Obtained results of the tests allowed the assessment of squareness error,
and allowed to take action to minimize the impact of this error on the results of cutting.
Keywords: geometric accuracy of machine tools, CNC machine tools diagnostic, CNC machine errors, squareness error.
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