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Streszczenie 
 

Sondy przedmiotowe coraz częściej są standardowym wyposażeniem 
obrabiarek CNC. Wykorzystywane są do pomiaru wymiarów pomiędzy 
zabiegami technologicznymi oraz do kontroli po zakończeniu obróbki.  
W procesach obróbki skrawaniem generowane są znaczne ilości ciepła., 
które kumulowane w przedmiocie obrabianym, powoduje wzrost jego 
temperatury i co za tym idzie zmianę wymiarów. W pracy zaprezentowano 
wyniki pomiaru sondą długości OMP 60 przedmiotów frezowanych wy-
konanych ze stali C45 i stopu aluminium 2017 A. Przeprowadzony ekspe-
ryment pokazał, że odkształcenia wywołane ciepłem generowanym  
w strefie skrawania są znaczące i nie można ich pominąć podczas pomiaru 
sondami przedmiotowymi. 
 
Słowa kluczowe: sonda przedmiotowa, niepewność pomiaru, odkształce-
nia cieplne. 
 

Inaccuracy of measurements  by inspection 
probe in relation to thermal deformations 

 
Abstract 

 
Inspection probes are used to measure dimensions between technological 
operations and  to control after completing the machining. Machining 
generates significant amount of heat which is accumulated in a machined 
object causing change of the object dimensions. In this paper there  
is discussed the  influence of thermal deformation on the accuracy of  
measurements taken by an inspection probe. In Section 2 there are  
presented the most important sources of measurement errors and methods 
for assessment of the measurement accuracy by means of the inspection 
probe. The study included measurements taken by the inspection probe 
after machining at given intervals. Two very popular materials, steel C45  
and aluminium alloy 2017A, were chosen. In-cut milling with and without 
cooling with cutting fluid was used as a method of machining. In Fig. 1 the 
object with marked measurement points is presented. Fig. 2 shows  
the object fixed in workspace of the machining center. The results of 
measurements made with use of the inspection probe were compared with 
those obtained from CMM measurements in 200C. Elongation ΔL was 
calculated as a difference between the measurement by the inspection 
probe OMP 60 and CMM measurement. In Tables 4-7 the average elongation 
as a function of time from the end of machining to the beginning of  
measurements is given. Figs. 3 and 4 show its graphic representation. 
 
Keywords: inspection probe, uncertainty, measurement, thermal deformation. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Sondy przedmiotowe zwane także sondami inspekcyjnymi, coraz 
częściej są standardowym wyposażeniem obrabiarek CNC. Pier-
wotnie przeznaczone były do określenia położenia przedmiotu  
w przestrzeni roboczej obrabiarki. Obecnie, wraz z rozwojem opro-
gramowania, wykorzystywane są do pomiaru wymiarów między 
zabiegami, kontroli wymiarów po zakończeniu obróbki jak również 
do automatycznej korekcji toru narzędzia (closed-loop machining) 
[1-4]. Każde z tych zastosowań wymaga określenia niedokładności 
pomiaru. 
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2. Niedokładność pomiaru sondami  

