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VI. MASZYNY POMIAROWE DO ZASTOSOWAŃ BEZPOŚREDNIO W 

OTOCZENIU PRODUKCJI 

Większość współrzędnościowych maszyn pomiarowych ma charakter urządzeń 

laboratoryjnych, w których utrzymywany jest wymagany poziom wartości temperatury jak i 

jego dopuszczalnych zmian w czasie. Również wymagany jest odpowiedni stan podłoża o 

niskim poziomie drgań.  Zwykle laboratoria, w  których instalowano maszyny pomiarowe 

często lokowano poza halą produkcyjną, co utrudniało korzystanie z maszyn pomiarowych 

dla bieżących potrzeb procesu obróbkowego. Współczesne systemy kontroli jakości procesu 

obróbkowego jak i kontroli jakości wyrobów wymagają, by urządzenia pomiarowe  

znajdywały się najbliżej jak to możliwe procesu obróbkowego.  By temu sprostać, budowano  

specjalne kabiny w hali produkcyjnej, w których umieszczano maszynę pomiarową 

zapewniając odpowiedni poziom temperatury.  Zwykle operator znajdował się poza kabiną, a 

obsługę maszyny powierzano  robotowi lub manipulatorowi. Od tej koncepcji coraz częściej 

się odstępuje, chociaż w mniejszym stopniu jest ona nadal stosowana, na rzecz nowej 

konstrukcji maszyn zbudowanych ze  specjalnych materiałów,  możliwych do zastosowania w 

otoczeniu produkcji. Jakie zatem powinny być spełnione wymagania, by maszyna pomiarowa 

mogła być stosowana w otoczeniu produkcji? Powinna ona mieć następujące cechy: 

1) zwiększoną, w stosunku do maszyn współrzędnościowych, prędkość pomiaru, 

dotyczącą przemieszczeń poszczególnych osi oraz duże przyspieszenia. O ile typowe 

maszyny pomiarowe osiągają prędkości dochodzące do 0,2 m/s, a przyspieszenia do 

0,5 m/s
2
, to maszyny stosowane do obsługi produkcji powinny osiągać prędkości 

dochodzące do 0,5 m/s, a przyspieszenia nawet do 4 m/s
2
; 

2) dużą odporność na wpływy zewnętrzne, np. temperaturę, na drgania podłoża oraz 

odporność na zanieczyszczenia zewnętrzne, takie jak mgły olejowe, ciecze chłodzące, 

itp. O ile klasyczna maszyna pomiarowa może pracować, zachowując katalogowe 

dopuszczalne niepewności pomiaru, w przedziale temperatury 202
o
C lub 204

o
C, to 

maszyna pomiarowa przeznaczona do zastosowania w hali produkcyjnej powinna w 

niej funkcjonować nawet wtedy, gdy temperatura  będzie się wahać w przedziale 15-

30
o
C. W niektórych przypadkach zastosowań, w których środowisko jest mocno 

zanieczyszczone, a nawet zawiera składniki agresywne, jak np. w odlewniach, buduje 

się roboty szczególnie osłonięte z podwyższonym wewnątrz ciśnieniem, by nie 

dopuścić do wtargnięcia do wewnątrz zanieczyszczeń nie tylko cząstek powietrza, ale 

również drobnych opiłków; 

3) wysoki stopnień elastyczności, adekwatnej do elastyczności systemu obróbkowego, a 

także taki czas pomiaru, by był on w miarę dostosowany do rytmu produkcji, stąd 

wynikają  wymagania dotyczące odpowiednio dużych prędkości i przyspieszeń. Tym 

wymogom sprzyja paletyzacja i odpowiedni rodzaj transportu przedmiotów, 

połączonego z układami za/i rozładowczymi, z zastosowaniem manipulatorów, a 

nawet robotów przemysłowych; 

4) możliwość monitorowania procesu obróbkowego, by móc oddziaływać na przebieg 

tego procesu pod względem jego jakości. W niektórych przypadkach stosowane jest 

bezpośrednie połączenie z obrabiarką do korygowania, w wyniku pomiaru 

wykonywanego przedmiotu, jej nastawień, np. w przypadku obróbki kół zębatych; 

5) dokładność zbliżoną do klasycznych maszyn pomiarowych, co jest trudne do 

osiągnięcia  wobec wymienionych zaburzeń tkwiących w środowisku produkcyjnym, 

w jakim maszyna ma pracować. Ten wymóg wysokiej dokładności spełniają w 

zasadzie maszyny obudowane (tzw. kabinowe). Maszyny nieobudowane, jak np. 
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konstrukcji wysięgnikowej, mają dokładności o rząd mniejsze  od średnio dokładnych 

maszyn współrzędnościowych. Jest to w wielu przypadkach dokładność 

wystarczająca, bowiem znaczna część takich maszyn stosowana jest w kontroli  

karoserii samochodowych, których tolerancje wymiarowe, w tym przypadku 

elementów blaszanych, są znacznie większe od tolerancji przedmiotów maszynowych. 

