
SOVELLUS RAPORTTI

AUTOJEN VOIMANSIIRTO-OSIEN 
TARKKUUSMITTAUSTA
HAMMASPYÖRIEN JA HAMMASPYÖRÄKOTELOIDEN ÄÄRIMMÄISEN 
TARKAT MITTAUKSET GLOBAL S -KOORDINAATTIMITTAUSKONEELLA

AUTOTEOLLISUUDEN 
VALMISTAJIEN 
HAASTEENA ON 
TUOTTAA SUUREMPIA 
MÄÄRIÄ OSIA ENTISTÄ 
NOPEAMMIN, 
TARKKUUDESTA 
TINKIMÄTTÄ. 

Voimansiirron hammaspyöräosien tuomien 
yksilöllisten mittaushaasteiden edessä laadusta 
vastaavien asiantuntijoiden on voitava luottaa 
mittaustulosten äärimmäiseen tarkkuuteen. 
Hexagon Manufacturing Intelligencen Precision-
ominaisuuspaketilla varustettu GLOBAL 
S -koordinaattimittauskone mahdollistaa 
äärimmäisen tarkat mittaukset ja antaa paremman 
kuvan koordinaattimittauskonetta ympäröivistä 
ympäristöolosuhteista.
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Monimutkaisten geometrioiden käsittely 
ohjelmistolla 
Hammaspyörien valmistus edellyttää voimansiirron 

hammaspyöräosien erityistä analyysiä. Esimerkiksi 

vinohampaiset hammaspyörät käyvät muotoilunsa ansiosta 

tasaisemmin ja hiljaisemmin. Vinosta rakenteesta johtuen 

hammaspyörien hampaat on mitattava tarkkaan.

Hammaspyörien laadunvarmistus edellyttää monien 

eri tekijöiden huomioimista, koska hammaspyörien on 

pyörittävä tai toimittava saumattomasti yhteen muiden 

hammaspyörien kanssa. Nykyaikaisilla metrologian 

ohjelmistopaketeilla, kuten QUINDOSilla, voidaan analysoida 

hyvin tarkasti hammaspyörien ominaisuuksia, kuten 

vierintäpoikkeamaa, evolventtia ja viistettä. Kun ominaisuus 

on mitattu, QUINDOS antaa poikkeamat suorasta 

viivasta sisältävän raportin. Tunnettujen hammaspyörien 

mittauksen lisäksi QUINDOS voi mitata myös tuntemattomia 

hammaspyöriä tai jopa hammaspyörän leikkauksessa 

käytettäviä työkaluja, kuten jyrsimiä, aventimia tai 

muotoleikkureita.

QUINDOS- ja PC-DMIS-ohjelmistot tarjoavat 

hammaspyörien ja muiden osien valmistajille joustavan, 

kaikkien osien mittaukseen soveltuvan järjestelmän. 

PC-DMIS-ohjelmiston mittausstrategiatoiminto käyttää 

sisäänrakennettuja älytoimintoja varmistaen, että käytössä 

ovat tuotantoprosesseja ja materiaaleja vastaavat 

optimaaliset mittaustyökalut. Sisäänrakennettu Geometric 

Dimensioning & Tolerancing (GD&T) -valintatyökalu sisältää 

aina ajantasaisimmat ASME- ja ISO-standardit varmistaen 

joka tilanteeseen täydellisesti sopivat ominaisuudet, mitat ja 

datumiviittaukset.

Suunniteltu tarkkuusmittauksia varten
GLOBAL S -koordinaattimittauskone on suunniteltu 

takaamaan äärimmäisen tarkat mittaukset. Alumiinirunko 

takaa korkean lujuuden ja painon suhteen, ja se onkin 

ihanteellinen materiaali äärimmäisen kestävien mutta 

kevyiden rakenteiden valmistamiseen. 

Tarkkuuskoneistetut lohenpyrstöohjaimet varmistavat 

tarkan ohjauksen koneen koko liikematkalla, kun taas 

TRICISION-säde takaa optimaalisen sillan jäykkyyden 

ja massan suhteen ja siten suuren tarkkuuden ja 

pitkäkestoisen vakauden.

GLOBAL S -koordinaattimittauskoneissa käytetään 

edistyksellisiä geometrisen kompensoinnin tekniikoita, joilla 

saavutetaan suurin tarkkuus.  Koordinaattimittauskoneen 

patentoidun Compass-tekniikan joustavat nivelet ja 

edistykselliset laiteohjelmiston algoritmit absorboivat 

huippunopeiden skannausten aikana syntyneen tärinän 

ja varmistavat näin jatkuvasti koneen äärimmäisen 

tarkkuuden. 

Kiinteät anturit takaavat onnistumisen
Suurten pistemäärien kerääminen on ratkaisevan 

tärkeää hammaspyöräosien tarkassa tarkastuksessa. 

Skannausanturit mahdollistavat suurempien tietomäärien 

keräämisen, mistä seuraa luotettava mittauksen analyysi. 

Kiinteä HP-S-X5-skannausanturi varmistaa korkean 

toistettavuuden ja pienentää mittausepävarmuutta. Anturi 

kykenee yhden pisteen mittauksiin sekä monimutkaisten 

geometristen osien jatkuvaan huippunopeaan 

skannaukseen. Kiinteän päänsä ansiosta anturi kestää 

paremmin tärinää, mikä parantaa merkittävästi järjestelmän 

tarkkuutta.

Hallitse koordinaattimittauskoneen ympäristöä
Kun koordinaattimittauskone sijoitetaan metrologian 

laboratorioon tai koteloituna tuotantoympäristöön, 

mittausympäristön hallitseminen on välttämätöntä 

tarkkojen tietojen saavuttamiseksi. Vaihtelut lämpötilassa, 

kosteus tai tärinä voivat vaikuttaa mittaustuloksiin. 

PULSE valvoo ympäristöä kokonaisvaltaisesti. Kun 

ympäristöolosuhteissa tapahtuu muutoksia ja esimerkiksi 

lämpötila tai kosteus muuttuu tai tärinä lisääntyy, PULSE 

lähettää varoituksen välittömästi, ja käyttäjä voi selvittää 

syyn nopeammin. Näin valmistajat pystyvät eristämään 

tilanteen. PULSEn ansiosta käyttäjät voivat olla täysin 

varmoja siitä, että mittaustulokset ovat ehdottoman 

luotettavat eivätkä ympäristöolosuhteet vaikuta niihin. 

Rakenteellisten osiensa, huipputarkkojen antureidensa 

ja all-in-one-ohjelmistoalustansa ansiosta GLOBAL S on 

kokonaisvaltainen ratkaisu hammaspyörien äärimmäisen 

tarkkoihin mittauksiin.


