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KARBIDI-ISTUKOILLA VARUSTETTUJEN 
VIERINTÄJYRSINKONEIDEN NOPEA  
MITTAUS JA TARKASTUSRAPORTIT
KATTAVAT MITTAUSTULOKSET QUINDOS-OHJELMISTON TANGENTIAL  
HOB -LISÄTOIMINNOLLA

Karbidi-istukoilla varustettujen 
vierintäjyrsinkoneiden tuotanto edellyttää 
ehdotonta tarkkuutta, sillä koneilla valmistetaan 
hammaspyöriä. Koneen osien helppoon testaukseen 
on nyt saatavana Hexagon Manufacturing 
Intelligencen QUINDOS-mittausohjelmiston 
Tangential Hob -lisätoiminto. Parametroidulla 
ohjelmistolla on helppo luoda sopiva ohjelma 
jokaista vierintäjyrsinkonetta varten. Testausaika 
vähenee kymmenesosaan perinteiseen käsin 
suoritettavaan testaukseen verrattuna. Ohjelmisto 
luo myös asiakkaan edellyttämät tarkastusraportit.

KARBIDI-ISTUKOILLA 
VARUSTETTUJEN VIE-
RINTÄJYRSINKONEIDEN 
PARAMETROIDUT MIT-
TAUKSET ERINOMAISEN 
TARKOILLA KOORDINAAT-
TIMITTAUSKONEILLA



Ohjelmiston lisätoimintoa voi käyttää karbidi-istukoilla 

varustettujen vierintäjyrsinkoneiden mittaukseen Hexagonin 

kaikissa erittäin tarkoissa koordinaattimittauskoneissa. 

Lisätoiminnon käyttö edellyttää 6–8 mittakärkeä sisältävää 

monikärkianturia sekä asennusosaa, esim. istukkaa, johon 

vierintäjyrsinkone liitetään. Toiminto mittaa moduulikokoja 

4,5–50. Ohjelmisto on mukautettavissa vierintäjyrsinkoneen 

käyttötarpeisiin. Sillä voidaan mitata mm. laatua, terätyyppejä 

(esim. pääleikkuusärmää ja muita leikkuusärmiä halutussa 

järjestyksessä) tai kierteiden määrää ja nousua. 

 

Vierintäjyrsinkoneen testaus on helppoa 
 
Prosessi on yksinkertainen. Vierintäjyrsinkone kiinnitetään 

koneen päälle. Sen jälkeen määritetään parametriasetukset. 

Seuraavaksi käyttäjä määrittää vierintäjyrsinkoneeseen liittyviä 

tietoja. Ohjelma neuvoo käyttäjää kaikissa vaiheissa. Käyttäjä 

mittaa käsin viisi pistettä, joiden mukaan vierintäjyrsinkone 

kohdistetaan. Seuraavaksi kone suorittaa automaattisesti 

17 mittausta. Kääntöpöytää ei tarvita. Lopuksi ohjelmisto laatii 

mittaustulokset sisältävän tarkastusraportin käyttäjää varten.

Yksi ohjelmisto – vierintäjyrsinkoneiden ja 
hammaspyörien valmistajille

Ohjelmisto soveltuu kahdenlaiseen käyttöön. Sillä voi mitata 

tuotantolinjastolta tulevia vierintäjyrsinkoneita. Tulokset 

kertovat, täyttyvätkö laatuvaatimukset koneen rungon ja 

lopputuotteen osalta. Ohjelmistolla voidaan mitata myös 

uusilla karbidi-istukoilla varustettuja vierintäjyrsinkoneita. 

Ohjelmisto havaitsee väärin asennetut istukat, jotka on helppo 

vaihtaa uuteen ennen kuin vierintäjyrsinkoneella käynnistetään 

hammaspyörien tuotanto. Kätevä ohjelmisto on kannattava 

sijoitus vierintäjyrsinkoneiden ja hammaspyörien valmistajille.

 

Ohjelmiston edut ovat selkeät. Parametrisoitava ohjelmisto 

soveltuu kaiken tyyppisten vierintäjyrsinkoneiden 

tarkastukseen, ja ohjelmisto laatii DIN 3968 -standardin 

mukaiset tarkastusraportit. 

Hexagon on kehittänyt ohjelmiston yhteistyössä saksalaisen 

konetyökaluja valmistavan Ingersoll Werkzeugen kanssa. Alan 

asiantuntijan avulla työstimme ohjelmiston toiminnot vastaamaan 

vierintäjyrsinkoneiden ja hammaspyörien valmistajien tiukkoja 

vaatimuksia. ”Hexagon tarjosi meille ratkaisua, jossa yhdistyvät 

helppo ohjelmointi, erinomainen tarkkuus ja dynaamisuus”, 

toteaa Jens Lange, joka vastaa Ingersollin tuotteiden ja tuotannon 

laadunvalvonnasta ja kehittämisestä.
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