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Az univerzális 3D-s tapintó maró- és szikraforgácsoló gépek
nagy pontosságú és sokoldalú mérıeszköze. Segítségével
gyorsanéspontosanlehetpozícionálniamarógéporsótvagy
az elektróda fejet a munkadarabhoz, megtámogatja a gép
koordinációsrendszerétésmériahosszúságokat.

Mőszakiadatok(1.ábra)




HosszúságL
(befogószár
nélkül)
HosszúságLs
(befogószár)
SzélességB
SzárátmérıD

Rövid
tapintócsúccsal
113mm

Clamping shank

Hosszú
tapintócsúccsal
153mm

Concentricity setting screws
Dial gauge
1/100 mm Scale
mm Scale
Scale ring

50mm

65mm
20mm
(kérésesetén16mm)
Súly
0,8kg
4mm
8mm
Tapintóátm.D
Mérésipontosság
+/-0,02mm
Sugárirányú
+/-0,01mm
+/-0,01mm
Tengelyirányú
+/-0,01mm
Tapintási
25mm
65mm
mélységT

Használat

Chuck

1.Futáspontosságbeállítása(2.ábra)
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atapintócsúcscseréjeután


Az Univerzális 3D-s tapintó futáspontosságát beállítják ugyan
2.2ábra:mérıóra
összeszereléskor, de a pontos mérési eredmény biztosítása 2.1ábra:mérıórahelyezés
kalibrálás
atapintócsúcsra.
érdekében újabb beállításra van szükség a gépen, a mérés
helyén. Csakígylehetoptimálisankiegyenlíteniagéporsóés
abefogószárfutáspontosságihibáit.
Fogja be a tapintót szerszámtartóba (amennyiben
Weldon száras) (pl.: Weldon befogóba, ultrarövid
modell,átm.20mm,rend.sz.40.305.20)
Fogja be a tapintót tartóval együtt az orsóba vagy a
szikraforgácsolófejbe
Helyezzeatárcsástapintójúmérıórátatapintóhegyhez
és manuálisan forgassa el azorsót(atapintóhegynem
lenghetki,lásd.2.1ábra).
Lazítsakiabeállítócsavarokat.
Úgy állítsa be a mérıeszköz 0-pontját,hogyamutató
mindkétiránybanegyformántérjenel.(2.2ábra)
Állítsa „0” állásba a mérıeszköz mutatóját a csavarok

ésamellékeltkulcssegítségével(2.3kép).
Forgassaelatapintótmindenirányban90fokkal.
2.3ábra:Mérıórakalibrálásbeállítócsavarokkal
A
ddig ismételje az eljárásokat, amíg a mérõmûszer
mutatója elforduláskor és az összes csavar
megszorításakornyugalombanemmarad.



2.Sugárirányúközelítés(x,ytengely,3.ábra)
-

-

-

-

Fogjabeatapintótatartóvalegyüttazorsóbavagya
szikraforgácsoló fejbe. Vízszintesen és függõlegesen is
használható
Ellenõrizzeamérõóranyugalmiállapotát.Azórahosszú
mutatója (1/100-as skála) nyugalmi állásban a felsõ 0
állásbanlegyen.Forgassaelaszámlapgyûrût.Haeza
nyugalmi pozíció megváltozik, küldje vissza a tapintót
megvizsgáláscéljábólagyártóhozvagyaforgalmazóhoz.
Fordítsa el úgy az orsót, hogy az órás mérõeszköz a

kezelõ felé mutasson. A forgásszög nem számít.  A


tapintómindeniránybanmûködik.
3.2.ábra:0-helyzet
3.1.ábra:radiálisközelítés
Lassan közelítsen a tapintóheggyel a munkadarabhoz. A
közelítést a munkadarab felületére merõleges irányban
kell végezni. A tapintóhegy nem futhat a munkadarab


