
RAPORT DOTYCZĄCY ZASTOSOWANIA

SZYBKIE I UDOKUMENTOWANE POMIARY 
FREZÓW OBWIEDNIOWYCH WYPOSAŻO-
NYCH W WYMIENNE PŁYTKI Z WĘGLIKÓW 
SPIEKANYCH
HOLISTYCZNE WYNIKI POMIAROWE DZIĘKI OPCJI "TANGENTIAL HOB" (FRE-
ZOWANIE OBWIEDNIOWE METODĄ STYCZNĄ) OPROGRAMOWANIA QUINDOS. 

Frezy obwiedniowe z wymiennymi płytkami z węglika 
spiekanego, które są wykorzystywane do produkcji 
kół zębatych, muszą być wytwarzane z najwyższą 
precyzją, aby osiągnąć najlepsze wyniki związane z 
ich zastosowaniem. Kontrola tych części może być 
teraz bezproblemowo przeprowadzana dzięki opcji 
‘Tangential Hob’ oprogramowania metrologicznego 
QUINDOS firmy Hexagon Manufacturing Intelligence. 
Sparametryzowane oprogramowanie bardzo prosto 
generuje właściwy program dla każdego frezu.  Czas 
standardowych pomiarów przeprowadzanych ręcznie 
może zostać zredukowany do jednej dziesiątej 
pierwotnej wielkości, a wymagania klienta dotyczące 
kontroli zrealizowane.

SPARAMETRYZOWANE 
POMIARY FREZÓW 
OBWIEDNIOWYCH Z 
WYMIENNYMI PŁYTKAMI 
Z WĘGLIKA SPIEKANEGO 
Z WYKORZYSTANIEM 
ULTRA DOKŁADNYCH 
WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH 
MASZYN POMIAROWYCH



Ta opcja oprogramowania może zostać wykorzystana do 

pomiaru frezów obwiedniowych z płytkami wymiennymi z 

węglika spiekanego na każdej współrzędnościowej maszynie 

pomiarowej firmy Hexagon.  Do kontroli wymagana jest 

jedynie sonda w kształcie gwiazdy z trzpieniami w ilości 

od sześciu do ośmiu oraz mocowanie, takie jak zacisk, aby 

przymocować frez. Możliwy jest pomiar modułów od 4.5 

do 50. Oprogramowanie jest bardzo elastyczne, ponieważ 

umożliwia pomiar frezów o różnorodnej jakości, z różnym 

rodzajem łopatek (takie jak krawędzie skrawające główne 

lub pomocnicze w dowolnym porządku), liczbą gwintów i 

kierunkiem skoku (obrotu). 

 

Szybki sposób na przeprowadzenie Udokumentowanej 
Kontroli Frezu 
 
Proces jest bardzo prosty. Najpierw frez musi zostać 

zamocowany pionowo na maszynie. Następnie należy 

wprowadzić parametry. Użytkownik jest prowadzony 

przez program - wymagane jest wprowadzenie niektórych 

danych dotyczących frezu. Po zakończeniu tego etapu 

następuje osiowanie frezu poprzez ręczne zebranie pięciu 

punktów pomiarowych. Następną fazą jest automatyczna 

kontrola składająca się z 17 różnych zadań pomiarowych. 

Do przeprowadzenia procedury pomiarowej nie jest 

wymagany stół obrotowy.  Na koniec użytkownik w raporcie z 

przeprowadzonej kontroli otrzymuje wyniki pomiarowe. 

Jedno Oprogramowanie  - dla Producentów Frezów i 
Wytwórców Kół Zębatych

Możliwe jest dwojakie zastosowanie oprogramowania. Po 

pierwsze - możliwy jest pomiar nowo wbudowanych frezów.  

Wyniki pokazują, czy korpus i  produkty końcowe spełniają 

wymagania jakościowe.  Po drugie - możliwy jest pomiar 

frezów wyposażonych w nowe wymienne płytki z węglików 

spiekanych. Dodatkowo możliwe jest znalezienie niewłaściwie 

zamocowanych płytek wymiennych, aby móc je ponownie 

wyposażyć zanim frez zostanie znajdzie zastosowanie w 

produkcji kół zębatych. Dzięki tym możliwościom program jest 

atrakcyjny i pomocny zarówno dla producentów frezów, jak i 

kół zębatych.

Przynosi również wyraźne korzyści. Z powodu parametryzacji 

może być stosowany do kontroli wszystkich rodzajów frezów. 

Ponieważ oprogramowanie spełnia wymagania normy DIN 

3968, protokoły z badań są zgodne z normą. 

Dzięki opracowaniu programu przy współpracy ze specjalistą 

w dziedzinie produkcji narzędzi do obróbki kół zębatych 

- firmą Ingersoll Werkzeuge - Hexagon mógł wykorzystać 

pierwszoliniowe analizy, aby udoskonalić funkcjonalność 

oprogramowania, spełniając wysokie i rygorystyczne 

standardy niezbędne w produkcji kół zębatych i frezów. 

"Hexagon zaoferował nam rozwiązanie, które łączy proste 

programowanie z wysoką dokładnością i dynamiką" - mówi 

specjalista ds.  jakości produktu i optymalizacji produkcji w 

firmie Ingersoll - Jens Lange.

© Copyright 2016 Hexagon Manufacturing Intelligence. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hexagon Manufacturing Intelligence stanowi część grupyHexagon.  
Pozostałe marki oraz nazwy produktów są znakami handlowymi odpowiednich właścicieli. Hexagon Manufacturing Intelligence zapewnia, że informacje zawarte w niniejszym 
magazynie były prawdziwe w momencie ich publikacji. Informacje tu zamieszczone mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wydrukowano w Niemczech. Listopad 2016.