W rozdziale tym zostaną zaprezentowane rozwiązania oparte na następujących opcjach: 

1. Maszyny zainstalowane w kabinach tworzące tzw. centra pomiarowe. 

2. Maszyny klasyczne o typowej konstrukcji jednak z rozwiązaniami, jak np. z aktywną 

kompensacją temperatury, które mogą być zainstalowane w otoczeniu produkcji. 

3. Maszyny kabinowe zwane również robotami pomiarowymi. 

4. Maszyny o specjalnej konstrukcji np. hybrydowej zbudowane ze specjalnych 

materiałów, z założenia przeznaczone do zastosowania w hali produkcyjnej.  

VI.1. Centra pomiarowe 

Centra pomiarowe tworzone są na bazie klasycznych współrzędnościowych maszyn 

pomiarowych, które, jako maszyny laboratoryjne, wymagają spełnienia odpowiednich 

warunków, by można było wykorzystać ich wysokie dokładności. Odpowiednie warunki mogą 

zaistnieć przez umieszczenie maszyny współrzędnościowej w kabinie, która znajdować się 

może nawet w pomieszczeniu produkcyjnym. 

Na uwagę zasługują rozwiązania takich centrów zrealizowane na zamówienie przez 

niemiecką firmę KOMEG, która specjalizowała się w wykonywaniu kabin termicznych 

(klimatyzowanych). Firma KOMEG opracowała przy współudziale firmy C.ZEISS centra 

pomiarowe, zastosowane w przemyśle niemieckim, o symbolach AKZ 500, PKZ 850 

i QUATRO. Opisane one zostały przez autora w poprzednim wydaniu podręcznika 

(Współrzędnościowa technika pomiarowa. Maszyny i Roboty Pomiarowe. OWPW, Warszawa 

1994). Dla ilustracji przedstawione zostanie jedno z nich, np. centrum QUATRO, jako 

najbardziej zaawansowane pod względem budowy i funkcji. 

Centrum pomiarowe QUATRO (rys.VI.1) zainstalowane w jednej z fabryk w Hamburgu 

składa się z czterech współrzędnościowych maszyn pomiarowych 1 PMC 850 i WMM 850 

produkcji firmy C.ZEISS, manipulatora kolumnowego 2, magazynu regałowego 3 
i centralnego komputera  sterującego 4. Przedmioty przeznaczone do pomiarów, ustawione na 

paletach, podawane są do Centrum poprzez okienko 5, po zamknięciu którego manipulator 2 

pobiera i przekazuje najpierw do magazynu regałowego 3, w którym przedmioty spoczywają do 

czasu wyrównania temperatury, a następnie  dostarcza na stanowisko pomiarowe jednej z 

czterech maszyn pomiarowych. Dla danego przedmiotu lub przedmiotów na palecie 

uruchamiana jest odpowiednio wcześniej przygotowana procedura pomiarowa. Rozpoznanie 

przedmiotu odbywa się przez sczytanie kodu kreskowego umieszczonego na palecie.  

Zastosowany system sterujący ATRAL (Automatische Transport und 

Lagerverwaltungssystem), oparty na komputerze HP1000, odpowiada za transport 

przedmiotów, ich składowanie w magazynie regałowym i steruje pracą manipulatora.  System 

ATRAL uruchamia procedury pomiarowe na poszczególnych maszynach 

współrzędnościowych odpowiednich dla danego przedmiotu. Manipulator może przemieszczać 

się wzdłuż kabiny, obracać się i przesuwać podnośnik z paletą  w osi pionowej. Dwie z maszyn 

pomiarowych są przeznaczone do pomiaru kół zębatych. Połączenie systemu sterującego z 

manipulatorem i z poszczególnymi maszynami pomiarowymi, a właściwie z ich systemami 

sterująco-pomiarowymi, odbywa się poprzez interfejs RS232C. 
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Rys. VI.1. Centrum pomiarowe QUATRO [25] 

