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Streszczenie 
 

Wyniki pomiaru elektrod za pomocą maszyny współrzędnościowej są 
podstawą wyznaczenia offsetów elektrodrążarki, wpływają więc na okre-
ślone pozycjonowanie narzędzia względem baz technologicznych. Błąd 
pozycjonowania narzędzia może być między innymi następstwem niedo-
kładnego wyznaczenia tych parametrów. W badaniach przeanalizowano 
wpływ, jaki na parametry korygujące ustawienie narzędzia, od których 
zależy dokładność wymiarowo-kształtowa wytwarzanych powierzchni, 
może mieć określony sposób jego pomiaru.   
 
Słowa kluczowe: Technika współrzędnościowa, zintegrowane systemy 
wytwarzania. 
 

Strategy impact assessment of electrode 
measurements on tool settings in integrated 
producing systems 

 
Abstract 

 
Tool positioning error can be, among other things, a consequence  
of inadequate identification of the parameters of the electrode. In the 
presented studies is analyzed the impact of the measuring strategy on the 
repeatability of the tool settings, that may affect the accuracy of generated 
surfaces. 
 
Keywords: Coordinate technique, integrated producing systems. 
 
1. Wstęp 
 

Ważnym ogniwem Zintegrowanych Systemów Wytwarzania 
(ZSW) są współczesne systemy pomiarowe, które jak współrzęd-
nościowe maszyny pomiarowe, mogą bezpośrednio wpływać na 
jakość wytwarzania.  

Podstawą struktury ZSW są zautomatyzowane urządzenia wy-
twórcze, komputerowy system wytwarzania i zautomatyzowany 
system transportu i magazynowania. Na tle zwykłych systemów 
produkcyjnych systemy te wyróżnia funkcjonalna komplekso-
wość, integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna  
i strukturalna oraz zaawansowanie technologiczne. Wymienione 
cechy są w większości rezultatem zastosowania zaawansowanych 
informatycznie rozwiązań.  
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Dzięki wykorzystaniu w systemach wytwórczych maszyn 

współrzędnościowych stało się możliwe – oprócz zadań tradycyj-
nie przypisanych do odbiorczej czy międzyoperacyjnej inspekcji 
wyrobu – czynne wspomaganie procesu przez pomiary narzędzi 
przeznaczonych do obróbki. 

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (WMP) dzięki takim 
własnościom, jak wysoka dokładność, poziom zautomatyzowania 
oraz standard oprogramowania są w wystarczającym stopniu 
przystosowane do współdziałania i wymiany informacji z innymi 
komponentami ZSW.   

Przykładem takiej współpracy jest Zrobotyzowany System 
Transportu Międzystanowiskowego Elastycznego Systemu Wy-
twarzania, pracujący w Centrum Obsługi Badań Naukowych  
i Dydaktyki IMIR AGH. W skład systemu WSM (Work Master 
System) wchodzą następujące urządzenia: eletrodrążarka ROBO-
FORM 350 Sp, system mocowania paletowego firmy 3R narzę-
dzia i materiału: robot Work Master oraz współrzędnościowa 
maszyna pomiarowa Global Silver Performance.  

Kształt przedmiotu obrabianego jest wynikiem odwzorowania 
kształtu elektrody w materiale obrabianym, a wymiary powierzchni 
obrabianej zależą od wymiarów elektrody. Ocena dokładności 
powierzchni części maszyn wykonanych technologią drążenia jest 
jednak trudniejsza niż w przypadku konwencjonalnej obróbki 
wiórowej. Wydajność procesu EDM podnosi koszty przygotowania 
dostatecznie reprezentacyjnej próby, która mogłaby stanowić 
podstawę badań. Dodatkowo, znanym problemem jest wpływ 
stopniowego zużycia elektrody roboczej na zwiększenie odchyłek 
wymiarowo – kształtowych drążonych części. Stosowanym 
rozwiązaniem jest okresowa lub ciągła korekta offsetów obrabiarki, 
kompensująca zużycie narzędzi i dryftu cieplnego.  

W artykule przedstawiono wyniki badań dokładności parametrów 
korygujących ustawienie elektrody, które zostały wyznaczone na 
podstawie pomiarów w warunkach przemysłowych. Praca jest 
wynikiem wstępnych badań systemu związanych z jego 
wdrożeniem do użytkowania. 