élén(ezhibásmérésieredményhezvezethet).
Közelítéskor ne forgassa el a tapintót (ez mérési

hibáhozvezethet).
Amikor a tapintóhegy hozzáér a munkadarabhoz, az
orsótengely 2 mm-re van a munkadarab szélétõl
(hosszú tapintócsúcs használata esetén ez a távolság 4
mm. Ettõl kezdve az orsótengely és a munkadarab
szélének távolsága pontosan ki van mutatva (hosszú
tapintócsúcs: megduplázza a mérõóra kitérését. Egy
osztás:0,02mm).
Amikor a mérõeszköz (mindkét mutatója) 0-át mutat,


azorsótengelypontosanamunkadarabszélefölöttvan.
4.2.ábra:0-pozíció
Agéptengelytmostújabbkalkulációelvégzésenélkülle 4.1.ábra:axiálisközelítés
lehet nullázni. Hatúlhalada0ponton,állítsavissza és
közelítsenújra.






Megjegyzés:
A „0” pontot 4 mm-ig veszély nélkül túl lehet haladni.
Eztánatapintócsúcsbanlévıkerámiatesteltörikésezáltal
megvédi a munkadarabot és a tapintó mechanizmust a
károsodástól. Ígycsakatapintócsúcsotkellkicserélni(lsd.
6.pont).


3.Tengelyirányúközelítés(ztengely,4.ábra)

Magasságmérést lehet végezni tengelyirányban. Nincs
különbségarövidésahosszútapintócsúcsközött.
Közelítse az elsı felületet, amíg a mérımőszer 0-ra
nemáll(asugárirányútlásd.A4.1és4.2ábrán).
Nullázzaagéptengelyt.
Közelítse a második munkadarab felületet, amíg a
mérõmûszer0-ranemáll.
A gép kijelzõje (z-tengely) magasság különbséget mutat
(4.3ábra).




4.3.ábra:magasságmérése



4.Hosszúságmérés(5.ábra)

Az Univerzális 3D-s tapintóval a munkadarabokat a gépben
lehetlemérni,ígypéldáullelehetellenõrizniavégterméket.
A 2. pont szerint közelítse az elsõ munkadarab
felületet.
Nullázzaagéptengelyt.
Közelítseamásodikmunkadarabfelületet.
Agépkijelzõjemutatjaatengelyirányútávolságot.
5.ábra:hossz-,távolságmérés



5. Furatok, tengelyek központjának meghatározása
ésmérése(x,y,tengely,6.ábra)
-

HúzzamegA-Bszakaszt(lehetılegközépen)ésfelezze.
Húzza meg az A-B szakaszra merılegesen a C-D
szakasztésfelezze:1.központikoordináta.
Húzza meg A-B szakasszal párhuzamosan az E-F
szakasztésfelezze:2.központikoordináta.
Afuratvagytengelymostközpontosítvavanésegyidejûlegle
isvanmérve.

6.Atapintócsúcscseréje

Ha hosszú tapintócsúcsot akarunk betenni vagy eltörött a
bentlévı,egyszerőenkilehetcserélni.
Kézzelcsavarjakiarégitapintócsúcsot.
Csavarja be az új tapintócsúcsot (ellenõrizze le a
tisztaságát).
Ellenõrizze a gumiborítást. A gumiborítás megvédi a
tapintó mechanizmust a szennyezõdéstõl. Ellenõrizze,
hogyjólül-e(7.ábra).
Ellenõrizze a központosságot és szükség esetén állítsa
beújra(lsd.1.pont)


6.ábra:furatokéscsapokközpontozása

7.Általánosmegjegyzések
-

-

AzUniverzális3D-stapintónemigényelkarbantartást.
Használat közben a géptengelynek nyugalomban kell
lennie.
Zárjonelmindenhûtõanyagot.
Atapintószétszerelésévelagaranciaelvész.

-

1dbUniverzális3D-stapintótrövidtapintócsúccsal
1db2mmméretûhatszögkulcsot.

