
PRECISIEMETING VAN 
TRANSMISSIECOMPONENTEN IN DE 
AUTOMOTIVE-INDUSTRIE
UITERST NAUWKEURIGE METING VAN TANDWIELEN EN 
TANDWIELBEHUIZINGSCOMPONENTEN MET DE GLOBAL S CMM

FABRIKANTEN IN DE 
AUTOMOBIELINDUSTRIE 
STAAN VOOR DE 
UITDAGING OM MEER 
COMPONENTEN 
SNELLER TE 
PRODUCEREN, ZONDER 
DE NAUWKEURIGHEID 
AAN TE TASTEN. 

Wanneer kwaliteitstechnici en engineers van 
transmissietandwielen voor unieke meetuitdagingen 
komen te staan, moeten ze er zeker van zijn 
dat hun meetresultaten uiterst nauwkeurig 
zijn. De GLOBAL S-coördinatenmeetmachine 
(CMM) met het Precisiepakket van Hexagon 
Manufacturing Intelligence biedt metingen 
met hoge nauwkeurigheid en maakt de 
omgevingsomstandigheden rondom de CMM beter 
zichtbaar.
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Complexe geometrieën hanteren met software 
Tandwielfabrikanten vereisen speciale analyse van 

transmissietandwielcomponenten. Het schroeftandwiel 

heeft bijvoorbeeld een hellend ontwerp waardoor het 

soepeler en stiller functioneert. Doordat het tandwiel hellend 

is, moeten de tanden van het tandwiel nauwkeurig worden 

gemeten.

Meerdere eigenschappen van tandwielen moeten 

worden gevalideerd tijdens de kwaliteitsborging, omdat 

ze moeten kunnen draaien of koppelen met andere 

tandwielen. De moderne metrologie-softwarepakketten, 

zoals QUINDOS, bieden de meest precieze analyse van 

tandwieleigenschappen, zoals steekfouten, evolvent 

en tandrichting. Zodra het meten van de eigenschap is 

voltooid, produceert de QUINDOS-tool een rapport met 

afwijkingen, die ten opzichte van een rechte lijn worden 

aangeduid. De QUINDOS-oplossing kan niet alleen bekende 

tandwielen meten, maar ook onbekende tandwielen of zelfs 

het gereedschap dat wordt gebruikt om het tandwiel te 

vormen, zoals de tandwielfrees, het brootsgereedschap of de 

schaafbeitel.

De QUINDOS- en PC-DMIS-software biedt fabrikanten van 

tandwielen en andere componenten de flexibiliteit om één 

systeem te gebruiken voor alle componenten. De functie 

Meetstrategieën in PC-DMIS maakt gebruik van kunstmatige 

intelligentie om te waarborgen dat de gebruikte meettools 

en parameters optimaal zijn voor de productieprocessen 

en materialen. De geïntegreerde GD&T-selectietool 

(Geometrische Dimensionering en Tolerantie) beschikt over 

de nieuwste ASME- en ISO-normen om te garanderen dat 

de eigenschappen, afmetingen en datumreferenties altijd 

perfect zijn.

Gestructureerd voor precisiemeting
De GLOBAL S CMM is ontwikkeld om metingen met een 

hoge nauwkeurigheid uit te voeren. Dankzij de hoge kracht/

gewicht-verhouding van het aluminium frame is het de 

ideale keuze voor het bouwen van uiterst stijve, maar toch 

lichtgewicht structuren. 

De nauwkeurig geproduceerde zwaluwstaartgeleiders bieden 

nauwkeurige geleiding langs het gehele looppad van de 

machine, terwijl de TRICISION-bundel een optimale stijfheid/

massa-verhouding van de brug biedt, wat leidt tot hoge 

nauwkeurigheid en stabiliteit op de lange termijn.

CMM's uit de GLOBAL S-serie gebruiken geavanceerde 

compensatietechnieken om de hoogste nauwkeurigheid 

te bereiken.  De elastische scharnieren en geavanceerde 

firmwarealgoritmen van de gepatenteerde Compass-

technologie van de CMM zijn in staat om trillingen te 

dempen die tijdens scanmetingen op hoge snelheid worden 

gegenereerd, waardoor de machine uitzonderlijk precies 

blijft. 

Gevormd voor succes
Het meten van grote hoeveelheden punten is cruciaal bij 

precisie-inspectie van tandwielcomponenten. Het gebruik 

van scantasters levert een grotere hoeveelheid data op, wat 

tot betrouwbare meetanalyse leidt. 

De vaste HP-S-X5-tasterkop garandeert hoge 

reproduceerbaarheid, terwijl de meetonnauwkeurigheid 

afneemt. De sensor kan tasten per punt maar ook 

continue scans op hoge snelheid uitvoeren van complexe 

geometrische componenten. Dankzij het ontwerp met 

een vaste kop is de sensor beter bestand tegen trillingen, 

waardoor de algehele nauwkeurigheid van het systeem 

toeneemt.

Grip krijgen op de CMM-omgeving
Wanneer een CMM in een metrologielab of in een gesloten 

ruimte in de productieomgeving wordt geplaatst, is het 

voor het verkrijgen van nauwkeurige data cruciaal dat de 

meetomgeving wordt gecontroleerd. Elke schommeling in 

temperatuur, vochtigheid of trillingen kan de meetresultaten 

beïnvloeden. Met PULSE kan de gehele omgeving worden 

bewaakt. Wanneer een omgevingsgebeurtenis plaatsvindt, 

zoals een wijziging in de temperatuur of vochtigheid, 

of de trillingen toenemen, verstuurt PULSE direct een 

waarschuwingsbericht, zodat de operator de grondoorzaak 

sneller kan achterhalen en fabrikanten de situatie kunnen 

isoleren. Met PULSE kunnen operators erop vertrouwen dat 

de meetresultaten volledig betrouwbaar zijn en niet worden 

beïnvloedt door de omgevingsomstandigheden. 

Met een combinatie van structurele elementen, 

hoognauwkeurige sensoren en een alles-in-één 

softwareplatform, is de GLOBAL S een holistische oplossing 

voor uiterst nauwkeurige tandwielmeting.


