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Temat: Toczenie powierzchni kształtowych 

Toczenie kształtowe polega na ukształtowaniu zewnętrznej powierzchni wałka w taki 

sposób, że tworząca wałka nie jest linią prostą równoległą do osi tego wałka. Obróbka 

kształtowa przy posuwach ręcznych polega na jednoczesnym, ręcznym obsługiwaniu posuwu 

wzdłużnego i poprzecznego tokarki w taki sposób, aby naroże noża zakreślało linię, która jest 

tworzącą bryły, jaką należy wytoczyć. Powierzchnię kształtową toczy się zgrubnie w sposób 

ciągły lub odcinakami a następnie toczy na gotowo sprawdzając kształt powierzchni za 

pomocą wzornika (rys. 28). Prawidłowo wykonana powierzchnia przylega do krawędzi 

wzornika na całej swej długości i nie występują na niej widoczne szczeliny w czasie 

obserwacji „pod światło”. 

 

Przykład obróbki trzpienia kształtowego: a) toczenie zgrubne, b) toczenie na gotowo, c) 

sprawdzenie powierzchni wzornikiem  

 

 

 

 

Toczenie kształtowe moŜe być takŜe realizowane za pomocą noŜa tokarskiego 

kształtowego, a więc takiego, którego kształt znajduje odzwierciedleni e na powierzchni 

obrabianej. Zarys powierzchni kształtowej uzyskiwany jest najczęściej przy posuwie 

poprzecznym. NoŜe kształtowe występują w postaci noŜy imakowych (rys. 29 a) oraz 

oprawkowych (rys. 29 b). Najczęściej stosowanym narzędziem jest nó Ŝ imakowy, którego 

powierzchnia natarcia jest przeszlifowana do zarysu powierzchni obrabianej. Ze względu na 

duŜą siłę skrawania przy toczeniu noŜem kształtowym naleŜy stosować małe posuwy 

wgłębne noŜa (do 0,1 mm/obr.) oraz niskie prędkości skrawania (ok. 20 m/min.). 

  

 

 

 

 

 

Toczenie kształtowe: a) nożem imakowym, b) nożem oprawkowym 



Toczenie powierzchni kształtowych może odbywać się również za pomocą toczenia 
kopiowego. Obróbka kopiowa polega na samoczynnym prowadzeniu noża na tokarce wg 
wzorca, którym może być przedmiot lub też wzornik. Najprostszym sposobem toczenia 
kopiowego jest toczenie według wzornika zamocowanego w tulei konika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toczenie kopiowe z wzorcem w tulei konika 

 

 

W tulei konika jest zamocowany wzornik, według którego prowadzony jest palec 

wodzący. Narzędzie obróbkowe i palec wodzący powinny mieć identyczny kształt. Suport 

tokarki jest przesuwany ręcznie w kierunkach wzdłużnym i poprzecznym w taki sposób, aby 

palec wodzący nie tracił kontaktu z wzornikiem. W wyniku obrób ki przedmiot obrabiany 

uzyskuje kształt analogiczny do wzornika. 
 

Innym sposobem toczenia kopiowego jest toczenie z kopiałem mechanicznym lub 

hydraulicznym. Kopiał mechaniczny z wzornikiem (pojedynczym lub podwójnym) jest 

przymocowany na wsporniku do łoża tokarki (rys. 31). W suporcie poprzecznym jest 

odłączony napęd od śruby pociągowej a palec wodzący lub rolka przesuwa się po 

powierzchni wodzącej wzornika. Zagłębienie noża po każdym przejściu uzyskuje się przez 

pokręcenie śruby sanek narzędziowych, których kierunek przesuwu powinien by ć 

prostopadły do osi tokarki. Przy włączonym posuwie wzdłużnym nóż tokarski nadaje po 

kilku przejściach (odwzorowany z kopiału) kształt powierzchni przedmiotu obrabianego. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toczenie kopiowe: a) z podwójnym wzornikiem, b) z pojedynczym wzornikiem 

Kopiał hydrauliczny (rys. 32) zbudowany w formie przystawki, jest usytuowany na tylnej lub 

przedniej części sań poprzecznych suportu. Toczenie odbywa się przy wzdłużnym posuwie 

mechanicznym a sanki kopiału są skręcone o kąt 40–45  w stosunku do kierunku przesuwu 

sań poprzecznych. Przedmiot wzorcowy lub wzornik, po którym przesuwa się palec wodzący, 

znajduje się pod kopiałem. Na przesuwnych saniach kopiału hydraulicznego jest zamocowany 

nóż tokarski, który kształtuje toczony wałek. Palec wodzący kopiału swoim wierzchołkiem 

przesuwa się po tworzącej przedmiotu wzorcowego i sterując układem hydraulicznym, 

powoduje takie same ruchy noża, dzięki czemu przedmiot zostaje obrobiony zgodnie ze 

wzorcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toczenie kopiowe z kopiałem hydraulicznym 

 



 

 

Pytania sprawdzające 

1. Jakie są sposoby toczenia powierzchni kształtowych? 

2. W jaki sposób wykonuje się obróbkę kształtową przy posuwach ręcznych? 

3. Jakie znasz narzędzia i przyrządy do toczenia kształtowego? 

4. W jaki sposób wykonuje się toczenie powierzchni kształtowych według wzornika? 

5. Jakie są rodzaje kopiałów? 

 

Odpowiedzi na powyższe pytania proszę odesłać na adres e-

mail  stanisław.cholko@onet.pl   Proszę podać imię i 

nazwisko i klasę. 
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