 
2. Opis systemu 
 
2.1. Komponenty systemu 
 

W centrum systemu WSM WorkCenter znajduje się magazyn 
regałowy o budowie modułowej. Na półkach magazynu możliwe 
jest składowanie palet maszynowych o wymiarach 400x400 mm 
ładowanych na maszynie obróbczej, z zamocowanymi na nich 
przedmiotami, również narzędzi. 

System wykorzystuje czytnik ID w celu identyfikacji palet, 
uchwytów przedmiotów i narzędzi. Robot 3R ładuje przedmioty  
i narzędzia na maszynę i steruje cyklem pracy. Elektrorążarka 
wykorzystywana jest do drążenia części maszyn.  

Robot umożliwia identyfikację cyklu ładowania magazynu. Re-
alizowane jest zawsze tylko jedno zadanie. Do maszyny obróbczej 
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wysyłane są przygotowane programy NC i offsety, zmierzone za 
pomocą maszyny pomiarowej. 
 
2.2. Struktura systemu 
 

System tworzą dwa komputery, połączone siecią, trzecim kom-
puterem jest jednostka sterująca obrabiarką. Komputer pierwszy, 
to stacja robocza z oprogramowaniem systemu, aplikacją serwera 
WSM. Aplikację tworzą dwa moduły: WSM Center i WSM  
Menager. WSM Menager zawiera funkcjonalne bloki o nazwie: 
Explorer, Editor, Assemby Preset, które realizuje usługi takie, jak 
zarządzanie pamięcią, urządzeniami (pozycjonowanie, magazy-
nowanie narzędzi i uchwytów), obsługę mechanizmów komuni-
kowania, zdalne wywołania. Komputer drugi pełni rolę drugiego 
węzła, nawiązując z komputerem pierwszym łączność za pośred-
nictwem odpowiednich protokołów współpracy. Jest to jednostka, 
w której zainstalowane są aplikacje takie, jak oprogramowanie 
PCDMIS maszyny oraz oprogramowanie EDM Preset and Measu-
re (EDM P&M). Główne funkcje oprogramowania EDM P&M, to 
uruchomienie makr, obsługa procedury kalibracji głowicy, oraz 
wyznaczenie i przesłanie parametrów elektrody do aplikacji ser-
wera.  

Poszczególne zadania są rozdzielane na kilka komputerów lub 
stanowisk, np. zlecenie otwierane jest w aplikacji serwera, identy-
fikacja palet następuje na stanowisku obróbczym, a pomiar obiek-
tów na stanowisku maszyny współrzędnościowej. 
 
2.3. Charakterystyka maszyny produkcyjnej 
 

Moduł produkcyjny systemu tworzy elektrodrążarka wgłębna 
CNC ROBOFORM 350Sp firmy GF AgieCharmilles, o sterowa-
niu mikroprocesorowym. ROBOFORM 350 S posiada konstrukcję 
typu C z nieruchomym stołem (rys. 1).  

 

 
 
Rys. 1.  Elektrodrążarka ROBOROM 350 Sp 
Fig. 1.  ROBOROM 350 Sp EDM machine 

 
Pozycjonowane osi odbywa się za pomocą serwonapędów,  

a odczyty pozycji w osiach XYZ umożliwiają liniały optyczne. 
Ważniejsze parametry techniczne maszyny przedstawia tabela 1. 

 
Tab. 1.  Dane techniczne ROBOFORM 350 Sp 
Tab. 1.  Characteristic of ROBOFORM 350 Sp machine 
 

Wymiary stołu roboczego  500 x 400 mm 

Maks. ciężar elektrody 50 kg 

Maks. wymiar materiału obrabianego  
(S x D x W) 

780 x 530 x 300 mm 

Odczyt pozycji: liniały optyczne w XYZ 

Rozdzielczość odczytu XYZ 0.50 µm 

 
 

2.4. Charakterystyka maszyny  
współrzędnościowej 

 
Zintegrowana w systemie WSM współrzędnościowa maszyna 

pomiarowa Global Silver Performance firmy DEA, przedstawiona 
na rysunku 2, jest modelem przeznaczonym do pracy w halach 
produkcyjnych.   