przedmiotowymi 
 

Wyznaczenie niepewności pomiaru sondą przedmiotową jest 
zagadnieniem złożonym. Producenci sond przedmiotowych, jako 
parametr charakteryzujący niedokładność podają zazwyczaj po-
wtarzalność jednokierunkową Jest to tylko jeden z wielu 
składników budżetu niepewności. Innymi składnikami związany-
mi z sondą są: kierunek dojazdu końcówki do przedmiotu mierzo-
nego [2] i powtarzalność mocowania [5]. Do pomiaru sondami 
wykorzystywane są układy sterująco-pomiarowe obrabiarki. Dla-
tego dokładności: geometryczna maszyny, stosowanych wzorców 
i pozycjonowania mają znaczący wpływ na dokładność pomiarów  
[1-3]. Nie opracowano dotąd jednolitych metod wyznaczania 
niepewności pomiaru systemu pomiarowego z zastosowaniem 
sondy inspekcyjnej. W pracach [1] i [3] autorzy do oceny niedo-
kładności pomiaru wykorzystują różnicę pomiędzy wynikiem 
pomiaru średnicy otworu sondą i maszyną współrzędnościową. 
Zaobserwowane różnice przyjmują bardzo duże wartości, docho-
dzące nawet do 1mm. W pracy [2] na postawie wyników pomiaru 
dokładności geometrycznej obrabiarki interferometrem laserowym 
i pomiaru certyfikowanej kuli wzorcowej sporządzono mapę 
błędów uwzględniającą niestabilność drogi przełączania w zależ-
ności od kierunku dojazdu. Autorzy [4] wykonali pomiary przed-
miotu obrabianego przed pierwszym przejściem i po jego skoń-
czeniu oraz po drugim przejściu. Obliczone różnice pomiędzy 
wymiarami zostały wykorzystane w  dalszej części badań.  Przed-
stawione w [1-4] wyniki pomiarów i ocena niedokładności sytemu 
pomiarowego z sondą inspekcyjną, służyły, po zastosowaniu 
wybranych metod matematycznych, do korekcji toru narzędzia, co 
według autorów dało spodziewane rezultaty poprawy jakości 
wyrobu. Jednak zaprezentowane metody wyznaczania niedokład-
ności nie mogą być stosowane do oceny niedokładności kontroli 
wymiarów między zabiegami i po zakończeniu obróbki. Takie 
zastosowanie może znaleźć opisana w [6] metoda oparta na po-
miarze końcowych wzorów długości, według procedur przezna-
czonych do sprawdzania współrzędnościowych maszyn pomiaro-
wych.  
Źródłem błędów pomiaru oprócz sytemu pomiarowego (błędy 

instrumentalne) jest przedmiot mierzony [7]. Istotne znaczenie  
w  przypadku wewnątrzobrabiarkowych systemów pomiarowych 
odgrywa niepewność systematyczna pochodząca od temperatury 
mierzonego przedmiotu. Znaczne ilości ciepła generowanego  
w trakcie procesu obróbki (nawet do 20% [8]), akumulowane są 
wewnątrz przedmiotu obrabianego i powodują wzrost jego tempe-
ratury. Rozkład temperatury w objętości obrabianego przedmiotu 
jest nierównomierny, co skutkuje nierównomiernymi odkształce-
niami jak pokazane zostało to w [8]. Również w [9] analizowany 
jest problem odkształceń cieplnych powstających w trakcie ob-
róbki profilu cienkościennego. Obserwowano zmianę w czasie, 
rozkładu temperatury na powierzchni i odkształceń cieplnych. 
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Zaobserwowane rozkłady były nierównomierne a obszary mak-
symalnych odkształceń w niewielkim stopniu odpowiadały obsza-
rom, na których zaobserwowano maksymalną temperaturę. Po 
zakończeniu obróbki zanotowano dalszy wzrost odkształceń. Jest 
to bardzo istotne ze względu na zastosowanie sond pomiarowych. 
Niestety eksperyment przerwano po 5 sekundach od zakończenia 
obróbki. Czas potrzebny na wymianę narzędzia na sondę przed-
miotową jest znacznie dłuższy. Dlatego ważnym zagadnieniem 
jest określenie jak zmieniają się wymiary przedmiotu po zakoń-
czeniu obróbki w czasie stygnięcia. Niniejsza publikacja jest 
próbą uzupełnienia wiedzy w tym zakresie. 
 
3. Metodyka badań 
 

Badania wstępne wpływu odkształceń cieplnych na niedokład-
ność pomiaru sondą inspekcyjną przeprowadzone były na frezar-
skim centrum obróbkowym FV-580A ze sterowaniem numerycz-
nym Fanuc 0iMC wyposażonym w sondę OMP 60 Renishaw. 
Specyfikację techniczną sondy OMP 60 zestawiono w tabeli 1. 
 
Tab. 1.  Dane techniczne sondy OMP 60 
Tab. 1.    Technical data of inspection probe OMP60 
 

Kierunki działania ±X, ±Y, ±Z 

Typ transmisji optyczna – podczerwień 3600 

Zakres transmisji 6m 

Powtarzalność jednokierunkowa  
(2 σ z typowym trzpieniem) 

± 1μm 

Nacisk pomiarowy 

płaszczyzna XY minimum 

płaszczyzna XY maksimum 

w kierunku osi +Z 

 

0,75 N 

1,4 N 

5,3 N 

Droga przełączania 

płaszczyzna XY 

w kierunku osi +Z 

 

±180 

11 mm 

  
Sonda mocowana jest we wrzecionie obrabiarki za pomocą 

oprawki BT-40. Przed przystąpieniem do badania wpływu od-
kształceń cieplnych wykonano kalibrację sondy i wzorcowanie 
systemu pomiarowego według procedury opisanej w [6]. 
W tabeli 2 zaprezentowano wyniki wzorcowania jedynie dla osi X, 
ponieważ  analizowany wymiar przedmiotu mierzonego, położony 
był równolegle do tej osi. 
 
