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Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z pomiarami geometrii 
płytek wymiennych w narzędziach wieloostrzowych. Dokonano weryfika-
cji wielkości geometrycznych płytek wymiennych z powierzchnią dogła-
dzającą i z zaokrąglonym narożem. Oceniano następujące parametry: 
czynną krawędź skrawającą la, promień zaokrąglenia naroża r długość 
krawędzi dogładzającej bs, całkowitą długość I = iC i szerokość płytki iW. 
Pomiary geometryczne przeprowadzono za pomocą współrzędnościowej 
maszyny pomiarowej typu stołowego Video-Check® - IP 250 firmy Werth 
Messtechnik GmbH, wyposażonej w bezstykową głowicę wizyjną. Oceny 
dokonywano w cyklu automatycznym z wykorzystaniem programu pomia-
rowego opracowanego w środowisku WinWerth® 6.21. Uzyskane wyniki 
wykazały istnienie rozbieżności w informacjach dotyczących wymiarów 
płytek wymiennych podawanych w katalogach producentów. 
 
Słowa kluczowe: narzędzia skrawające, płytki wymienne, wymiary geo-
metryczne, pomiary współrzędnościowe. 
 

Assessment of the cutting tool geometry by 
the use the bench-type coordinate measuring 
machine Werth Video-Check®-IP 250 

 
Abstract 

 
From the wide group of modern cutting tools we have extracted the group 
of folded one- or multi-edge tools commonly used in many machining 
processes. In this type of tools the main cutting element is used in a form 
of inserts with specified geometrical dimensions. The nominal dimensions 
of inserts are usually presented by tools manufacturer in the main  
catalogues. Unfortunately the practice shows that catalogue dimensions 
sometimes are incorrect. In such case the positioning (assumption: insert 
bores have definite tolerance) can generate errors in correct orientation of 
insert in holder bore or body of cutting tool and the same lack of parallel to 
machined surface. Generated in this way errors can cause the change of 
geometrical structure of surface during cutting process. Assessment of 
geometry of inserts before their fixing in holder bore or body of cutting 
tool is a highly required. In the paper problems concerning with measurements 
of geometry of inserts of multi-edge tools has been presented. We verified 
the geometrical quantities, which characterized inserts honed edge bs

 type 
and rounded corner r type. The following parameters were assessed: active 
cutting edge la, corner radius rlength of honed surface bs, total length l = iC, 
insert width iW. The geometrical measurements were carrying out by bench-
type coordinate measuring machine Video-Check®-IP 250 produced by 
Werth Messtechnik GmbH. The machine was equipped with non-contact 
vision head. All measurements were carrying out in automatic mode. In this 
case we used a special measuring program prepared in WinWerth® 6.21 
software. The obtained results show the divergence in data concerning 
insert dimensions passed in manufacturer’s catalogues. 
 
Keywords: cutting tools, inserts, geometrical dimensions, coordinate 
measurements. 
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1. Wstęp 
 

Dużą grupę współczesnych narzędzi skrawających [1, 2] sta-
nowią narzędzia składane jedno lub wieloostrzowe [3, 4, 5]. 
Głównym elementem skrawającym w tych narzędziach jest 
płytka wymienna mocowana różnymi sposobami mechaniczny-
mi [6]. Konstrukcja narzędzi wieloostrzowych powinna być 
prosta oraz posiadać jak najmniejszą liczbę części dla zachowa-
nia odpowiedniej sztywności oraz wytrzymałości. Musi ona 
również jednoznacznie, powtarzalnie i pewnie zapewniać mo-
cowanie płytki w gnieździe oprawki lub korpusu narzędzia, jak 
również umożliwiać jej szybką wymianę.  

W celu zwiększenia dokładności obróbki stosuje się precyzyjną 
regulację płytek wymiennych. W szczególności dotyczy to narzędzi 
wieloostrzowych, w których liczba ostrzy wynosi od kilku do 
kilkudziesięciu. Zaletą regulacji jest znaczne zmniejszenie chropo-
watości, falistości, a nawet błędów kształtu na powierzchni obro-
bionej. Istnieje także możliwość kompensacji błędów powstałych 
na skutek wadliwego wykonania płytek wymiennych oraz gniazd 
w korpusie narzędzi. Wiąże się z tym kilka wad m.in. trudność  
w wykonaniu takich gniazd, czasochłonne ustawienia płytek oraz 
zmniejszenie sztywności baz ustawczych. 