 

Zapotrzebowanie na elastyczne systemy produkcyjne w przemyśle wzrasta, szczególnie w 

przemyśle motoryzacyjnym. Tworzone są więc różne zestawy, w skład których wchodzą bądź 

roboty i automaty pomiarowe, bądź też współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Zestawy te 

praktycznie przygotowywane są na zamówienie do pomiaru określonych rodzajów 

przedmiotów, wymaganej wydajności i dokładności. Tworzenie takich centrów ma 

uzasadnienie możliwością ich zastosowania w warunkach produkcyjnych. 

VI.2. Maszyny o klasycznej konstrukcji do zastosowania w otoczeniu produkcji 

Do takich maszyn można zaliczyć  w większości maszyny wysięgnikowe i niektóre 

wspornikowe, szczególnie te, które wyposażone są w termiczną izolację lub w kompensację 

temperatury, jak np. następujące maszyny wysięgnikowe: 

- CARMET (rys.II.55) produkcji C.Zeiss [W3], które mogą funkcjonować w przedziale 

temperatury 16÷24
o
C , 

- DEA BRAVO HA (rys. II.56) czy DEA PRIMA (rys. II.57) [W10], która ma 

zainstalowaną liniową kompensację temperatury i łożyska mechaniczne (nie istnieje potrzeba 

doprowadzania sprężonego i oczyszczanego powietrza). Tego typu maszyny wysięgnikowe  

instalowane są często w liniach technologicznych do pomiaru wytwarzanych karoserii 

samochodowych. 

- RSplus  i RAplus firmy Wenzel (rys. II.59,60) [W32] mogące  pracować w zakresie 

temperatury 16÷24
o
C, 

- Maszyny serii AMVF/AMVFL (rys. II.63) firmy Zett Mess [W35], które mają 

specjalne labiryntowe zabezpieczenia  liniałów pomiarowych i łożysk przed 

zanieczyszczeniem. 
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Rys.VI.2. Przykład zainstalowania maszyny wysięgnikowej w linii technologicznej  do pomiarów karoserii 

samochodowych [W19] 

 

Natomiast maszyny wspornikowe, są w zasadzie przeznaczone do pomiaru elementów o 

małych wymiarach, najczęściej  w granicach 500mm,  nieliczne z nich mają charakter maszyn 

laboratoryjnych. Są one w większości łożyskowane tocznie i są zabezpieczone przed 

zapyleniem; i mają możliwości łatwego przestawiania w hali produkcyjnej. Do takich maszyn 

wspornikowych można zaliczyć; 

- Maszynę SMART CMM firmy Wenzel ( rys. II.47) , która może pracować w zakresie 

temperatury 18÷22
o
C z błędem granicznym dopuszczalnym MPEE=(3,5+L/300) µm lub w 

zakresie temperatury 16÷28
o
C  z błędem  MPEE=(4,5+L/250)  µm, 

- Maszynę TIGO SF (Hexagon Metrology) – rys. II.48, która może mierzyć w 

temperaturze otoczenia w zakresie w 15÷30
o
C z błędem granicznym dopuszczalnym 

E0,MPE=(2,2+L/300) µm, 

-   Maszynę  DuraMax (rys. II.50) firmy C.Zeiss, która jest łożyskowana tocznie i która 

może pracować w zakresie temperatury w przedziale 18÷30
o
C z błędem granicznym 

dopuszczalnym EL0,40,MPE=(2,9+L/200) µm, z błędem granicznym dopuszczalnym kształtu 

pojedynczego trzpienia  pomiarowego PFTU,MPE=2,4 µm i błędem dopuszczalnym w trybie 

skaningu MPETHP/τ=2,9µm, 50s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.VI.3. Maszyna wspornikowa DuraMax w warunkach produkcyjnych [W3] 

- Maszynę PICO  firmy Mora (rys. II.51) [W20] o zakresie pomiarowym X=(600÷1000) 

mm Y=500 mm i Z=400 mm, z błędem granicznym dopuszczalnym  pomiaru długości 

(3,0+L/300) µm,   
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- Maszynę QM-Measure firmy Mitutoyo (rys. II.49) z opcjonalną kompensacją 

temperatury, która może pracować w zakresie temperatury od 15 do 30
o
C. 