Tab. 2.  Wyniki wzorcowania dla osi X 
Tab. 2.    Results of  calibration for axis X 
 

Długość 
płytki 

[mm] 

Średnia  

[mm] 

Niepewność 
typu A ua 

[mm] 

Niepewność 

złożona u 

[mm] 

Niepewność  
rozszerz. U 

[mm] 

Błąd 
systemat 

[mm] 

100 100,002 0,0005 0,0006 0,0012 0,002 

150 150,004 0,0005 0,0007 0,0014 0,004 

200 200,003 0,0005 0,0008 0,0016 0,003 

300 300,010 0,0005 0,0010 0,0020 0,010 

 
Do badań wybrano dwa bardzo popularne materiały konstruk-

cyjne: stal C 45 i stop aluminium 2017 A. Materiały te różnią się 
znacznie własnościami mającymi wpływ na wartość odkształceń 
cieplnych [10, 11]. Wybrane właściwości zestawiono w tabeli 3. 
 
Tab. 3.  Wybrane właściwości materiałów konstrukcyjnych  
Tab. 3.   Chosen properties of constructional materials 
 

 Materiał Współczynnik 
rozszerzalności 

liniowej  

[1/K] 

Współczynnik 
przewodzenia 

ciepła  

[W/m*K] 

Ciepło 
właściwe Cp 

 

[J/kg*K] 

Gęstość 

 

 

[kg/m3] 

C 45 11,1*10-6 48,1 481 7,85*103 

2017 A 22,9*10-6 134 873 2,79*103 

 

Półfabrykatem były pręty o przekroju kwadratowym 40x40, cię-
te na długość L = 80± 0,1 mm. Do obróbki zastosowano metodę 
frezowania współbieżnego bez chłodzenia i z chłodzeniem cieczą. 
Użyto frezów: do stali - 20mm, pełnowęglikowego, ośmio-
ostrzowego o symbolu YG1EM812000, do stopu aluminium - 
o symbolu 25-120-30, dwuostrzowego, marki Fenes. Obrób-
kę prowadzono z następującymi parametrami: vc = 80 m/min  
i fz = 0,1 mm/ostrze dla stali, oraz vc = 400 m/min i fz = 0,086 
mm/ostrze dla aluminium. Są to parametry zalecane przez produ-
centa narzędzi skrawających. Na rysunku nr 1 zaprezentowano 
przedmiot obrabiany z zaznaczonymi punktami pomiarowymi.  

 
 

 
 
Rys. 1.  Przedmiot obrabiany z zaznaczonymi punktami pomiarowymi  
Fig. 1.    Machined object with measuring points 

 
Do programowania przebiegu pomiaru sondą OMP 60 zastoso-

wano pakiet Inspection Plus zainstalowany w systemie sterowania 
obrabiarki. Do pomiaru wymiaru L = 80 i szerokości występu  
S =20 wykorzystano cykl pomiarowy G65P9812 (pomiar że-
bra/kieszeni) [12]. Jest to pomiar odległości dwóch punktów 
próbkowania wzdłuż wyznaczonej osi. Aby uniknąć wpływu 
ustawienia przedmiotu obrabianego na wynik pomiaru, po zamo-
cowaniu półfabrykatu w imadle, na stole obrabiarki, wstępnie 
sfrezowano wszystkie dostępne powierzchnie. Na rysunku 2 poka-
zano ustawienie i zamocowanie przedmiotu w przestrzeni robo-
czej obrabiarki FV 580 A. 

 
 

 
 

Rys. 2.  Ustawienie przedmiotu w przestrzeni obrabiarki  
Fig. 2.   Object positioned in the machine tool workspace 

     
Następnie wykonano, pokazane na rys. 1, podcięcie. Cykl ob-

róbki (bez wstępnego frezowania) przedmiotu ze stali trwał ok. 
120s, a ze stopu aluminium ok. 90s. Po zakończeniu frezowania 
narzędzie automatycznie odkładano do magazynu narzędziowego. 
Z magazynu pobierana była sonda OMP 60 i rozpoczynał się cykl 
pomiarowy. Czas od zakończenia obróbki do pierwszego zetknię-
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cia końcówki sondy z przedmiotem wynosił 180s. Czas trwania 
cyklu pomiarowego wynosił 120s. Ze względu na dość długi czas 
pomiaru, pomiędzy kolejnymi powtórzeniami nie robiono przerw. 
Założono, że dla przedmiotów wykonywanych bez chłodzenia 
ostatni pomiar rozpocznie się po 900s od zakończenia obróbki, dla 
przedmiotów chłodzonych po 600. Przed rozpoczęciem cyklu 
pomiarowego mierzono temperaturę powierzchni wybranych 
próbek za pomocą kamery termowizyjnej V-20. Badania prowa-
dzone były w pomieszczeniu nieklimatyzowanym. Temperatura 
wynosiła 230 C. Po zakończeniu pomiarów wszystkie próbki 
przeniesione zostały do Laboratorium technik i systemów pomia-
rowych i tam po 120 godzinach, po wyrównaniu temperatury, 
powtórnie zostały zmierzone. Jako metodę odniesienia przyjęto 
pomiar współrzędnościową maszyną pomiarową Vista-Zeiss 
z oprogramowaniem pomiarowo - sterującym Power Inspect.  
 
4. Wyniki badań i analiza 
 

Wyniki pomiaru współrzędnościową maszyną pomiarową przy-
jęto jako wymiar zaobserwowany w temperaturze  odniesienia 
200C. Wydłużenie Lbliczono jako różnicę pomiędzy wynikiem 
pomiaru sondą OMP 60 i współrzędnościową maszyną pomiaro-
wą. W tabelach 4-7 zamieszczono uśrednione wartości wydłużenia 
w funkcji czasu jaki upłynął od zakończenia obróbki do rozpoczę-
cia pomiaru. Wszystkie wyniki pomiaru sondą skorygowano  
o poprawkę wynikającą z błędu systematycznego wyznaczonego 
podczas wzorcowania. Poprawkę p=-0,001mm, obliczono na 
podstawie równania linii trendu dla zależności pomiędzy długo-
ścią płytki wzorcowej i błędem systematycznym (tab. 2).  

 
Tab. 4.  Wydłużenia L dla stali C45 bez chłodzenia 
Tab. 4.     Elongation  L for steel C45 without cooling 
 

L p Czas 

[s] 

Wydłużenie 

[mm] 

Odch. standard. wydłużenia 

[mm] 

1 180 0,049 0,008 

2 300 0,041 0,007 

3 420 0,041 0,007 

4 540 0,040 0,004 

5 660 0,032 0,004 

6 780 0,033 0,003 

7 900 0,032 0,001 

 
Tab. 5.  Wydłużenia L dla stali C45 z chłodzeniem 
Tab. 5.     Elongation  L for steel C45 with cooling 
 

L p Czas 

[s] 

Wydłużenie 

[mm] 

Odch. standard. wydłużenia 

[mm] 

1 180 0,025 0,004 

2 300 0,029 0,003 

3 420 0,027 0,004 

4 540 0,025 0,001 

5 660 0,026 0,001 

 
Tab. 6.  Wydłużenia L dla stopu aluminium 2017A bez chłodzenia 
Tab. 6.     Elongation  L for aluminium alloy 2017A without cooling 
 

L p Czas 

[s] 

Wydłużenie 

[mm] 

Odch. standard. wydłużenia 

[mm] 

1 180 0,053 0,004 

2 300 0,045 0,005 

3 420 0,046 0,006 

4 540 0,039 0,005 

5 660 0,040 0,004 

6 780 0,038 0,002 

7 900 0,036 0,002 

 

Tab. 7.  Wydłużenia L dla stopu aluminium 2017A z chłodzeniem 
Tab. 7.     Elongation  L for aluminium alloy 2017A with cooling 
 

L p Czas 

[s] 

Wydłużenie 

[mm] 

Odch. standard. wydłużenia 

[mm] 

1 180 0,033 0,009 

2 300 0,028 0,004 

3 420 0,027 0,003 

4 540 0,023 0,003 

5 660 0,025 0,004 

 
Celem prowadzonych badań było, między innymi, określenie 

czasu, po którym odkształcenia cieplne będą porównywalne z nie-
pewnością pomiaru sondą OMP 60. Dla wszystkich rozpatrywanych 
przypadków założony czas stygnięcia był o wiele za krótki, mimo iż 
kilkukrotnie przekraczał czas obróbki. Zastosowanie cieczy chło-
dzącej w trakcie obróbki wpłynęło na zmniejszenie wydłużenia 
spowodowanego odkształceniami cieplnymi, jednak w stopniu 
niewystarczającym. Na rysunku 3 zaprezentowano zmianę w czasie 
średniego wydłużenia dla próbek wykonanych ze stali C45, na 
rysunku 4 dla próbek ze stopu aluminium 2017A. 

Analizując wyniki pomiarów zamieszczone w tabelach 4-7 oraz 
na wykresach na rysunkach 3 i 4 można zauważyć, że dla przed-
miotów obrabianych bez chłodzenia różnica w wartościach wy-
dłużenia w chwili rozpoczęcia pomiarów dla przedmiotów ze stali 
i stopów aluminium wynosi 0,004mm. Jeżeli porównamy to  
z wartościami odchyleń standardowych, to możemy stwierdzić, że 
nie jest znacząca. 
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Rys. 3.  Zmiana wydłużenia w czasie dla próbek ze stali C 45 
Fig. 3.    Change of elongation with time for steel C45 samples 
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Rys. 4.  Zmiana wydłużenia w czasie dla próbek ze stopu aluminium 2017A 
Fig. 4.   Change of elongation with time for aluminium 2017A samples 

 
Po upływie czasu 900s wydłużenie L dla obydwu rozpatrywa-

nych przypadków zmniejszyło się o 0,017mm. Jest to wynik po-
zornie dość zaskakujący, ponieważ zarówno współczynnik rozsze-
rzalności liniowej jak i współczynnik przewodzenia ciepła mają 
dla stopu 2017A znacznie większe wartości (tab. 3). Większe 
wartości współczynnika przewodzenia sprzyjają szybszemu spad-
kowi temperatury w objętości  mierzonego przedmiotu, co przy 
większych wartościach współczynnika rozszerzalności liniowej 
powinno dać większą zmianę długości przedmiotu. Częściowo tę 
pozorną sprzeczność pozwala wyjaśnić zamieszczony na rysunku 
5 wykres maksymalnej temperatury, zmierzonej na powierzchni 
próbek, kamerą termograficzną V-20.  Maksymalna temperatura 
na powierzchni próbki ze stali C 45 w chwili rozpoczęcia pomia-
rów wynosiła 37,50C i z upływem czasu malała, przy czym od 300 
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sekundy spadek ten był znacznie wolniejszy. Natomiast tempera-
tura  na powierzchni próbki ze stopu 2017A wynosiła 49,20C  
i w początkowym okresie rosła, osiągając w 300 sekundzie mak-
simum wynoszące 53,60C. Później następował spadek, który nie 
był tak jednostajny jak w przypadku stali C45. Trzeba jednak 
pamiętać, że temperatura maksymalna zmierzona na powierzchni 
materiału obrabianego nie oddaje w pełni charakteru zmian od-
kształceń cieplnych, co zostało pokazane w [9]. Poza tym o warto-
ści wydłużenia decyduje temperatura całej objętości materiału  
a nie tylko na jego powierzchni. Tak więc wykresy na rys. 5 nale-
ży traktować w sposób poglądowy, pomagający zrozumieć cha-
rakter zachodzących zjawisk. Zróżnicowany rozkład temperatury 
dla badanych materiałów związany jest z ilością ciepła przejętego 
przez przedmiot w czasie frezowania. Po pierwsze związane jest 
to jak powszechnie wiadomo z właściwościami mechanicznymi 
obrabianych materiałów jak i ze znacznym zróżnicowaniem para-
metrów prowadzenia obróbki. Zróżnicowanie parametrów obróbki 
ma uzasadnienie technologiczne. Założeniem eksperymentu było 
prowadzenie go w warunkach odpowiadających warunkom rze-
czywistym. Po drugie na otrzymane wyniki miały wpływ właści-
wości fizyczne obrabianych materiałów. Należy zauważyć, że 
ciepło właściwe stopu 2017A jest 1,8 razy większe niż stali C 45, 
ale masa przedmiotu przy tych samych wymiarach jest 0,4 razy 
mniejsza, w rezultacie  czego ilość ciepła potrzebna do zmiany 
temperatury o tę samą wartość jest w przypadku stopu 2017A 
mniejsza 0,6 razy. 
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Rys. 5.  Zmiana maksymalnej temperatury na powierzchni próbek niechłodzonych  
Fig. 5.   Change of maximal surface temperature of not cooled samples 