 

     
 
Rys. 2.  Maszyna Global Silver Performance 
Fig 2.  Global Silver Performance CMM 

 
 
Tab. 2.  Wybrane cechy maszyny pomiarowej Global Silver Performance 
Tab. 2.  Metrological characteristic of Global Silver Performance CMM 
 

Zakres pomiarowy 500x700x500 mm 

MPEE 1.5+L/333 m 

MPEP 1.6 m 

Głowica obrotowa zmotoryzowana TESASTAR - SM 

Typ sondy LSP-X1 

 
Maszyna spełnia wymagania stawiane centrom pomiarowym 
stosowanym w procesach technologicznych w trakcie produkcji. 
Jej charakterystyka metrologiczna jest ważna w szerokim prze-
dziale temperatur 15÷30C. Przed drganiami chroni ją system 
amortyzatorów, a odpowiednie osłony zabezpieczają przed pyłem 
i czynnikami agresywnymi środowiska. Ważniejsze parametry 
maszyny podaje tabela 2. 
 
3. Metodyka badań 
 

W opisanym systemie wyniki pomiaru elektrod roboczych za 
pomocą WMP stanowią podstawę wyznaczenia offsetów elektrod-
rążarki, wpływając na pozycjonowanie narzędzia względem baz 
technologicznych.  

 
a)                                               b) 

    
 

Rys. 3.  a) Elektroda, b) pomiar uchwytu 
Fig. 3  a) The electrode, b) the chuck measurement 

 

Elektroda, przedstawiona na rysunku 3a, posiada powierzchnie, 
które po zmierzeniu zostają wykorzystane do wyznaczenia współ-
rzędnych punktu środkowego elektrody (X), (Y), oraz kąta (c). 
Parametry te odnoszą się do układu współrzędnych, który powsta-
je na podstawie pomiaru uchwytu bazowego (Rys. 3b). Jego ideą 
jest odwzorowanie położenia uchwytu obrabiarki.  
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W trakcie pomiaru elektrody jest ona osadzona w tym uchwy-
cie. Współrzędne środka elektrody powinny teoretycznie pokryć 
się z początkiem układu współrzędnych uchwytu, a ten w przy-
padku idealnym powinien odpowiadać położeniu osi wrzeciona 
obrabiarki. Zaobserwowane różnice są traktowane jako wartości,  
o które należy skorygować ustawienie narzędzia. 

Błąd pozycjonowania może być między innymi następstwem 
niedokładnego wyznaczenia parametrów elektrody, uzależnionego 
od przyjętej strategii pomiaru i, jak można przypuszczać, będzie 
miał wpływ na poprawność geometrii wytwarzanych części, [1].  

Analizując czynniki, które mogą przyczynić się do powstania 
tego błędu należy uwzględnić w pierwszej kolejności takie, które 
wiążą się z określonym sposobem przeprowadzenia pomiaru, czyli 
strategią pomiaru. Należą do nich: 
- Wybór systemu pomiarowego, czyli dokonania wyboru 

pomiędzy obrabiarką i maszyną współrzędnościową; 
- Powtarzalnością mocowania narzędzia w uchwycie; 
- Strategią pomiaru określoną liczbą punktów próbkowanych na 

powierzchniach elektrody; 
- Sposobem przeprowadzenia pomiaru warunkującym powtarzalność 

lokalizacji próbkowanych punktów: dobór punktów 
wyznaczających obszar siatki pomiarowej (indywidualny lub 
automatyczny). 
Strategia pomiaru wpływa w sposób istotny na wyniki zadania 

pomiarowego realizowanego za pomocą współrzędnościowej 
maszyny pomiarowej. Strategia, często utożsamiana z sztuką 
mierzenia, jest potężnym i niedocenianym środkiem sterowania 
niepewnością pomiaru współrzędnościowego: 

 
„The accuracy of the results from coordinate measurements  

depends on the accuracy of the measuring device, workpiece 
properties, environmental conditions, and especially operator 
procedures. For the last, and usually most important factor,  
neither are proven facts known about the combined effects of the 
various influences nor do any general quantitative statements 
exist” [2]. 