VI.3. Maszyny kabinowe 

Do grupy maszyn typu kabinowego zalicza się maszyny z serii MAH produkcji firmy 

Mitutoyo – MACH–3A 653 i MACH –V 9106 [W19] oraz maszyny  z serii SIRIO firmy 

Leitz Messtechnik (Hexagon Metrology)  - model SIRIO SX i SIRIO Xi [W17]. 

Na rys. VI.4 zamieszczono widok maszyny kabinowej MACH-3A 653 firmy Mitutoyo. 

Jest ona przeznaczona do zainstalowania w linii produkcyjnej. Ma podwyższoną 

pyłoszczelność  - sterownik i komputer znajdują się w pyłoszczelnej szafie  z wymiennikiem 

ciepła.  Dzięki otwartej przestrzeni obszaru roboczego ułatwiony jest dostęp z przewidzianym 

do pomiaru przedmiotem, zapewniając elastyczny załadunek. Nie wymagane jest zasilanie w 

oczyszczane powietrze do łożyskowania aerostatycznego, bowiem zainstalowane są toczne 

łożyska liniowe. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rys.VI.4. Widok maszyny kabinowej MACH-3A 653 firmy Mitutoyo [W19] 

 

Maszyna ta, o zakresie pomiarowym 600x500x285 mm, z poziomym usytuowaniem 

pinoli, może funkcjonować, przy stosowaniu systemu kompensacji temperaturowej, w 

zakresie temperatury od 5 do 40
o
C z błędem granicznym dopuszczalnym 

E0,MPE=(3,9+0,65/100) µm (z głowicą TP7M o długości trzpienia 50mm z końcówką Ø4mm). 

Błąd graniczny dopuszczalny kształtu pojedynczego trzpienia pomiarowego wynosi 

PFTU,MPE=2,5 µm. Maszyna ma zainstalowane szklane liniały pomiarowe o rozdzielczości 

sygnału wyjściowego wynoszącego 0,1µm. Gradienty temperatury wynoszą 2,0 K/h, 10 K/d 

1,0 K/m. Maksymalna prędkość pomiarowa tzw. przejazdu wynosi 1212 mm/s. 

Kolejna maszyna zaprojektowana do stosowania w linii produkcyjnej o pionowym 

położeniu pinoli to MACH-V 9106 (rys.VI.5). Ma ona zakresy pomiarowe wynoszące 

900x1000x600 mm. Może ona funkcjonować, przy stosowaniu systemu kompensacji 

temperaturowej  w przedziale temperatury 5÷35
o
C z dopuszczalnym błędem granicznym 

E0,MPE=(3,6+0,58/100) µm (z głowicą TP7M o długości trzpienia 50mm z końcówką Ø4mm) 

przy błędzie granicznym dopuszczalnym kształtu pojedynczego trzpienia pomiarowego 

wynoszącym PFTU,MPE=2,5 µm. Gradienty temperatury wynoszą 2,0 K/h, 10 K/d 1,0 K/m. 

Maksymalna prędkość pomiarowa tzw. przejazdu wynosi 866 mm/s. 
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  Rys.VI.5. Widok maszyny kabinowej MACH –V 9106 

               usytuowanej w  linii produkcyjnej [W19] 
 

 

Maszyna MACH-V 9106 ma podwyższoną pyłoszczelność dzięki instalacji systemu 

wszystkich napędów i liniałów pomiarowych  w osłonach górnej części maszyny. Maszyna 

ma zainstalowane liniowe łożyska toczne. 

Maszyna kabinowa Leitz SIRIO SX  (rys. VI.6); zwana również robotem pomiarowym, 

mająca zakres pomiarowy wynoszący 600x800x900 mm, wyposażona jest w obrotowy stół 

pomiarowy i magazyn zapewniający wymianę zestawu głowic i trzpieni pomiarowych za 

pomocą specjalnego podajnika. Może ona mierzyć  z granicznym błędem dopuszczalnym 

wynoszącym MPEE=(1,7+L/250 µm w zakresie temperatury otoczenia 15÷30
o
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.VI.6. Maszyna kabinowa Leitz SIRIO SX (Hexagon Metrology) z przykładami mierzonych elementów [W17] 

Robot SIRIO SX ma specjalne techniczne rozwiązania o nazwie PrimeThem, 

PrimeScan i PrimeCare. 