Do klasyfikacji tolerancji wykonania płytek wymiennych i ich 
powtarzalności mocowania przyjmuje się zazwyczaj wartości 
następujących wielkości opisujących geometrię płytek [3]: 
 d – średnica okręgu wpisanego w obrys płytki,  
 m – odległość naroża lub krawędzi skrawającej od okręgu d, 
 s – grubości płytki.  

Oprócz ww. wielkości do określania powtarzalności wymiarów 
geometrycznych płytek wymiennych mogą być stosowane również 
inne wielkości takie jak np. symetryczność wykonania położenia 
otworu względem osi płytki [4] lub kąt wierzchołkowy εr zależny 
od długości czynnych krawędzi skrawających. 

Wymiary określające geometrię płytki podawane są zazwyczaj 
przez producentów narzędzi w odpowiednich katalogach. Niestety 
praktyka wykazuje, że wymiary katalogowe często odbiegają od 
wymiarów rzeczywistych. Jest to związane z wielkoseryjnym 
charakterem produkcji takich elementów. Nieodzowne jest więc 
dokonanie pomiarów geometrii płytek skrawających przed ich 
zamocowanie w narzędziu wieloostrzowymi i rozpoczęciem obróbki.  

Zagadnienie to jest tematem niniejszego artykułu, w którym 
Autorzy przeprowadzili tego typu pomiary korzystając ze współ-
rzędnościowej maszyny pomiarowej typu stołowego Video-
Check® -IP 250 firmy Werth Messtechnik GmbH wyposażonej  
w bezstykową głowicę wizyjną.  
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2. Charakterystyka współrzędnościowej  
maszyny pomiarowej Video-Check®-IP 250 

 
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa typu stołowego  

Video-Check® -IP 250 jest najmniejszą z maszyn oferowanych 
przez firmę Werth Messtechnik GmbH [7]. Jest ona przeznaczona 
głównie do precyzyjnych laboratoryjnych [8] i przemysłowych 
pomiarów wielkości geometrycznych w układzie 2D i 3D. Są to 
pomiary zarówno gotowych elementów maszyn i urządzeń, jak 
również ich prototypów, wykonywanych nowoczesnymi techno-
logiami szybkiego prototypowania, np. poprzez selektywne spie-
kanie laserowe SLS (ang. Selective Laser Sintering) [9].  

Urządzenie charakteryzuje się strukturą modułową, co umożli-
wia dostosowanie go do określonych zadań pomiarowych.  
W zależności od wykonywanego zadania urządzenie może praco-
wać jako maszyna pomiarowa, mikroskop lub projektor. 

Video-Check® -IP 250 [10] zbudowany jest z dwóch zasadni-
czych modułów – stolika pomiarowego przemieszczającego się na 
łożyskach mechanicznych z mocowaniem magnetycznym oraz 
kolumny przesuwu pionowego mieszczącej bezstykową głowicę 
wizyjną. Zastosowana w urządzeniu sonda pomiarowa Video IP 
pozwala na wykonywanie pomiarów przy powiększeniu optycz-
nym w zakresie od 16 do 160. Zmiana powiększenia może być 
dokonywana manualnie (płynne przejście do żądanego powięk-
szenia) lub automatycznie (10 obieralnych stopni powiększenia). 
Urządzenie wyposażone jest w dwa źródła oświetlenia: 
 światło odbite pod kątem, stosowane w zależności od zakresu 

pracy od 27 do 200 mm, 
 światło przechodzące. 
W pierwszym przypadku źródłem światła jest specjalny pierścień 
oświetlający wykorzystujący zespół diod LED. Emituje on światło 
punktowe, co pozwala na prawidłowe oświetlenie ocenianych 
elementów o różnym współczynniku odbicia światła, strukturze 
powierzchni i barwie. Korzystając z pierścienia oświetlającego 
i odpowiedniego zakresu powiększeń Video-Check® -IP 250 może 
pracować jako mikroskop optyczny. W drugim przypadku, źródło 
światła znajduje się pod ocenianym elementem, oświetlając jego 
powierzchnię od spodu. Taki sposób oświetlania umożliwia uzy-
skanie konturu, na którym wyznaczane są punkty wg których 
wykonywany był pomiar wielkości geometrycznych.  

Urządzenie posiada konfigurację wieloczujnikową, co pozwala 
na wykorzystanie również innych typów sond pomiarowych (np. 
sond bezstykowych firmy Werth Messtechnik GmbH [11] lub 
sond stykowych firmy Renishaw [11]), zwiększa to elastyczność 
pracy i szybkość przeprowadzenia pomiarów. 

