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Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tuotteita 
tai niiden yksityiskohtia tai lopettaa tuotteiden myynnin. Tämän julkaisun tietoja ei tule pitää tuotetakuuna kuten takuuna minkään 
tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen tarkoitukseen, takuuna laadusta tai sisällön vastaavuudesta myyntisopimuksiin.
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Työstökoneiden geometrian 3D-mittauspalvelulla tarkastat ja kalibroit 
koneesi nopeasti ja kustannustehokkaasti. Mittauspalvelulla voit 
parantaa tuotantosi tarkkuutta sekä varmistaa laaduntuottokyvyn.
Mittauspöytäkirja kertoo työstökoneidesi geometrian tilan 
mittaushetkellä esimerkiksi laaturaportointia varten.
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Työstökoneiden geometrian 3D-mittaus 
on ainutlaatuinen palvelu työstökoneidesi 
tarkkuuden varmistamiseksi. Sen avulla 
työstökoneidesi geometrian tarkkuus mitataan 
tehokkaasti ja todennetaan sekä korjataan 
staattiset liikevirheet.

Vaativat geometriset mittaukset kuten työstöalueen 
kolmiulotteinen tilavuusmittaus, pyörivän 
akselin kalibrointi ja ympyrämäisyyden tarkastus 
antavat tarkan kuvan koneidesi geometrian 
tilasta, kuten paikoitus- ja toistotarkkuudesta, 
sekä mahdollistavat virheiden kompensoinnin. 
Markkinoiden tarkimman laser-seuraimen avulla 
saat standardin mukaiset mittaustulokset 
tarkemmin kuin perinteisillä menetelmillä.

3D-mittausta tarvitaan, kun
• halutaan tarkastaa työstökoneen geometria 

nopeasti ja tarkasti
• työstetyissä kappaleissa on laatuongelmia
• perinteisin menetelmin tehdyt mittaukset vievät 

liian paljon aikaa tai eivät muuten sovellu
• vaadittu mittaustarkkuus on korkea
• työstökone ei voi olla pitkään pois käytöstä
• vaaditaan laatustandardien mukainen 

mittausmenetelmä.

3D-MITTAUKSEN MODUULIT
Paikoitustarkkuuden mittaus
• XYZ-aksiaalimittaus, ISO 230-2
• Tuotantoseisokki n. 0,5 - 1 pv

Diagonaalimittaus
• Työstötilan diagonaalimittaus, ISO 230-6
• Tuotantoseisokki n. 0,5 - 1 pv

Tilavuusmittaus
• Työstötilan geometrian tilavuusmittaus
• Tuotantoseisokki 1 - 3 pv

Pyörivän akselin mittaus
• Tuotantoseisokki n. 0,5 - 1 pv

Ympyrämäisyyden mittaus
• Ympyräkaarimittaus, ISO 230-4
• Tuotantoseisokki n. 0,5 pv

Perusgeometrian mittaus
• Koneen perusgeometrian mittaus ja mek. säätö
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MITTAUKSEN HYÖDYT
 > Nopea mittausmenetelmä ja erittäin  
tarkka mittaustulos

 > Parantaa jo muilla laitteilla kompensoitujen  
koneiden tarkkuutta

 >  Parantaa työstettävien kappaleiden tarkkuutta  
ja laatua

 > Mahdollistaa kustannussäästöjä ja vähentää 
reklamaatioiden määrää.

 >  Tarkastusmenetelmällä voidaan todentaa 
laaduntuottokyky – laatustandardin vaatimukset 
täyttyvät.

 > Tulokset huomioivat myös mittausepävarmuuden

Mistä mittauksessa on kyse?
• Interferometrillä suoritettu pituusmittaus vähintään 

kolmesta asetuspaikasta työstöavaruudessa 
• Itsensä paikoittava mittalaite 
• Täysi virheanalyysi pituusmittauksella (erottava tekijä 

muihin laser-seuraimiin)
• Poikkeaman laskenta perustuu tilavuusmittauksesta 

saatuun pituustietoon
• Työstökoneissa ohjelmoitu pysähdys mittauspaikkoihin
• Mittaus tapahtuu automaattisesti pysähdyksen aikana.
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(Squareness for a kinematic X, Y, Z - system)
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Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja se toimittaa monille 
eri teollisuudenaloille niiden toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita. 
Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingin Pörssissä (osakkeen 
tunnus: KCR1V). Yrityksellä on yli 12 000 työntekijää yli 600 toimipaikassa lähes 50 
maassa. Näiden resurssien, teknologian ja määrätietoisuuden avulla voimme lunastaa 
asiakaslupauksemme Lifting Businesses™.

© 2014 Konecranes Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. ”Konecranes”, ”Lifting Businesses” ja   - symboli ovat Konecranes-
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Konecranes-tavaramerkkejä.
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