 
Strategia pomiaru współrzędnościowego jest określona dobo-

rem baz, liczbą i rozmieszczeniem punktów na mierzonej po-
wierzchni, wielkością odcinków pomiarowych, kierunkiem po-
miaru, rodzajem wybranej sondy, oraz innymi czynnikami oddzia-
ływującymi na wynik pomiaru.  

W pomiarach elektrod strategia jest zdefiniowana przez se-
kwencję operacji zapisanych w makrach oprogramowania EDM 
P&M, przeznaczonych do odtworzenia w cyklu CNC w środowi-
sku WMP. Makro posiada strukturę programów części zapisanych 
w standardzie DMIS. Przebieg makra polega na przemieszczaniu 
głowicy i rejestracji punktów należących do określonych baz 
pomiarowych w mierzonej elektrodzie, a następnie wyliczeniu na 
tej podstawie parametrów, które służą do korekcji ustawienia 
narzędzia. 
 
4. Badania eksperymentalne 
 
4.1. Cel i zakres badań 
 

Proces technologiczny drążenia charakteryzuje się ubytkiem 
materiału spowodowanym przez ciąg niestacjonarnych wyłado-
wań elektrycznych, które następują po sobie w pewnych odstę-
pach czasu. Jest to zjawisko jednostkowe i okresowe.  

Narzędzia stosowane w tego rodzaju obróbce zużywają się 
stopniowo, dlatego zachodzi potrzeba ich okresowego sprawdza-
nia. Pomiary współrzędnościowe pozwalają na obliczenie przez 
program PCDMIS odchyłek kształtu mierzonych powierzchni 
elektrody. Niezadowalający stan narzędzia jest sygnalizowany 
komunikatem programu EDM P&M, który kontroluje przekrocze-
nie dopuszczalnych wartości odchyłek.  

Specyfika kontroli narzędzi roboczych, niekiedy międzyopera-
cyjnej sprawia, że pomiary przeprowadzane są w rzeczywistych 

warunkach pracy, kształtowanych przez czynniki analogiczne do 
występujących w warunkach badania zdolności systemów pomia-
rowych, tzn. pomiary na stanowisku produkcyjnym bezpośrednio po 
procesie obróbki lub w trakcie jego trwania; pomiary przez różnych 
użytkowników; przyrządu, który działa w systemie; pomiaru na 
rzeczywistym elemencie; w zmiennych warunkach otoczenia, jakie 
panują w hali produkcyjnej. 

Analogia dotyczy również liczby pomiarów, które można wyko-
nać w warunkach ograniczeń czasowych, jakie narzuca stan produk-
cji. Badania systemu mają charakter badań eksploatacyjnych.  

Celem, jaki postawiono było poznanie wpływu wymienionych  
w punkcie 3 czynników, kształtujących strategię pomiarową, na 
parametry opisujące ustawienie elektrody względem osi wrzeciona.  

 
4.2. Metodyka badań 
 

Cykl pomiarowy wykonywany na maszynie Global polegał na 
zmierzeniu powierzchni bazowych elektrody roboczej. Z próbko-
wanych punktów obliczone były proste opisujące geometrię elek-
trody i jej położenie w uchwycie. Pomiary były realizowane  
w trybie CNC, z powtarzalną lokalizacją punktów, tzn. ścieżka 
przemieszczania sondy oraz wybór lokalizacji punktów zostały 
wygenerowane przez program PCDMIS tak, że tworzyły one regu-
larną siatkę na powierzchniach elektrody.  

Cykl pomiarowy dla każdego wariantu doświadczenia został 
powtórzony pięciokrotnie.  

Zgodność parametrów przy wielokrotnym powtarzaniu ekspe-
rymentu w określonych warunkach można scharakteryzować za 
pomocą precyzji. Miarą precyzji mierzonych wielkości przyjęto 
rozstęp pomiędzy indywidualnymi wynikami w próbie, jako 
statystykę pozycyjną odpowiednią do prób o małej liczności [3].  

Wstępnie zastosowano dwa makra EDM P&M, o zadanej, 
jednakowej liczbie punktów (2 punkty na każdej mierzonej 
powierzchni) i jednakowym ich rozmieszczeniu, a różniącymi się 
zestawem wyprowadzanych parametrów. W dalszych badaniach 
zwiększono liczbę punktów (12 punktów) i wykonywano pomiary 
według jednego tylko makra, ponieważ różnice wyników dla 
obydwu makr były niewielkie, poniżej rozdzielczości systemu.  