Charakterystykę urządzenia Video-Check® -IP 250 przedsta-
wiono w tab. 1, a jego widok ogólny pokazano na rys. 1. 

 
Tab. 1.  Ogólna charakterystyka współrzędnościowej maszyny pomiarowej typu 

stołowego Video-Check® -IP 250 firmy Werth Messtechnik GmbH  
Tab. 1.  General characteristic of bench-type multisensor coordinate measuring 

machine Video-Check® -IP 250 produced by Werth Messtechnik GmbH  
 

Parametry pomiaru 

Technika pomiarowa 
Współrzędnościowa technika pomiarowa, przetwarza-

nie obrazu powierzchni w celu detekcji krawędzi w 
świetle odbitym i przechodzącym 

Zakres pomiarowy 250 mm (oś x), 125 mm (oś y), 200 mm (oś z) 

Rozdzielczość 0,0001 mm 

Czas pomiaru Zależny od zadania pomiarowego 

Parametry systemu pomiarowego 

Typ sondy pomiarowej Video IP 

Zakres powiększenia 
ekranowego 

Stopniowane (9 stopni) od 50 do 150  
+ autofocus do pomiarów w osi z 

Masa mierzonego 
elementu 

30 kg 

 
Wraz z urządzeniem producent dostarcza dedykowane opro-

gramowanie pomiarowe o nazwie WinWerth® v.6.21 [12] pracują-
ce w środowisku MS-Windows. Pozwala ono na wykonywanie 
pomiarów oraz tworzenie programów pomiarowych do szybkiej 
automatycznej oceny elementów maszyn i urządzeń. 

 
 
Rys. 1.  Współrzędnościowa maszyna pomiarowa typu stołowego Video-Check® - 

IP 250 firmy Werth Messtechnik GmbH: a) widok ogólny oraz zbliżenie  
na sondę pomiarową IP, b) widok maszyny z ocenianymi płytkami  
wymiennymi umieszczonymi na stoliku pomiarowym  

Fig. 1.  Bench-type multisensor coordinate measuring machine Video-Check® - 
IP 250 produced by Werth Messtechnik GmbH: a) general view and  
near view of the probe IP, b) view of the machine with assessing  
inserts placed on a measuring table  

 
 
3. Badania doświadczalne 
 

Podstawowym celem badań doświadczalnych było określenie 
rzeczywistych wartości parametrów charakteryzujących geometrię 
ocenianych płytek wymiennych. Dodatkowym celem było porówna-
nie uzyskanych wartości ocenianych parametrów z tymi, które 
podawane są w katalogach producentów narzędzi obróbkowych. 
 
3.1. Charakterystyka geometrii płytek 
 

Do badań przeznaczono 2 zestawy płytek wymiennych produ-
kowanych przez firmę Sandvik AB. Były to płytki z powierzchnią 
dogładzającą bs (8 płytek) i płytki z zaokrąglonym narożem r
(6 płytek). Zestawienie podstawowych wielkości geometrycznych 
charakteryzujących wykorzystywane w badaniach płytki wymienne 
przedstawiono w tab. 2 oraz pokazano na rys. 2. 

 
Tab. 2.  Zestawienie podstawowych wielkości geometrycznych charakteryzujących 

płytki z powierzchnią dogładzającą bs (P1) i z zaokrąglonym narożem r(P2) 
Tab. 2.  The basic geometrical quantities characterizing the inserts honed surface bs

 

type (P1) and rounded holding corner r type (P2) 
 

Symbol Nazwa P1 P2 

iW Szerokość płytki – 9,6 

l=iC Całkowita długość płytki 13,4 – 

bs Powierzchnia dogładzająca 2 0,3 

la Czynna krawędź skrawająca 10 17 

r Promień zaokrąglenia naroża  1,5 2 

r Główny kąt przystawienia 45° 90° 

'r Pomocniczy kąt przystawienia 45° – 
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a) b) 

 
 
Rys. 2.  Wielkości geometryczne charakteryzujące wykorzystywane w badaniach 

płytki wymienne: a) z powierzchnią dogładzającą bs, b) z zaokrąglonym  
narożem r 

Fig. 2.  The geometrical quantities characterizing inserts used in experimental  
investigations: a) honed surface bs

 type, b) rounded holding corner r type 

 
 
3.2. Wyniki pomiarów geometrii płytek 
 

Pomiary geometrii płytek wymiennych polegały na wyznaczeniu 
wartości następujących wielkości: czynnej krawędzi skrawającej la, 
promienia zaokrąglenia naroża r długości krawędzi dogładzają-
cej bs, całkowitej długość płytki l = iC, szerokość płytki iW. Przy-
kładowe rezultaty pomiarów dla 2 typów płytek wymiennych poka-
zano na rysunku 3. 
 