PrimeTherm opiera się na szeregu innowacjach. Pierwszą z nich stanowi korpus 

maszyny Leitz SIRIO SX wykonany ze specjalnego materiału stabilnego termicznie. Druga 

innowacja – powietrze jest pompowane przez korpus maszyny, aby wyrównać temperaturę 
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wewnątrz. Dzięki technologii PrimeTherm, w przedziale temperatur od 15 do 40 stopni 

Celsjusza system klimatyzacji staje się niepotrzebny, co pozwala na znaczną oszczędność 

kosztów. 

PrimeScan  zapewnienia wysoką wydajność  opartą na szybkim skaningu tzw. Leitz 

High-Speed-Scanning połączoną z automatyczną obsługą głowic pomiarowych. 

PrimeCare to wyposażenie maszyny  w system zapobiegający zderzeniom osi, bowiem 

wykrywa on siły przekraczające zadane wartości przyspieszeń, i natychmiast podejmowane 

jest działanie zapobiegawcze przeciwdziałając ewentualnemu uszkodzeniu głowicy 

pomiarowej. 

Maszyna wyposażona jest w głowicę pomiarową nowej generacji PrimeScan do 

szybkich pomiarów skaningowych w oprogramowaniu QUINDIOS zaopatrzona w zestawy 

trzpieni o długościach od 35 do 130 mm z końcówkami od Ø3mm do  Ø8mm. 

Kolejna maszyn kabinowa firmy Leitz SIRIO Xi (rys.VI.7) ma zakresy pomiarowe 

wynoszące 600x800x800 mm. Maszyna, oprócz pomiarów typowych przedmiotów 

maszynowych i motoryzacyjnych umożliwia wykonywanie pomiarów kół zębatych zarówno 

walcowych jak i stożkowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.VI.7. Maszyna kabinowa Leitz SIRIO Xi (Hexagon Metrology) [W17] 

We wszystkich trzech osiach zainstalowane są optoelektroniczne inkrementalne układy 

pomiarowe z liniałami stalowymi o rozdzielczości sygnału wyjściowego wynoszącego 0,02 

µm.  Łożyskowanie prowadnic toczne. Jedynie obrotowy stół pomiarowy wyposażony jest w 

łożyska aerostatyczne. W maszynie zainstalowano pasywne tłumienie drgań. Temperatura 

korygowana jest w wyniku zainstalowania zintegrowanych czujników zapewniając odporność 

nawet do 40
o
C. Błąd graniczny dopuszczalny pomiaru długości dla zakresu temperatury 

15÷30
o
C wynosi E0,MPE=(1,7+L/250) µm. Dla zakresu temperatury do 40

o
C błąd dopuszczalny 

wynosi E0,MPE=(1,7+L/200) µm. Granica dopuszczalna  maksymalna rozstępu powtarzalności 

wynosi R0,MPL=1,5 µm (głowicy z długością trzpienia pomiarowego 80mm i średnicy 

końcówki  Ø 5mm). Błąd graniczny dopuszczalny pomiaru skaningowego MPETHP=1,9 µm, 

τ=39 s. Maksymalna prędkość pomiarowa wynosi 800 mm/s, a przyspieszenia 3500 mm/s
2
. 
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VI.4. Maszyny o specjalnej konstrukcji i zbudowane ze specjalnych materiałów, z 

założenia przeznaczone do zastosowania w hali produkcyjnej 

Do tej grupy maszyn można zaliczyć maszyny portalowe o zmodyfikowanej konstrukcji  

jak i maszyny o specjalnej konstrukcji. 

VI.4.1. Maszyny portalowe i podobne 

Do typowej konstrukcji maszyn portalowych, które mogą być instalowane w otoczeniu 

produkcji należą m.in. maszyny DEA GLOBAL Silver SF-widok podobnej maszyny DEA 

GLOBAL Silver Performance zamieszczono na rys. II.25. Maszyny DEA GLOBAL Silver SF 

mogą funkcjonować w zakresie temperatury od 15 do 30
o
C, w trudnych warunkach 

środowiska, gdzie pył, drgania i zmiany temperatury mają ograniczony wpływ.  Dzięki 

liniałom optycznym z certyfikatem rozszerzalności termicznej oraz zintegrowanej sieci 

czujników temperatury i zawansowanym strukturalnym algorytmom kompensacji temperatury  

zapewniona jest stosunkowo dobra dokładność, bowiem  błąd graniczny dopuszczalny  

zaczyna się od MPEE=(1,4+L/333) µm.  W celu dostosowania maszyny do najbardziej 

wymagających warunków, jakie stwarza środowisko produkcyjne, zastosowano aktywne 

amortyzatory drgań zapewniające ochronę systemu pomiarowego przed wibracjami.  