-

Rövidtapintócsúcsno.80.362
Hosszútapintócsúcsno.80.363

8.Aszállítmánytartalmaz:
9.Rendelhetıtartozékok











7.ábra:gumiharang




Digitáliséltapintó

Adigitális3Déltapintóahosszúidınátkipróbáltórás3Déltapintótovábbfejlesztése.Adigitáliskijelzınagy
számlappalrendelkezik,ami0,001mm-esmérésibeosztásbanmutatjaamértértéket.Mártávolrólisigenjól
leolvasható.(pl.nagymegmunkálóközpontokesetén.)Adigitáliskijelzıporéscseppállóésaszerszámgép
szerszámtárábantárolható.


Mőködés:

Adigitáliséltapintóalapvetımőködésétahagyományosmechanikuséltapintóvalfoglalkozófejezetbenmár
részleteztük.



1.Bekapcsolásésellenırzés

Kapcsoljabeakészüléketaz„ON/OFF”gombmegnyomásával.
Akijelzõakövetkezõketmutatja:





-



MM

2.000
SET

Azelırebeállítottértéket(2.000)±0,003mmértékenbelülkellmutatnia.Amennyibenszükséges,többször
mozdítsaelatapintócsúcsotZiránybaésengedjevisszarugózni.Az„ON/OFF”gombgyorsmegnyomásávala
kijelzõvisszaáll2.000mmértékre.
Figyelem!
Amennyibenamértértékmégekkoriseltératûréstõl,akészüléklehethogymegsérült.Próbáljamegaz
eredetiértéketaz„ON/OFF”gombmegnyomásávalvisszaállítani.Ezutánellenõrizzeaméréspontosságátegy
ismertméretûmunkadarabon.



2.MetrikusésInchesmérésekközöttiátváltás

Amérésimódokközöttiátváltása„MODE”gombgyorsmegnyomásávallehetséges.Azaktuálismérésimóda
képernyõbalalsórészénlátható.



3.Kikapcsolás



Tartsalenyomvaaz„ON/OFF”billentyûtakészülékenamígazkinemkapcsol.
Figyelem!
Amérõkészülékneknyugalmihelyzetbenkelllenniekikapcsoláskor!Semminemérhethozzáatapintócsúcshoz,
különbenbekapcsoláskorhibásértéketfogmutatni!
Ezakészüléknemkapcsolkiautomatikusan!

4.Elemcsere

AdigitálisóraegyLi-ionelemmelmûködik.(3V,TípusCR2032)Ennekélettartamamegközelítõleg3000óra.A
kijelzõnvilágító„B”jelzésmutatjahogyazelemnekcserérevanszüksége.
- Csavarozzakiazelemtartót.(Hex.#1,3)ésvegyekiarégielemet.
- Illesszebeazújelemetlaposrészévellefelé.
- Illesszeahelyéreazelemfedelétügyelvearrahogymegnesértseazo-gyûrût.
- Adjabeazeredetiértéket.(lásdköv.pont.)
- Ügyeljenarégielemújrahasznosításáraakörnyezetvédelménekérdekében.












5.Referenciaértékmegadása

Haazeredetireferenciaérték(2.000mm)törlõdik,plelemcserénél,újamegkellaztadniakészüléknek.
Gyõzõdjönmegarrólhogyakészülékmetrikusüzemmódbanmér.
Referenciaértékmegadásáhoznyomjaleéstartsalenyomvaa„MODE”gombotamígakijelzõnakövetkezõk
látszanak:




REFI

_









000.000
PRESET

Ebbenazüzemmódbanmindenszámmegváltoztatható.A„_”jelmutatjahogymelyikszámjegyváltozik.
Helyiértéketváltoztatnia„MODE”gombballehetséges.Aszámértékéta„SET”gombballehetmegváltoztatni.A
következõértéketadjameg:



REFI

-










002.000
PRESET

Aminteztazértéketbeadtanyomjamegéstartsalenyomvaa„MODE”gombot.Ekkorazórakijelzıjéneka
bekapcsolásiképernyıtkellmutatnia.

6.Adigitáliskijelzıvisszaállítása.

Haakijelzınrosszértékolvashatóakkorakészüléketújrakellindítani.
Vegyekiazelemetafentiekszerint,majdadjabeareferenciaértéket.














Magyarországiforgalmazó:



