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Türbin kanatlarının son derece kompleks ve zaman 
açısından hassas üretimi, doğrudan üretim süreci 
içinde hızlı ölçüm yapabilmeyi gerektirir. Üretim 
ortamında sürenin en verimli kullanıldığı kanat 
ölçümü, Hexagon Manufacturing Intelligence 
üretimi Leitz SIRIO BX ile gerçekleştirilebilmektedir. 
Kanat dibi üzerinde kritik referanslama  
işlemi, dokunmatik HP-S-X1 prob sistemiyle 
gerçekleştirilirken profil ölçümü, ölçüm döngü 
sürelerini kısaltmak için PRECITEC SE optik 
sensörüyle yapılır.

SENMATION SX İLE  
ÖLÇÜM DÖNGÜSÜ  
SÜRELERİNİ KISALTIN

İMALAT ORTAMINDA ZAMANIN EN ETKİN KULLANILDIĞI ÖLÇÜM İÇİN 
LEITZ SIRIO BX

HIZLANDIRILMIŞ TÜRBİN KANADI ÖLÇÜMÜ 



Parçalara İyi Erişim ve Tutarlı Ölçüm Verisi 

Dokunsal HP-S-X1 prob sistemi otomatik SENMATION SX 

sensör arayüzü ile değiştirilir. Bu sensör kanat dibinde 

referanslama  yapmak için kullanılmaktadır. Ölçüm noktaları 

da dip kısmının altında kaydedilmelidir; bu kısım hem tutarlı, 

hem de güvenilir bir şekilde dokunsal sensör kullanılarak 

belirlenebilir. Referanslama kalitesi diğer tüm ölçümlerin 

temelini teşkil ettiğinden yüksek oranda hassasiyet çok 

önemlidir.  

Artırılmış Üretim Hacmi için Hızlı Türbin Kanadı 
Profil Ölçümü 

Referanslamadan sonra profil ölçümü gerçekleşir.  Dokunsal 

sensör, magazindeki  yerini alır ve PRECITEC SE optik sensörü 

kullanılır. Sensör, ölçüm döngüsünü etkilemeden hızlıca 

değiştirilir.  Kalibrasyon gerekmediği takdirde hemen kullanıma 

hazırdır. 

Türbin ölçümü birkaç profil kesitinde gerçekleştirilir; burada 

ölçüm hızı, ölçüm sürecindeki kritik parametredir. PRECITEC SE 

optik sensör yalnızca basınç ve emme tarafının çok yüksek hız ve 

mükemmel nokta yoğunluğuyla ölçülmesini sağlamakla kalmaz, 

aynı zamanda ön ve arka kenarlar için de bunu sağlar. Optik 

sensörün geniş ölçüm aralığı profilin her zaman ölçülebilmesini 

garantiler.  

Tek adımda biçim ve pürüzlülük ölçümü

PRECITEC SE ile profil kesitlerinin kaydedilmesi yüksek nokta 

yoğunluğu ve hassasiyet gibi avantajlar sağlamaktadır. Bunlar 

bir profilin hem formu hem de pürüzlülüğünü değerlendirmek için 

mükemmel koşullardır. QUINDOS ölçüm yazılımı kullanıcıların 

tüm parametreleri değerlendirmesini ve grafiksel bir sunum 

yaratmasını mümkün kılar.

SENMATION SX sensör arayüzüyle kullanıcılar bir türbin 

kanadında temaslı ölçüm gerçekleştirebilir ve otomatikleştirilmiş 

tek bir ölçüm işleminde optik, yüksek hızlı profil ölçümü 

yapabilirler. Bu kombinasyon, yüksek oranda hassasiyet ve 

doğruluğu korurken ölçüm döngü sürelerinin önemli ölçüde 

azaltılmasını sağlar.

© Telif [2016] Hexagon Manufacturing Intelligence. Tüm hakları saklıdır.  Hexagon Manufacturing Intelligence, Hexagon’ un bir parçasıdır. 
Diğer markalar ve ürün isimleri, kendi sahiplerinin tescilli markalarıdır.  Hexagon Manufacturing Intelligence, bu yayında sunduğu bilginin yayın tarihi itibariyle doğruluğunu kabul eder ve bu bilgiyi 
haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. 

Basım yeri Bursa, Ocak 2017