 

 
 
Rys. 3.  Rezultaty pomiarów wielkości geometrycznych uzyskanych za pomocą 

współrzędnościowej maszyny pomiarowej Video-Check® -IP 250 firmy 
Werth Messtechnik GmbH, dla płytek wymiennych: a) z powierzchnią  
dogładzającą bs, b) z zaokrąglonym narożem r

Fig. 3.  Measurement results of geometry obtained by coordinate measuring  
machine Video-Check® -IP 250 produced by Werth Messtechnik  
GmbH, for inserts: a) honed surface bs

 type, b) rounded holding  
corner r type 

 
W dalszej części pracy przedstawiono wyniki pomiarów, uzyska-

nych dla płytek wymiennych z powierzchnią dogładzającą bs,  
(rysunki 5 – 7) oraz dla płytek z zaokrąglonym narożem r (rysun-
ki 8 – 10). W odniesieniu do pomiarów przyjęto następującą me-
todykę. Pomiar szerokości krawędzi dogładzającej bs wykonywa-
ny był pomiędzy środkami promieni zaokrąglenia naroży r. War-
tość promienia r wyznaczano wpisując okrąg w zarys jego krawędzi. 
Pomiar czynnej krawędzi skrawającej la, wykonywany był pomię-
dzy skrajnymi, przecinającymi się krawędziami dogładzającymi 
bs. Całkowita długości płytki l = iC wyznaczana była poprzez wpi-
sanie okręgu w płytkę i wykorzystanie jej środka jako punktu bazo-
wego, natomiast szerokość iW wyznaczana była pomiędzy czynny-
mi krawędziami skrawającymi la. 

Płytki wymienne z powierzchnią dogładzającą bs, posiadały 4 
krawędzie dogładzające bs oraz 4 czynne krawędzie skrawające la. 
Dla każdej z 8 płytek dokonano pomiarów długości krawędzi. 
Wyniki pomiarów przedstawiono na rysunkach 4 i 5.  

Analizując otrzymane rezultaty pomiarów można zauważyć wy-
raźne różnice w długości płytek wymiennych, kształtujące się dla 
pomiarów krawędzi dogładzającej bs w zakresie od 1,6 do 1,87 mm. 
Rozpatrując pojedynczą płytkę różnica pomiędzy najkrótszą, a naj-
dłuższą krawędzią dogładzającą bs zawierała się w zakresie od 
0,04 do 0,15 mm, przy czym wartość podawana przez producenta 
wynosiła 2 mm (linia referencyjna). 

 

 
 
Rys. 4.  Wyniki pomiarów długości krawędzi dogładzającej bs uzyskane dla 8 

ocenianych płytek wymiennych z powierzchnią dogładzającą bs 
Fig. 4.  Measurement results of length of the honed surface bs obtained for 8  

of the assessed inserts honed surface bs
 type 

 
 

 
 
Rys. 5.  Wyniki pomiarów czynnej krawędzi skrawającej la dla 8 ocenianych płytek 

wymiennych z powierzchnią dogładzającą bs 
Fig. 5.  Measurement results of the active cutting edge la, obtained for eight of the 

assessed inserts honed surface bs
 type 

 
Rezultaty pomiarów długości czynnej krawędzi skrawającej la 

dla 4 pierwszych płytek wymiennych zawierały się w zakresie od 
9,94 do 9,98 mm, natomiast dla pozostałych od 9,84 do 9,88 mm. 
W tym przypadku wartość podana w katalogu producenta wynosi-
ła 10 mm.  
 
 

 
 
Rys. 6.  Wyniki pomiarów promienia zaokrąglenia naroża rε, dla 8 ocenianych 

płytek wymiennych z powierzchnią dogładzającą bs 
Fig. 6.  Measurement results of the corner radius rε, obtained for 8 of the assessed 

inserts honed surface bs
 type 

 
Na rysunku 6 przedstawiono rezultaty pomiarów promienia za-

okrąglenia naroża rε, dla 8 ocenianych płytek wymiennych 
z powierzchnią dogładzającą bs. Producent podaje, że wartość tego 
promienia powinna wynosić 1,5 mm. Tymczasem należy ją podzielić 
przez 2 i przyjąć, wartość 0,75 mm dla pojedynczego promienia 
rUzyskane rezultaty wykazały duże zróżnicowanie wartości pro-
mienia zaokrąglenia naroża rε, w zakresie od 0,67 do ponad 1 mm. 
Na rysunku 6 przedstawiono rezultaty pomiarów całkowitej długo-
ści płytki wymiennej l= iC. 
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Rys. 7.  Wyniki pomiarów całkowitej długości płytki wymiennej l= iC, dla 8 

