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Od 2012 roku firma IGEL dostarcza kompleksowych rozwiązań z dziedziny metrologii oraz  

systemów  pomiarowych.  Od  początku  swojej  działalności  skupia  się  wokół  pasji i dyscypliny.        

Cel, jaki realizuje firma, to sprostać wymaganiom różnych przedsiębiorców. Zespół IGEL tworzy 

wykwalifikowana kadra inżynierów i ekspertów z dziedziny metrologii przemysłowej chętnie dzielących 

się wiedzą i doświadczeniem ze swoimi Partnerami. Wykorzystując   swoje   bogate   doświadczenie   

oferuje   między   innymi usługi  pomiarowe, szkolenia z obsługi maszyn pomiarowych oraz 

modernizację sprzętu pomiarowego. Współpracuje z przedsiębiorstwami z różnych gałęzi przemysłu, 

głównym odbiorcą usług są firmy świadczące usługi obróbki skrawaniem oraz branża automotive.  

Celem firmy IGEL było utworzenie działu B+R. Dzięki realizacji projektu dofinansowanego              

z Funduszy Europejskich „Zakup infrastruktury B+R w celu przeprowadzenia prac rozwojowych nad 

innowacyjną technologią pomiarów detali” udało się wybudować centrum laboratoryjne wraz                     

z profesjonalnym wyposażeniem. Aktualne trendy na rynku pokazują ciągłą potrzebę udoskonalania 

produktów i dopasowywania ich do potrzeb klientów. Aby uzyskać wysoką pozycję w branży 

metrologicznej trzeba również wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Utworzenie działu B+R pozwoliło 

szybko reagować na pojawiąjące się zmiany na rynku, dopasowywać produkty do indywidualnych 

potrzeb oraz wdrażać nowe rozwiązania. Dzięki utworzeniu działu B+R firma IGEL mogła poszerzyć 

zakres usług i dążyć do doskonałości w swojej branży. Celem utworzenia działu B+R było przede 

wszystkim polepszenie możliwości w dziedzinie kontroli jakości. Dzięki dotacji na rozwój działu B+R 

firma IGEL nabyła współrzędnościową maszynę pomiarową WENZEL LH87. Maszyna wyposażona jest 

w głowicę skanującą SP25M oraz zawiera zestaw Shapetracer. 

 

 

Rys. 1 Współrzędnościowa maszyna pomiarowa LH87 Nowej Generacji                                 

w laboratorium firmy IGEL. 
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Zakup nowoczesnej aparatury badawczej zwiększył szanse na kompleksową poprawę jakości 

usług oraz skuteczne skrócenie czasu pomiaru zmierzonego detalu. Współrzędnościowa technika 

pomiarowa charakteryzuje się głównie procedurami pomiarowymi opartymi na wartościach 

współrzędnych lokalizowanych punktów pomiarowych. Punkty te stanowią podstawę do wyznaczenia 

elementów geometrycznych oraz ich wartości w przestrzeni. 

Najczęściej występującym elementem jest otwór. Do wyznaczenie jego średnicy                                   

z matematycznego punktu widzenia wystarczą współrzędne trzech punktów. Jednak pomiar średnicy 

poprzez minimalną liczbę punktów jest obarczony bardzo dużym błędem. Intuicja podpowiada, że im 

więcej punktów pomiarowych, tym bardziej wiarygodnie będzie wyznaczona powierzchnia bazowa.      

W celu weryfikacji tego stwierdzenia przeprowadzono badania wstępne oraz zasadnicze, które miały 

na celu wykazać optymalną liczbę punktów pomiarowych do pomiaru średnicy. Średnicę można 

zmierzyć za pomocą różnych przyrządów pomiarowych. Jednak najbardziej uniwersalnym urządzeniem 

jest współrzędnościowa maszyna pomiarowa.  

