
UYGULAMA RAPORU

Güç aktarma organı - tahrik bölümü - bileşenleri son 
derece zorlu üretim gerekliliklerine tabi tutulmaktadır. Bu 
yüksek performanslı bileşenlerin en elverişli kullanımı için, 
toleranslar oldukça dardır ve sadece mikron ölçüsünde 
sapmalara izin verir. Motor blokları ve şaftlarının 
üretiminde izlenen hassasiyet, kalite kontrolde daha 
da yüksek oranda uygulanır. Hexagon Manufacturing 
Intelligence’ın Leitz PMM-C serisi Koordinat Ölçüm 
Cihazları, (CMM’ler) en yüksek seviyede hassasiyet 
gerektiren ölçümleri mümkün kılmaktadır.

LEITZ PMM-C SERİSİ, 
KRİTİK FORM VE POZİSYON 
TOLERANSLARINA 
SAHİP GÜÇ AKTARMA 
ORGANLARININ 
DENETİMİNİ 
SAĞLAMAKTADIR

YÜKSEK PERFORMANSLI BİLEŞENLER 
İÇİN HASSAS ÖLÇÜM
LEITZ PMM-C MODEL CMM’LER YÜKSEK HASSASİYET VE ÜRÜN 
HACMİNİN SÖZ KONUSU OLDUĞU ÖLÇÜMLERDE KULLANILIR



Dar Toleranslar Yüksek Ölçüm Hassasiyeti Gerektirir

Geometrik ürün özellikleri söz konusu olduğunda, ölçüm 

belirsizliğinin toleransa oranının 1:10 olması beklenmektedir. 

Bu 0,01 mmlik toleransın 1 µm ölçüm hassasiyeti gerektirdiği 

anlamına gelir. Bu kural, üretilen bileşenlerin ne denli 

titizlikle incelendiğini göstermektedir. Yüksek hassasiyet 

gerekliliklerine ek olarak ölçüm süreçleri de en sıkı şekilde 

senkronize edilmiş üretim süreçleriyle uyacak şekilde zaman 

açısından da optimize edilmiş bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 

Cihaz Tasarımının Mutlak Boyutsal Stabilitesi 
Maksimum Hassasiyeti Garantiler

Leitz PMM-C serisinin konsepti, kapalı bir çerçeve tasarımına 

sahip olmasıyla benzersizdir. Kapalı çerçeve; yekpare granit 

bir gövde, döküm desteklere sahip sabit köprü ve granit bir 

köprü eksenine sahiptir. Eksenlerin yüksek orandaki sertliği 

cihazın tasarımıyla sağlanır. Sabit köprüye ek olarak hareketli 

tabla, Leitz PMM-C serisinin karakteristik tasarım özelliğidir. 

Son derece yüksek hassasiyet ve mükemmel tekrarlanabilirlik 

oranlarını sağlamak için Leitz PMM-C serisi CMM’ler, 5 

nanometrelik yüksek çözünürlüğe sahip çelik cetveller ve 

kademeli enkoderler ile donatılmıştır. 

Dokunsal veya Temassız Ölçüm Kafası Sistemleriyle 
Doğru Ölçüm Stratejisini Seçin

Dokunsal 3D ölçüm kafasına sahip sistemler, ölçüm 

alanındaki her tür iş parçası yüzeyinde optimum nokta ölçümü 

sağlamaktadır. Probla tek tek nokta  alarak veya tarayarak 

ölçme süreci, kullanıcı tarafından seçilebilir. Aynı zamanda, 

her tür yüzey ölçümünün mikrometrenin altında hassasiyetle 

yapılmasını sağlayan optik sensörler bulunmaktadır. Leitz 

PMM-C, dokunsal bir pürüzlülük sensörü olan PROFILER R 

ile geliştirilebilir. Otomatikleştirilmiş tek bir ölçüm sürecinde 

sadece biçim ve pozisyon değerlendirmeleri yapılmakla 

kalmayıp yanı sıra çok sayıda pürüzlülük parametresi de 

uluslararası standartlara uygun olarak saptanır. 

İdeal Olarak Donatılmış Ölçüm Sistemi için Yazılım 
Opsiyonları

Kullanılan yazılım, uygulama alanını büyük oranda 

belirlemektedir. Farklı opsiyonlar seçilerek Leitz PMM-C, çok 

farklı uygulamalara adapte edilebilir. Özellikle güç aktarma 

organları için, biçim ve pozisyon değerlendirmelerine ek 

olarak çok sayıda seçenek mevcuttur. Piston, dişli ve kam 

mili parçalarının yıpranma ölçümü ve kalite kontrolü ile valf 

yataklarının ölçümü, ölçüm sisteminin çok çeşitli ve farklı 

uygulamalarda kullanılabilmesini sağlamaktadır. Bu, Leitz 

PMM-C’nin yalnızca bir CMM değil, aynı zamanda bir dişli ölçüm 

merkezi ve biçim denetim sistemi de olduğu anlamına gelir.
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