Stosowane głowice pomiarowe  to głowica impulsowa TESASTAR-p lub TESASTAR-

mp i głowica skanująca High Speer Skaning  z serii LSP oraz skaner laserowy CMS 106. 

Stosowana jest, jako pomocnicza, głowica obrotowo-uchylna TESASTAR-m z krokiem 

kątowego przemieszczania wynoszącym 5
o
. Graniczny błąd pomiaru skaningowego wynosi 

MPETHP=2,5 µm, τ=45 s.   

 Maszyny DEA GLOBAL Silver wykonywane są w 18 przedziałach zakresów 

pomiarowych od najmniejszych 700x700x500mm do największych 1200x3000x1000mm. 

Stosowane oprogramowanie to PC-DMIS. Przydatność maszyn DEA GLOBAL Silver SF  w 

środowisku warsztatowym wspomagana jest również poprzez oprogramowanie  PC-DMIS 

STI+ znacznie upraszczając kontrolę  w hali produkcyjnej, ponieważ umożliwia m.in. dodanie 

własnych okien interfejsu użytkownika do PC-DMIS.    

Maszyna o symbolu 7.107 SF (rys. VI.8), tzw. Shop-Floor firmy DEA (Hexagon 

Metrology) zaprojektowana jest do pracy w trudnych warunkach produkcyjnych do 

zastosowania w narzędziowni i w linii technologicznej jako składnik w systemu kontroli 

jakości w zakresie wymiarów. 

Maszyna 7.10.7 SF o zakresie pomiarowym wynoszącym 710x1010x680 mm 

wyposażona jest w zaawansowaną kompensację termiczną  i ma chronione prowadnice z 

utwardzonej stali oraz wbudowany układ zapewniający odporność na wibrację. Stosowane są 

głowice zarówno typowo impulsowe, jak i z przetwornikami mierzącymi, przeznaczonymi do 

pomiarów skaningowych. Maszyna wyposażona jest w pulpit sterujący oraz komputer 

przenośny z ekranem dotykowym i z oprogramowanie PC-DMIS. 
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Rys.VI.8. Maszyn pomiarowa  o symbolu 7.10.7 SF firmy DEA (Hexagon Metrology) [W10] z ekranem 

dotykowym i zestawem głowic pomiarowych 

 

 

VI.4.2. Maszyny o specjalnej konstrukcji 

Do oryginalnych konstrukcji maszyn przeznaczonych do zastosowania w otoczeniu 

produkcji należy zaliczyć m.in. maszynę pomiarową CenterMax (rys. VI.9) i GageMax  (rys. 

VI.10) produkcji firmy C.Zeiss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W budowie CenterMax zastosowano dźwigary z inwaru 1, które wraz z łożem 

wykonanym ze stopu mineralnego, stanowią twarde jądro maszyny. Inwar, charakteryzujący się 

niskim współczynnikiem rozszerzalności liniowej, zmniejsza podatność na wpływy 

temperatury. Osłony 2  chronią łożyska i liniały pomiarowe  przed zapyleniem i mgłą olejową.  

Zastosowana rama 3 jest odporna na temperaturę (ang.temperature resistant frame) i zbudowana 

  

 

Rys.VI.9. Schemat budowy maszyny 

CenterMax [25] 

Rys.VI.10. Model maszyny pomiarowej 

GageMax [25] 
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ze stopu mineralnego połączonego z dźwigarami ze stali niklowej.   Zastosowano układ 

tłumienia 4, który składa się z czterech  tłumików drgań, a specjalny układ kontrolny nadzoruje 

działanie systemu, wyrównując ewentualne różnice ciśnień. Przewidziano również zbiorniki 5 

do odprowadzania cieczy technologicznych, w wyniku skroplenia m.in. wody, oleju, chłodziwa, 

itp. Prowadnice 6 umiejscowiono wysoko, by zmniejszyć  wielkość przemieszczanych mas – 

zrezygnowano tym samym z podpór podtrzymujących belkę  portalu, jak to występuje w 

maszynach typowo portalowych. Prowadnice wyposażone są w labiryntowe zabezpieczenie 

liniałów pomiarowych. Przezroczyste osłony 7 łożysk i liniałów wykonane są ze stopu 

mineralnego i oprócz nadania odpowiedniego kształtu maszynie, chronią  CenterMax przed 

zewnętrznymi zaburzeniami dynamicznymi, termicznymi i przed zapyleniem. 