Badania laboratoryjne przeprowadzono na współrzędnościowej maszynie pomiarowej     

Wenzel LH 87 o błędzie MPE [mm] = 1,4 + L/350, wyposażonej w głowicę skanującą SP25M. Pomiar 

został wykonany w trybie automatycznym, z zapewnieniem równomiernego rozłożenia punktów 

pomiarowych oraz dojazdu do mierzonej powierzchni ze stałą siła, zgodnie z wektorem normlanym        

w punkcie pomiarowym.  

Celem przeprowadzonych badań było przede wszystkim usprawnienie technik pomiarowych 

pod kątem optymalizacji procesów pomiarowych. Dzięki analizie można było zaobserwować proces 

stabilizacji wymiarowej po zebraniu określonej liczby punktów. W wielu przypadkach zalecana 

matematyczna liczba punktów była niewystarczająca. Optymalny dobór liczby punktów pomiarowych 

zapewnił uzyskanie poprawnych wyników. Liczba punktów powinna być uzależniona od średnicy 

okręgu, kształtu wynikającego z technologii wykonania oraz od przyjętego elementu odniesienia.            

W pewnym zakresie nadmierne zwiększenie liczby punktów pomiarowych nie ma istotnego wpływu na 

wynik. Przy określonej liczbie punktów zmienia się wartość współrzędnych środka okręgu oraz wartości 

promienia, co wpływa na błąd okrągłości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2 Zmierzona wartość średnicy w zależności od liczby punktów pomiarowych 
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Rys. 3 Czas pomiaru części w zależności od liczby punktów pomiarowych 

               W pomiarze stykowym wprowadzenie kolejnego punktu pomiarowego oznacza wydłużenie 

procedur całego pomiaru. W związku tym, należy ustalić ile punktów należy zmierzyć, aby informacja 

o ich przełożeniu określała rzeczywisty charakter mierzonych elementów. Odpowiednia strategia 

pomiarowa powoli zaoszczędzić czas w działach kontroli jakości oraz uniknąć wielu błędów, które 

wpływają na wynik pomiaru. Powyższy wykres obrazuje kształtowanie czasu podczas wykonywanego 

pomiaru średnicy otworu względem ilości zebranych punktów. Nieodpowiedni dobór liczby punktów 

niekorzystanie wydłuża cykl pracy maszyn oraz podnoście niezbędne koszty.  

                 Po przeprowadzeniu badań 

wstępnych pracownicy firmy IGEL skupili się na 

badaniach zasadniczych. Badania skupiały się 

na pomiarze średnicy oraz płaskości. Polegały 

one na wykonaniu pomiarów trzech części 

jednego producenta, które były wytwarzane tą 

samą technologią przy zastosowaniu tych 

samych maszyn z zachowaniem identycznych 

parametrów. W celu wskazania optymalnej 

liczby punktów pomiarowych stosowanych 

przy pomiarze okręgu, skupiono się na 

poszukiwaniu stabilizacji wyników 

znajdujących się w polu tolerancji 

wyznaczonym przez błąd maszyny. Podczas 

przeprowadzonych badań eksperci kierowali 

się wskazaną wartością normlaną wynikającą z 

rysunków technicznych, ponieważ zadana 

wartość nie jest  przydatna przy wyznaczeniu 

najlepszego rzeczywistego zmierzonego 

wyniku. Chcąc uwzględnić błąd maszyny  przy 

przeprowadzonych badaniach wyznaczono 

wartość nominalną wynikającą z pomiaru 

części, za wartość wskazującą rozmiar średnicy 

odniesienia przyjęto dominantę wartości 

zmierzonych.  

 

Rys. 4 Mocowanie części nr 1 –                      
fi 90.000 mm. 
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Rys. 5 Raport pomiarowy części nr 1 
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Rys. 6 Wartość zmierzona rozmiaru okręgu w zależności od liczby punktów pomiarowych 

 

             Po wykonaniu pomiaru pierwszej części w polu tolerancji wskazującym stabilizację zmierzonej 

średnicy mieszczą się wartości zebrane przez określoną liczbę punktów pomiarowych w zakresie od 9 

do 39. Za minimalną wystarczającą liczbę punktów do określenia wiarygodnego wyniku możemy 

przyjąć 9.  