 
Opisane powyżej różnice znajdują również odzwierciedlenie  

w przebiegu zmian wydłużenia dla próbek frezowanych z zasto-
sowaniem emulsji chłodzącej. Na wykresach pokazanych na 
rysunkach 3 i 4 można zauważyć wpływ chłodzenia. Oczywiście 
obniżyły się wartości wydłużenia próbek wykonanych z obydwu 
gatunków materiału, ale nadal są one znacznie większe niż rozsze-
rzona niepewność pomiaru. Zwrócić należy uwagę na charakter 
zmian. W próbkach ze stali przejmowanie ciepła w trakcie obrób-
ki, ze względu na znacznie mniejsze wartości współczynnika 
przewodzenia zachodzi znacznie wolniej niż dla stopu aluminium. 
W rezultacie tego większa jego część przejmowana jest przez 
emulsję chłodzącą. Po zakończeniu obróbki następuje dla stali 
wzrost wydłużenia, natomiast dla aluminium nie jest to zauważal-
ne. Przyczyną tego może być dość długi czas, około 180s, od 
zakończenia obróbki do pierwszego pomiaru. Maksimum wydłu-
żenia biorąc pod uwagę wysoką wartość współczynnika przewo-
dzenia ciepła materiału 2017A mogło wystąpić wcześniej.  
 Warto zwrócić uwagę również na wartości odchyleń standar-
dowych zawartych w tabelach 4-7. Wartości odchyleń standardo-
wych wydłużenia dla stali zmniejszają się wraz ze stygnięciem 
materiału. Dotyczy to zarówno próbek wykonanych bez zastoso-
wania emulsji chłodzącej jak i z chłodzeniem. Taka zależność nie 
występuje dla stopu 2017A. Przyczyną tego może być większa 
dynamika zmian zachodzących podczas stygnięcia powodowana 
większą prędkością transportu ciepła i mniejszą masą.  
 

5. Wnioski 
 

Opisane w niniejszej pracy badania miały charakter badań 
wstępnych i dotyczyły dość prostego przypadku obróbki. Celem 
ich było między innymi określenie czasu studzenia materiału, po 
którym wynik pomiaru sondą będzie uwolniony od wpływu od-
kształceń wywołanych ciepłem przejmowanym ze strefy skrawa-
nia. Założony w eksperymencie czas okazał się o wiele za krótki, 
ale przestój powodowany stygnięciem przedmiotu obrabianego,  
z ekonomicznego punktu widzenia generował znaczne straty. 
Zastosowanie chłodzenia ograniczyło wartości zmierzonych wydłu-
żeń, ale w stopniu niewystarczającym, aby wynik pomiaru sondą nie 
był obarczony błędem temperaturowym. Na uwagę zasługuje fakt, 
że prowadzenie obróbki z parametrami zalecanymi dla badanych 
materiałów i stosownych frezów nie powodowało znaczących róż-
nic w wartościach wydłużenia zaobserwowanych w ostatnim pomia-
rze, mimo różnic we właściwościach fizycznych materiałów. 

Przeprowadzony eksperyment pokazał, że odkształcenia wywo-
łane ciepłem generowanym w strefie skrawania są znaczące i nie 
można ich pominąć podczas pomiaru sondami przedmiotowymi. 
Nie można ich także wyeliminować poprzez korekcję. Złożoność 
zjawisk zachodzących podczas stygnięcia materiału uniemożliwia 
obliczenie poprawek temperaturowych. Wobec coraz szerszego 
stosowania sond inspekcyjnych temat zasługuje na kontynuację  
i przyszłe badania będą zmierzały w kierunku opracowania syste-
mu ekspertowego co pozwoliłoby na przeprowadzenie pomiaru na 
obrabiarce bez powodowania strat wynikających z długiego czasu 
stygnięcia przedmiotów obrabianych. 
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