Centrum CenterMax  jest konstrukcyjnie dostosowane do warunków produkcyjnych 

(rys. VI.11) m.in. poprzez:  

- zbudowanie przestrzeni pomiarowej umożliwiającej wielowariantowe wypełnianie strefy 

mocowania przedmiotów przez zastosowanie stołu pomiarowego w postaci płyty granitowej 

lub stołu obrotowo-pomiarowego; lub palet, 

- możliwość dostarczania części do pomiaru z trzech stron przestrzeni pomiarowej, 

- zastosowanie automatycznego magazynu narzędzi znajdującego się poza przestrzenią 

pomiarową, umiejscowionego  na bocznej ścianie maszyny o pojemności zawierającej 

maksymalnie 24 gniazda narzędziowe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rys.VI.11. CenterMax w hali produkcyjnej i strefy funkcjonalne [25] 

CenterMax ma zakresy pomiarowe wynoszące 1100x1200x900 mm. Parametry 

charakteryzujące dokładność zamieszczono w tabl.VI.1. Dopuszczalne gradienty temperatury 

wynoszą 2 K/h, 8,0 K/d i 2,0 K/m.   

Tabela VI.1. Ważniejsze parametry maszyny Center Max nawigator  

Parametr Oznaczenie 

parametru 

ZEISS VAST gold ZEISS VAST XTR 

gold 
Błąd  graniczny dopuszczalny 

pomiaru długości wg ISO 10360-

2:2010  (dla 20oC)  **) 

EL0,MPE      µm 1,2+L/280 1.2+L/280 

EL150,MPE  µm 1,2+L/280 1.6 +L/280 

Błąd graniczny dopuszczalny 

pomiaru długości  w zależności od 

temperatury*) 

TVA MPEE 1,2+L/280-(5|Δϑ|) *) 1,2+L/280-(5|Δϑ|) *) 

Granica dopuszczalna maksymalna 

rozstępu powtarzalności R0,MPL   µm   
 

1,1 
1,1 

 

Błąd pomiaru skaningowego wg ISO 

10360-4:2002 

THP µm 
τ   czas-s 

2,2 

26 

2,2 

26 

 
 

Strefa 

magazynu  

narzędzi 

Przestrzeń 

 pomiarowa 

Strefa mocowania części 
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Błąd graniczny dopuszczalny kształtu 

pojedynczego trzpienia pomiarowego  

wg ISO 10360-5:2010 

PFTU µm 1,4 1,4 

Błąd graniczny dopuszczalny kształtu 

zespołu  wielotrzpieniowego 

wg ISO 10360-5:2010 

 
PFTM µm 

 

2,7 
3,3 

Błąd graniczny dopuszczalny 

wymiaru zespołu wielotrzpieniowego  

wg ISO 10360-5:2010 

PSTM µm 1,0 
1,0 

Granica dopuszczalna maksymalna 

wartości położenia zespołu 

wielotrzpieniowego  
 wg ISO 10360-5:2003 

PLTM µm                    2,2                 2,3 

*) wartość |Δϑ| wylicza się  w następujący sposób  dla 22oC |Δϑ| =2, dla dla 24oC |Δϑ| =4 

**) Podane dane odnoszą się do zastosowanego trzpienia pomiarowego o długości wynoszącej 60 mm i 

średnicy końcówki wynoszącej 8 mm. 

 

 

Center Max wyposaża się w jedną z aktywnych głowic pomiarowych ZEISS VAST 

gold o maksymalnej długości trzpienia wynoszącej 800mm lub  ZEISS VAST XTR gold z 

trzpieniem o maksymalnej długości 500 mm.  Prędkości pomiarowe  osiowe do 70 mm/s, a w 

trybie serii pomiarowej max 300 mm/s, wektorowe  max 520 mm/s. Przyspieszenia  osiowe 

max 1,4 m/s
2
, a wektorowe max 2,4 mm/s

2
. 