ocenianych płytek wymiennych z powierzchnią dogładzającą bs 
Fig. 7.  Measurement results of the total length l=iC, obtained for 8 of the  

assessed inserts honed surface bs
 type  

 
Uzyskano wartości z zakresu od 13,36 do 13,41 mm, przy czym 

wartości dla 6 pierwszych płytek były zbliżone do nominalnego 
wymiaru, określonego przez producenta na 13,4 mm. Dla pozo-
stałych płytek (7-8) uzyskane wartości były dużo wyższe. 

Na rysunkach 8 - 10 przedstawiono rezultaty pomiarów wielkości 
geometrycznych charakteryzujących płytki wymienne z zaokrą-
glonym narożem r. 
 
 

 
 
Rys. 8.  Wyniki pomiarów czynnej krawędzi skrawającej la, dla 6 ocenianych płytek 

wymiennych z zaokrąglonym narożem r 
Fig. 8.  Measurement results of the active cutting edge la, obtained for 6 of the 

assessed inserts with rounded corner rtype 
 
 

 
 
Rys. 9.  Wyniki pomiarów całkowitej długości płytki wymiennej l=iC, dla  

6 ocenianych płytek wymiennych z zaokrąglonym narożem r 
Fig. 9.  Measurement results of the total length l=iC, obtained for 6 of the  

assessed inserts with rounded corner rtype

 
Wartości uzyskane dla czynnej krawędzi skrawającej l i całko-

witej długości płytki wymiennej Iw były większe odpowiednio 
o 0,15 mm i 0,18 mm od wymiaru nominalnego podawanego 
przez producenta. Płytki wymienne z zaokrąglonym narożem 
posiadały dwa promienie r i dla nich również wykonano pomiary.  

Analiza wyników pomiarów pozwoliła stwierdzić również 
i w tym przypadku, że wartości ocenianych promieni były wyższe 
(znajdowały się w przedziale od 0,028 do ponad 0,07) od wartości 
nominalnej wynoszącej 2 mm. 
 

 
 
Rys. 10.  Wyniki pomiarów promienia zaokrąglenia naroża rε, dla 6 ocenianych 

płytek wymiennych z zaokrąglonym narożem r 
Fig. 10.  Measurement results of the corner radius rε, obtained for 6 of the  

assessed inserts with rounded corner rtype
 
4. Podsumowanie 
 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że różnice 
w uzyskanych wartościach wielkości geometrycznych charaktery-
zujących oceniane płytki wymienne w porównaniu z danymi podawa-
nymi przez producenta wahały się od kilku dziesiątych do kilku 
setnych części milimetra. Stwierdzono, że dla płytek z powierzchnią 
dogładzającą bs wartości uzyskane dla krawędzi dogładzającej bs 
znajdowały się poniżej linii referencyjnej 2-0,13

-0,4 mm, podobnie jak 
wartości dla czynnej krawędzi skrawającej la 10-0,02

-0,15 mm. Dla 
promienia zaokrąglenia naroża rε, i całkowitej długości płytki l=iC, 
wartości zawierały się pomiędzy wymiarem nominalnym i wynosiły 
kolejno dla r0,75+1

-0,02 mm, l = iC = 13,4+0,01
-0,04 mm. Dla płytek  

z zaokrąglonym narożem r wartości pomiarów były również wyższe 
od wartości podawanych przez producenta. Wartości te kształtowały 
się następująco – dla czynnej krawędzi skrawającej la 17+0,15

+0,12 mm, 
całkowitej długości płytki IW 9,6+0,18

+0,14 mm i promienia zaokrągle-
nia naroża r+0,07

+0,03. Pozycjonowanie w takim przypadku,  
z założeniem że gniazda płytek wymiennych wykonane są też  
w określonej tolerancji, spowoduje powstanie błędów w poprawnym 
ustawieniu płytki wymiennej w korpusie narzędzia. Dodatkowo 
stwierdzono, że wartość promienia zaokrąglenia naroża r dla płytek  
z powierzchnią dogładzającą bs wynosi 0,75 mm, tymczasem produ-
cent podaje tą wartość jako zsumowaną i wynosi ona 1,5 mm. 
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