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Nowości w pomiarach
i kontroli narzędzi skrawających

Coraz większe wymagania odnośnie do dokładności wykonania części maszyn powodują, że rosną również oczekiwania wobec 
narzędzi skrawających. Ponadto dążenia do zwiększania wydajności skrawania i wytrzymałości ostrza sprawiają, że geometrie 
nowoczesnych narzędzi stają się bardzo skomplikowane, a tolerancje wykonania – coraz węższe. W odpowiedzi na te wymagania 
rynku firma ZOLLER – lider w branży ustawiania, pomiarów i kontroli narzędzi – oferuje swoje najnowsze urządzenia.
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Na tegorocznych targach GrindTec w Augsburgu firma ZOLLER zapre-
zentowała kilka nowości. Jedną z nich był następca »genius 3« – maszyna 
pomiarowa CNC »genius 4« do kompleksowej kontroli narzędzi. Występuje 
ona w kilku wariantach, np.: wersja »3dCheck« – wyposażona w triangula-
cyjną kamerę z projektorem prążków, przeznaczona do tworzenia wirtualnych 
modeli narzędzi, do wykorzystania w inżynierii odwrotnej – ma zastosowanie 
m.in. w skaningu korpusu narzędzia składanego w celu późniejszego jego 
odtworzenia. Inną odmianą maszyny »genius 4« jest »threadCheck« (rys. 1) 
– maszyna specjalizowana do pomiaru gwintowników. Została ona rozbudo- 
wana do sześciu osi i wyposażona w kamerę ze skrętnym statywem oraz 
oprogramowanie pozwalające na dokładną analizę geometrii gwintowników, 
z uwzględnieniem kąta pochylenia linii śrubowej narzędzia.

Nowością jest maszyna »titan« umożliwiająca nie tylko pomiar geometrii 
narzędzia, ale również – dzięki wyposażeniu w sensor optyczny z projektorem 
prążków – automatyczny pomiar zaokrąglenia krawędzi skrawającej. Maszy-
nę zaprojektowano tak, aby układ pomiarowy i optyczny były odizolowane od 

Rys. 1. Maszyna pomiarowa »threadCheck«

aż siedem osi pomiarowych i być stosowany do kompletnego pomiaru każdego 
rodzaju narzędzia skrawającego.

System »roboSet« (rys. 2) to w pełni zrobotyzowane stanowisko, które poz- 
wala na automatyczną kontrolę narzędzi z uwzględnieniem ich automatyczne-
go czyszczenia, załadunku do maszyny pomiarowej, pomiaru wszystkich para- 
metrów, aż po znakowanie i sortowanie. Może współpracować z każdym  
przyrządem ZOLLER do pomiaru i ustawiania narzędzi lub do ich kontroli. Pełna 
integracja systemu z linią produkcyjną daje nieograniczone możliwości auto- 
matyzacji procesu wytwarzania.

korpusu. Może być wyposażona 
w kamerę ze skrętnym staty-
wem, konik do dodatkowego mo-
cowania narzędzia i mikrosen-
sor do pomiaru mikrogeometrii 
– dzięki temu »titan« może mieć 

Rys. 2. Robot pomiarowy »roboSet«

Rys. 3. Przyrząd »pomBasic«

on na pomiar i kontrolę geometrii czołowej i obwodowej wierteł, frezów oraz 
pogłębiaczy w świetle odbitym. To kompaktowe, uniwersalne urządzenie może 
znaleźć zastosowanie zarówno u producentów narzędzi, jak i w ostrzalniach 
– do kontroli wstępnej wyrobów lub podczas międzyoperacyjnej kontroli pro- 
cesu szlifowania i ostrzenia narzędzi. Urządzenie dostępne jest w wersji  
standard z obiektywem kamery o powiększeniu do 6X lub w wersji mikro 
z obiektywem 12X.

W zakresie pomiaru i ustawiania narzędzi na targach GrindTec zademon-
strowano również nowy model przyrządu »smile« i nowy system obróbki  
obrazu »pilot 2mT«. Innowacyjna technologia obsługi ZOLLER my Touch to 
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obecnie jedyne takie rozwiązanie na świecie stosowane w przyrządach do pomiaru i ustawiania narzędzi. Charakteryzuje się 
prostą obsługą poprzez ekran dotykowy, zaczerpniętą z rozwiązań komunikacji człowiek – urządzenie – interakcja.

Nowością jest również pro-
sty w obsłudze, ręczny przyrząd 
do inspekcji ostrza ZOLLER  
»pomBasic« (rys. 3). Pozwala 