 

Rys. 7 Mocowanie części nr 2 – fi 132.00 mm 
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Ryc. 8 Raport pomiarowy części nr 2 
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Rys. 9 Wartość zmierzona rozmiaru okręgu w zależności od liczby punktów pomiarowych 

 

Podczas obserwacji powyższego wykresu z przeprowadzonego pomiaru wynika, że całkowite 

ustabilizowanie wartości zmierzonej następuje po zebraniu 21 punktów pomiarowych. Przy pomiarze 

okręgu z zastosowaniem 3, 6, 9 lub 12 punktów widoczna jest duża rozbieżność pomiędzy wartościami.  

 

Rys. 10 Mocowanie części nr 3 – fi 171.000 mm 
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Ryc. 11 Raport pomiarowy części nr 3 
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Rys. 12 Wartość zmierzona rozmiaru okręgu w zależności od liczby punktów pomiarowych  

 

                Kolejnym najczęściej stosowanym elementem do określania jakości części jest płaszczyzna. 

Płaszczyzna w określonej specyfikacji geometrycznej wyrobu stanowi najczęstszą bazę wymiarową, do 

której odnosimy wszystkie pozostałe pomiary. Płaszczyzna bardzo często stanowi główną bazę układu 

współrzędnych. Pomiar części nr 756 oraz 757 został przeprowadzony a celu sprawdzenia jak 

różnorodna ilość punktów pomiarowych wpływanie na wyznaczenie płaskości poprzez pomiar 

płaszczyzny, zwiększając liczbę punktów tak jak w poprzednich przypadkach od trzech punktów o 

wielokrotność liczby trzy, kończąc na zebraniu czterdziestu dwóch punktów pomiarowych.  

 

 

Rys. 13 Rozmieszczenie punktów pomiarowych przy pomiarze płaskości elementu nr 756 

 

 

170,9 

170,89 

170,88 

170,87 

170,86 

170,85 

170,84 

170,83 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 

mailto:office@igel-cmm.com
http://www.igel-cmm.com/
http://www.uslugipomiarowe.pl/


Tel.: +48 575 899 920 
E-mail: office@igel-cmm.com 
 
 www.igel-cmm.com 
www.uslugipomiarowe.pl 

Konto Bankowe: Alior Bank Spółka Akcyjna 
IBAN: PLN: PL 72 2490 0005 0000 4500 5928 5773 
           EUR: PL 44 2490 0005 0000 4500 8663 9064 
SWIFT: ALBPPLPW 

 

 
IGEL Paweł Wysk                                                    
ul. Parkowa 3 
62-070 Dąbrówka 
Polska 
NIP / VAT EU: PL 5993020601 
REGON: 302243022 

 

 

 

Rys. 14 Raport pomiarowy części nr 756 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 15 Kształtowanie czasu pomiaru części nr 756 w zależności od liczby punktów pomiarowych 
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Rys. 16 wartość zmierzona płaskości w zależności od liczby punktów pomiarowych 

 

Rys. 17 Rozmieszczenie punktów pomiarowych przy pomiarze płaskości elementu nr 757 

 

Ryc. 18 Raport pomiarowy części nr 757 
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Rys. 19 Kształtowanie czasu pomiaru części nr 757 w zależności od liczby punktów pomiarowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 20 Wartość zmierzona płaskości w zależności od liczby punktów pomiarowych 

 

Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone za pomocą współrzędnościowej maszyny 

pomiarowej Wenzel LH 87 o błędzie MPE [mm] = 1,4 + L/350 (L w mm), wyposażonej w głowicę 

skanującą SP25M oraz głowy optyczno-laserowej Wenzel Shapetracer. Pomiary zostały wykonane          

w trybie automatyczny, z zapewnieniem równomiernego rozłożenia punktów pomiarowych oraz 

dojazdu do mierzonej powierzchni ze stałą siłą zgodnie z wektorem normalnym w punkcie 

pomiarowym. Celem badań było usprawnienie i dopracowanie technik pomiarowych w zakresie 

optymalizacji procesów pomiarowych. Badania pomogą stworzyć najbardziej odpowiednią metodę 

pomiarową, co przyczyni się do zaoszczędzenia czasu, który jest najważniejszy zarówno na produkcji, 

jak  i  w działaniach kontroli jakości oraz pomogą wystrzec się wielu błędów, które mogą wpłynąć na 

wyniki raportów pomiarowych. Badaniom wstępnym zostało poddanych sześć części, zmierzono 

średnicę oraz wyznaczono ich okrągłość. Dwie z szczęściu części poddano dodatkowym pomiarom, 

podczas których zmierzono płaszczyznę na podstawie, której wyznaczono płaskość mierzonego  
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elementu. Jako główny czynnik wpływający na pomiar przyjęto liczbę punktów, która podczas 

wykonywania czternastu pomiarów została zwiększona każdorazowo o trzy dodatkowe punkty 

pomiarowe. Badaniom właściwym poddano trzy części, podczas których zastosowano identyczną 

metodykę pomiarową, co przy wcześniejszych mierzonych częściach. 

Z przeprowadzonych badań wynika jaka ilość punktów pomiarowych daje stabilny wynik 

pomiarowy. Dla badanych średnic należałoby przyjąć 15 punktów pomiarowych jako optymalna 

wartość. Dla mniejszych wartości średnic ta wartość, jak przedstawiają wyniki może być mniejsza. 

Dopiero po zebraniu 15 punktów następuje widoczna stabilizacja wartości średnicy mierzonego 

elementu. Wartość ta najbardziej odzwierciedla rzeczywisty rozmiar oraz znacząco zmniejsza czas 

potrzebny na wykonanie pomiaru. Odpowiedni dobór liczby punktów pomiarowych zapewnia 

uzyskanie poprawnych wyników, z uwzględnieniem błędu maszyny pomiarowej, przy jak najkrótszym 

czasie pomiaru. Liczba punktów powinna być uzależniona od średnicy okręgu, modelu błędu kształtu 

wynikającego z technologii wykonania oraz od przyjętego elementu odniesienia. Równocześnie,                

w przypadku pomiarów impulsowych, nadmierne zwiększanie liczby punktów pomiarowych nie jest 

celowe, gdyż zmiana współrzędnych środka, wartości promienia i błędu okrągłości jest znacząco 

mniejsza od dokładności współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Na podstawie analizy wyników 

badań można stwierdzić, że stosowanie minimalnej metrologicznej liczby punktów pomiarowych, jest 

niewystarczające i prowadzi do uzyskania dużych rozbieżności uzyskiwanych wyników. 

Podczas realizacji badań poświęconych mierzonej płaszczyźnie w określonym zakresie 

wielkości - można zauważyć, że wartość odchyłki płaskości powierzchni zaczyna się stabilizować 

również dopiero po zebraniu 15 punktów pomiarowych. Po tej liczbie widoczne są jedynie małe 

amplitudy zmian wartości. 

Wnioskiem z badań mierzonych średnic jest zdecydowanie zależność ilości punktów 

pomiarowych od wielkości średnic. Zdecydowanie przy wzroście średnicy należy zwiększyć 

proporcjonalnie zwiększyć ilość punktów pomiarowych. Największą problematyka pomiarową jako 

napotkano przy badaniach jest pomiar wycinka średnicy (promienia) gdzie mamy niepełny obraz całego 

elementu. Tu rozbieżność pomiędzy ilością punków a wynikiem powstawały jeszcze większe. 
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