Wykonano dwie serie pomiarów "Auto" i "Man", dla każdej 
liczby punktów. Seria „Auto” była realizowana w jednorazowym 
zamocowaniu elektrody. Rozpoczęcie każdego cyklu było zapro-
gramowane w tym samym punkcie. W serii „Man” każdy pomiar 
rozpoczynał się od arbitralnie wybranego punktu, który mógł się 
nieznacznie różnić od punktu cyklu poprzedniego, w ten sposób 
obszar siatki obejmował inny fragment powierzchni.  

Po pomiarze na maszynie współrzędnościowej elektroda została 
osadzona przez robota 3R w uchwycie obrabiarki, gdzie została 
powtórnie zmierzona przez operatora maszyny funkcją „Pomiar 
narzędzia”, dostępną w systemie obrabiarki. W pomiarach 
zastosowano dedykowany do tego celu automatyczny cykl 
pomiarowy żebra–kieszeni (cykl pomiarowy G132: „Ustawienie 
narzędzia”). Cykl pomiarowy powtórzono również pięciokrotnie, 
bez przemocowania narzędzia i z odkładaniem narzędzia do ma-
gazynu. Współrzędne środka elektrody zostały wyznaczone  
w stosunku do środka kuli referencyjnej, która zajmuje znane (po 
kalibracji) położenie względem osi wrzeciona, a kąt określono 
względem osi obrabiarki. Deklarowana przez producenta 
niepewność pomiaru na maszynie obróbczej wynosi 
UR=0,005 mm. Również w tym przypadku zastosowano rozstęp, 
jako miarę występujących rozrzutów wartości offsetów.  

Zestawienie wyznaczonych wartości rozstępów przedstawia 
tabela 3. 

W badaniach została użyta monolityczna elektroda robocza, 
wykonana z miedzi, która przepracowała około 2 godzin  
i charakteryzowała się niewielkim stopniem zużycia (2%). 
 
4.2. Wyniki 
 

Analizując wyniki w tabeli 3 można zaobserwować, że zmiana 
lokalizacji próbkowanych punktów pomiędzy cyklami pomiaro-
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wymi w serii sprawia, że definiowane układy i obliczane wartości 
parametrów znacznie się różnią. Pozwala to sądzić, że znaczącym 
źródłem rozrzutu wyników pomiaru mogą być odchyłki kształtu 
narzędzia i jego ewentualne odkształcenia. Największe różnice 
pomiędzy wartościami obliczanych parametrów występują  
w sytuacji, gdy odtworzenie cyklu pomiarowego jest związane  
z indywidualnym doborem miejsc, w których następuje pomiar, 
czyli w serii „Man”.  

 
Tab. 3. Rozstęp parametrów korygujących ustawienie elektrody  
Tab. 3.  The range of the parameters of electrode positioning relative  

to the spindle axis 
 

Sposób pomiaru 
Strategia 
„2PKT” 

(1) 

Strategia 
„12PKT” 

(2) 

Pomiar EDM 
 

(3) 

Parametr 

  

 

Wymiar XAuto, mm 0.0013 0.0002 0.001 

Wymiar YAuto, mm 0.0005 0.0011 0.001 

Kąt CAuto,  o 0.0013 0.0006 0.000 

Wymiar XMan, mm 0.0025 0.0099 – 
Wymiar YMan, mm 0.0059 0.0101 – 

Kąt CMan, o 0.0281 0.0423 – 

 
Zwiększenie liczby próbkowanych punktów w tej serii pozwala 

na skuteczniejszą lokalizację odchyłek kształtu, powodując  
większy rozrzut obliczanych wartości parametrów (strategia  
2–punktowa (1) i strategia 12–punktowa (2)). Zbyt mała liczba 
punktów nie pozwala na uwzględnienie wpływów pochodzących 
od odchyłek narzędzia. Różnice zmniejszają się, gdy cykle powta-
rzalnie lokalizują próbkowane punkty. Zwiększenie liczby punk-
tów w serii „AUTO” wpływa na podniesienie precyzji, lecz jedno-
cześnie wydłuża czas pomiaru. Rysunek 4 przedstawia te zależno-
ści dla współrzędnej X. 

