
UYGULAMA RAPORU

DİŞLİ KESME TAKIMLARININ HIZLI 
ÖLÇÜLEREK BELGELENDİRİLMESİ
QUINDOS TEĞETSEL DIŞLI KESME TAKIMLARI SEÇENEĞİ İLE 
KAPSAMLI ÖLÇÜM SONUÇLARI

Dişlilerin üretimi için gerekli olan karbür dişli kesme 
takımları, uygulama sırasında en iyi sonuçları elde 
etmek için yüksek hassasiyet ile üretilmelidir. 
Bu parçaların testleri - Hexagon Manufacturing 
Intelligence'dan QUINDOS metroloji yazılımının 
'Teğetsel Kesme Takımı' seçeneği ile - artık kolayca 
tamamlanabiliyor. Parametrelerle ifade eden 
yazılım, her bir kesici takım için doğru programı 
oluşturmayı oldukça kolaylaştırıyor. Geleneksel 
elle test etme süresi onda birine düşürülebiliyor ve 
muayene raporlarındaki müşteri gereklilikleri yerine 
getirilebiliyor.

ULTRA YÜKSEK 
HASSASİYETLİ KOORDİNAT 
ÖLÇÜM CİHAZLARI 
(CMMS) KULLANARAK 
KARBÜR DIŞLI KESME 
TAKIMLARININ 
ÖLÇÜMLERİNİN 
PARAMETRELERLE İFADESİ



Bu yazılım seçeneği, her Hexagon ultra-yüksek hassasiyetli 

CMM üzerinde karbür dişli kesme takımları için kullanılabilir. 

Tek ön koşul, bıçağı, örneğin torna aynası olarak sabitlemek 

için bir montaj ataşmanı ve altı ila sekiz uçlu bir yıldız 

probudur. 4,5 ila 50 modül ölçümü mümkündür. Yazılım 

oldukça esnektir çünkü farklı niteliklerde, bıçak türlerinde 

( asıl kesici kenar veya ikincil kesici kenar gibi istenen 

düzende), yiv sayısı ve dişli adımının yönü ölçülebilir. 

 

Sertifikalı bir Dişli Kesici Takımı Testinin Kısa Yolu 
 
Bu işlemleri yapmak oldukça basittir. Öncelikle dişli kesme 

takımının makine üzerinde dikey olarak sabitlenmesi gerekir. 

İkinci adım ise parametrelerin girilmesidir. Kullanıcı program 

sırasında yönlendirilir ve dişli kesme takımı hakkında bazı 

verileri girmesi gerekir. Daha sonra freze bıçağının beş 

noktadan manuel problama yaparak hizalanması gerekir. 

Bir sonraki adım, 17 farklı ölçüm görevinin otomatik olarak 

ölçülmesidir. İşlem için döner tabla gerekmez. Sonuçta, 

kullanıcı muayene raporunda ölçüm sonuçlarını alır.

Tek Yazılım - Dişli Kesme Takımı Üreticileri ve Dişli 
İmalatçıları için

İki uygulama mevcuttur. Bir tarafta, yeni yapılmış dişli kesme 

takımlarını ölçmek mümkündür. Sonuçlar gövdenin ve bitmiş 

ürünün kalite gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını 

gösterir. Diğer taraftan, yeni karbür dişli kesme takımları 

ölçülebilir. Bu nedenle, doğru monte edilmemiş uç takımlarını 

bulmak ve kesme takımı dişli üretimine geri gitmeden onları 

yerine takmak mümkündür. Bu, yazılımı hem dişli takımı 

üreticileri hem de dişli imalatçıları için cazip kılar.

Olumlu yanları oldukça nettir. Parametrelerle ifade 

edebilmesi nedeniyle, yazılım her türde freze bıçağı için 

uygundur ve yazılım DIN 3968 ile çalıştığı için muayene 

protokolleri de standarda uymaktadır. 

Yazılımı uzman kesme takımı üreticisi Ingersoll Werkzeuge 

ortaklığı ile geliştirerek Hexagon, kesici takım ve dişli 

profesyonellerinin titiz standart ihtiyaçlarını karşılamak için 

yazılımın işlevselliğini geliştirmek üzere öne çıkan anlayıştan 

yararlanabildi. Ingersoll QM Ürün ve Üretim Optimizasyonu 

uzmanı Jens Lange, "Hexagon bize kolay programlama, 

yüksek hassasiyet ve dinamiği bir araya getiren bir çözüm 

sundu", yorumunda bulunuyor.
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