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A transzlátorok a referenciaként tekintett pozícióba      
mozgatják a mérendő darabot. A kamera észleli a        
mérendő kontúrok pozícióját, az elméleti mérettől      
való eltérést detektálja. A mért érték a transzlátor        
elmozdulása és a kamera által meghatározott      
különbség előjeles összege.  

A transzlátorok a referenciaként tekintett pozícióba      
mozgatják a mérendő darabot. A kamera észleli a        
mérendő kontúrok pozícióját, az elméleti mérettől      
való eltérést detektálja. A mért érték a transzlátor        
elmozdulása és a kamera által meghatározott      
különbség előjeles összege.  

Mérés elve Mérés elve 

A Direct Line Kft. és a Cortex Műszaki Fejlesztő Kft. -         
mérnökei a mérőműszert turbinatengelyek mérésére     
fejlesztette ki, de rugalmassága, egyszerű     
átalakíthatósága alkalmassá teszi a    
turbinatengelyekhez hasonló alakú alkatrészek    
mérésére. Mindemellett gyorsan és megbízhatóan     
kezelhető, nem igényli külön mérés technikus    -  
közreműködését.
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Az alkatrészt prizmákra fektetjük, és a helyzetét       
felülről rugósan rányomódó görgőkkel biztosítjuk.     
Az egyik végét keresztirányban elcsúsztatható     
csúccsal, a másikat rugós támasszal rögzítjük. A       
mérendő darabot a motor a lapátok közé benyúló        
csap segítségével hajtja meg. A turbinatengelyt      
axiális irányban a vízszintes transzlátor, arra      
merőlegesen pedig a függőleges transzlátor     
mozgatja. A turbinatengely kontúrját a tengelyre      
merőleges, vízszintes optikai tengelyű kamera     
detektálja.
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Átmérő: Ø 0 12 mm (kiterjeszthető tengely -      
befogás változtatásával  Ø 50 mm re)  -

Hossz: 0 130 mm -  
Vízszintes transzlátor mozgástartománya:  150 mm  
Függőleges transzlátor mozgástartománya: 50 mm      
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Mérőműszer szerkezete Mérőműszer szerkezete 

A cél egy mérőberendezés fejlesztése volt, amely       
képes a turbinatengely tűrésezett méreteinek,     
alakhibáinak a mérése. Ez összetett feladat, mert       
magában foglalja hengeres részek, egyes     
homlokfelületek és a hornyok ellenőrzését is. Fontos       
szempontként jelent meg a minőségbiztosítási     
szakemberek oldaláról a mérőrendszer üzemi     
hálózatba való beköthetősége.  
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Alkatrész tűrései: 
Hosszméret: 0.01 mm     
Átmérők: 0.005 mm   

Mérőberendezéstől elvárt mérési pontosság:   
Hosszirányú: 0.001 mm   
Keresztirányú: 0.0001 mm 
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Mérési tartomány Mérési tartomány 

Mérés menete Mérés menete 

Alkalmazási területek Alkalmazási területek 

A szerkezet kialakításkor fontos szempontként     
jelent meg a pontosságra való törekvés mellett a        
könnyű kezelhetőség, a mérés gyorsaságának a      
biztosítása.
Rezgésszigetelés céljából a mérőberendezést gránit     
alaplapra rögzítettük, amelynek a felső síkjától való       
eltérése kisebb mint 0.002 mm.     
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