 

 
 

WYKRES ROZSTĘPU PARAMETRU X, mm

 Średnia 
 Min.-Maks. 
 Średnia±Odch.std 
 Odstające
 EkstremalneXMan 12PKT

XAuto 12 PKT
XMan 2PKT

XAuto 2PKT

-0.462

-0.460

-0.458

-0.456

-0.454

-0.452

-0.450

-0.448

 
 
Rys. 4.  a) Wyniki pomiaru współrzędnej X ustawienia narzędzia względem  

osi wrzeciona, b) Rozstęp w serii „MAN” i „AUTO” 
Fig. 4.  a) Measurement results of X coordinate in relation to the spindle axis 

b) The range in „MAN” and „AUTO” series  

 
Wydaje się, że wybór systemu pomiarowego nie wpływa w de-

cydującym stopniu na rozrzut parametrów, jeśli pomiary odbywają 
się według tego samego schematu doświadczalnego (strategia  
2–punktowa (1) i pomiar EDM (3), także po 2 punkty). 

Najbardziej zgodne wyniki uzyskano mierząc narzędzie środ-
kami dostępnymi w systemie obrabiarki ROBOFORM 350 Sp 
(pomiar EDM (3)). Narzędzie jest wtedy ustalone w uchwycie 
wrzeciona obrabiarki, a próbkowane punkty powtarzalnie lokali-
zowane na powierzchniach elektrody. Pomiar odbywa się prak-
tycznie w tych samych punktach powierzchni. Niewielki rozrzut 
może być wynikiem niedokładności systemu pomiarowego obra-
biarki lub, również nieznacznych, błędów prostoliniowości pro-
wadnic obrabiarki, luzów w zespołach, itp.  
 
5. Podsumowanie 
 

Podsumowując, można sformułować wnioski skierowane do 
dwóch obszarów zagadnień związanych z ZSP.  

W odniesieniu do przedstawionych badań można zauważyć, że 
o dokładności drążonych części maszyn decyduje wiele czynni-
ków, w tym dokładność pozycjonowania narzędzia względem 
powierzchni bazowych. W pracy zbadano wpływ strategii pomiaru 
narzędzia na wartości parametrów korygujących jego ustawienie 
względem osi wrzeciona elektrodrążarki.  

Nie zaobserwowano większych różnic pomiędzy wynikami 
uzyskanymi na podstawie zastosowania dwóch systemów 
pomiarowych: maszyny i obrabiarki. Na wyznaczane parametry 
nie ma znaczącego wpływu odkładanie i mocowanie narzędzia  
w uchwycie, świadcząc o zadowalającej powtarzalności mocowania 
systemu 3R. Największe różnice występują w przypadku 
indywidualnie dobieranej lokalizacji punktów dla każdego cyklu 
pomiarowego, co wskazuje na wpływ odchyłek kształtu mierzonego 
narzędzia. Dalsze prace będą zmierzać do ograniczenia wpływu 
tego czynnika. Skutecznym rozwiązaniem może okazać się np. 
zastosowanie innego algorytmu obliczeń geometrii elektrody. Za-
stosowany system posiada wszelkie cechy skalowalności, dając 
możliwość modyfikacji lub opracowania nowych makr i włączenie 
ich do oprogramowania EDM P&M. 

Druga uwaga dotyczy perspektyw rozwoju i upowszechniania się 
implementacji technologii ZSP. Rozważając potencjał ZSP należy 
zauważyć, że pozwalają one na realizację dwóch ważnych celów. 
Pierwszy, to skrócenie czasów przygotowawczo – zakończeniowych 
dzięki zautomatyzowanemu ustawianiu przedmiotu i narzędzia, 
drugi sprowadza się do uzyskiwania wysokiej precyzji wyrobów. 
Warunkiem ich osiągnięcia jest niezawodność i wysoka dokładność 
urządzeń systemowych. Biorąc pod uwagę wymierne korzyści, jakie 
daje posiadanie przez przemysł nowoczesnych, zautomatyzowanych 
systemów produkcyjnych, celowe wydają się prowadzenie prac, 
które pozwolą na zapewnienie odpowiednich standardów metrolo-
gicznych w urzeczywistnianiu rozwojowych tendencji. 
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