Zbudowane CenterMax dało podstawy do opracowania mniejszych jednostek do 

podobnego stosowania w otoczeniu produkcji z możliwością integracji z centrami 

produkcyjnymi. Przykładem nowego kompaktowego centrum jest GageMax (rys.VI.12). 

GageMax ma zakresy pomiarowe wynoszące 750x500x500mm. Ważniejsze parametry 

charakteryzujące dokładność maszyny Gage Max zamieszczono w tabl.VI.2. 

 

Tabela VI.2. Ważniejsze parametry maszyny GageMax  

Parametr Oznaczenie 

parametru 

ZEISS VAST gold ZEISS VAST XTR 

gold 
Błąd  graniczny dopuszczalny 

pomiaru długości wg ISO 10360-

2:2010  (dla 20oC)  **) 

EL0/E150,MPE      

µm 
w 20oC 1,9+L/300 

w 32oC 2,5+L/240 

w 32oC 2,5+L/240W 

32oC 2.8+L/240 

Błąd graniczny dopuszczalny 

pomiaru długości  w zależności od 

temperatury*) 

TVA MPEE 1,9+(0,05| Δϑ|) +  

L/300-(5|Δϑ|) *) 

2,2+(0,05| Δϑ|) +  

L/300-(5|Δϑ|) *) 

Granica dopuszczalna maksymalna 

rozstępu powtarzalności R0,MPL   µm   1,4 1,4 

Błąd pomiaru skaningowego wg ISO 
10360-4:2003 

THP µm 
τ   czas-s 

2,9 
26 

3,3 
26 

Błąd graniczny dopuszczalny kształtu 

pojedynczego trzpienia pomiarowego  

wg ISO 10360-5:2010 

PFTU µm 1,8 1,8 

Błąd graniczny dopuszczalny kształtu 

zespołu  wielotrzpieniowego 

wg ISO 10260-5:2010 

 
PFTM µm 

 

3,7 
4,3 

Błąd graniczny dopuszczalny 

wymiaru zespołu wielotrzpieniowego  

wg ISO 10360-5:2010 

PSTM µm 
1,1 1,1 

Granica dopuszczalna maksymalna 

wartości położenia zespołu 

wielotrzpieniowego  

 wg ISO 10360-5:2010 

PLTM µm 2,5                 2,6 

*) wartość |Δϑ| wylicza się  w następujący sposób  dla 22oC |Δϑ| =2, dla dla 24oC |Δϑ| =4 
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**) Podane dane odnoszą się do zastosowanego trzpienia pomiarowego o długości wynoszącej 60mm i 

średnicy końcówki wynoszącej 8mm. 

 

Głowice pomiarowe stosowane są podobnego typu jak w CenterMax, tj. VAST XT 

gold i VAST XTR gold. Liniały pomiarowe stosowane są typu optoelektronicznego ze szkła 

ceramicznego o rozdzielczości sygnału wyjściowego wynoszącego 0,2 µm. Gradienty 

temperatury wynoszą 3,0 K/h, 10 K/d i 2,0 K/m. 

Prędkości pomiarowe  osiowe do 70 mm/s, a w trybie serii pomiarowej max 300 mm/s, 

wektorowe  max 520 mm/s. Przyspieszenia  osiowe max 2 m/s
2
, a wektorowe max 3,5 mm/s

2
. 

GageMax jest przewidziane do zastosowania bezpośrednio w warunkach 

produkcyjnych  i może być stosunkowo łatwo włączone w centrum obróbkowe, do jego 

miejsc transportowych, bowiem dostęp do przestrzeni pomiarowej maszyny jest możliwy z 

jednego z trzech kierunków. Ponadto możliwe jest zamocowanie  w podstawie maszyny 

stołu o dowolnej konfiguracji, jak to ilustruje rys. VI.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. VI.12. Przykłady różnych konfiguracji stołu pomiarowego w GageMax [25] 

 

Może to być stół granitowy, obrotowy stół pomiarowy lub paleta z opcją przesuwu 

m.in. na rolkach. Instalowanie tych elementów nie zmniejsza zakresu pomiarowego w osi Z, 

gdyż  montowane są w głębi podstawy maszyny. Dla zachowania stałej przestrzeni 

pomiarowej również magazyn z gniazdami do wymiany głowic i trzpieni pomiarowych 

montowany jest poza obszarem przestrzeni pomiarowej.   

 

 


