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Kolmipistemikrometri on luotettava ja tarkka mittalaite reikien halkaisijoiden mit
taukseen. Sen käytettävyyden ongelmana on sen hankala ja kallis kalibrointi, minkä 
takia suuri osa teollisuudessa käytössä olevista mittalaitteista on kalibroimattomia tai 
ne on kalibroitu vaillinaisesti.

Tämän tutkimuksen ensisijainen tavoite on suunnitella ja valmistaa kalibrointilaitteen 
prototyyppi, joka yksinkertaistaa ja nopeuttaa kolmipistemikrometrien kalibrointia. 
Laitteella voidaan kalibroida myös muita, sekä sisä- että ulkopuolisia mittalaitteita. 
Laitteella voidaan kalibroida tietyin rajoituksin tikkumikrometrejä, sisämikrometrejä, 
reikäkelloja ja kaarimikrometrejä. Suunniteltu laite on vastaavien käsimittalaitteiden 
yleiskalibrointilaitteen prototyyppi. Tutkimus painottuu hankalimmin kalibroitavan 
kolmipistemikrometrin kalibrointiongelmien ratkaisemiseen ja muut mittalaitteet ote
taan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Laitteen toimintaperiaatteena on olla säädettävä rengastulkki. Mittalaite kalibroidaan 
mittaamalla kalibrointilaitteen säädettävää ‘halkaisijaa’ ja vertaamalla mittalaitteen 
näyttämää siihen. Mittaustietojen rekisteröinti ja vertailu suoritetaan tietokoneohjel
malla. Laitteen mittausepävarmuudeksi on suunniteltu ±(1+2L) pm, jossa L on mitat- 
tu matka metreinä. Tämä korkea tarkkuusvaatimus voidaan saavuttaa laitteen huolelli
sella kalibroinnilla ja kalibroinnissa paljastuvien systemaattisten virheiden ohjelmalli
sella kompensoinnilla.

Kalibrointilaite on valmistettu pääosin teräksestä. Se painaa noin 120kg ja sen päädi
mensiot ovat 720x440x300 mm. Laitteessa on lineaarisesti liikkuvat mittausleuat, 
joista kolme on toisiinsa nähden 120 asteen kulmissa ja kaksi vastakkain. Leukoja lii
kutetaan kiilojen avulla laitteen säteen suunnassa. Liike saadaan askelmoottorilta lat- 
tahihnan välityksellä. Laitteen yhteydessä on omassa vaunussaan mikrotietokone 
oheislaitteineen ja liityntäyksikköineen.

Säädettävän tarkkuusmittalaitteen valmistaminen osoittautui yllättävän vaikeaksi ja 
työlääksi. Tutkimuksen tuloksena syntyneessä kalibrointilaitteen prototyypissä on 
muutamia teknisiä ongelmia ja siksi se ei toimi suunnitellulla tarkkuudella. Näistä on
gelmista johtuen käyttöohjelmaa ei voitu tehdä valmiiksi. Monien osatekijöiden vai
kutusten selvittäminen on käytännössä mahdollista vasta prototyypistä mittaamalla. 
Laite tarvitsee lisää kehittämistä toimiakseen suunnitellulla tarkkuudella. Tavoitteiden 
saavuttamiseen ei ilmennyt teknisiä esteitä. Kaikki havaitut ongelmat voidaan ratkais
ta.
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Three-point inside micrometer is a reliable and accurate measuring instrument for measuring the 
diameters of borings. The correct calibration of this instrument is complex to perform and 
therefore expensive. Many of these instruments that are in a daily use in the industry are not 
calibrated or the calibration is incomplete.

The main objective of this research is to design and to produce a prototype of a calibration 
device, which simplifies, facilitates and expedites the calibration process of a three-point inside 
micrometer. The structure of the device makes it possible to calibrate many other types of both 
internal and external measuring instruments. The device can be considered as a prototype of a 
general calibration device for the common hand use measuring instruments of diameters. The 
emphasis of this research is in the calibration of three-point inside micrometer. The other 
instruments are taken into consideration under the current possibilities.

The principle of the device is to be an adjustable ring gauge. The instrument is calibrated by 
measuring the ‘diameter’ of the device and comparing the readout of the instrument with the 
calibrated readout of the device. The comparisons between the readouts are made by computer 
software. The uncertainty of measurement shall be under ±(1+2L) pm, where L stands for the 
length of the measurement in meters. This high level of accuracy can be reached by careful and 
exact calibration of the device itself. The errors of the device are compensated by these 
calibration results. This compensation is made in the software.

The device is made of steel. Its weight is 120 kg and main dimensions are 720x440x300 mm. 
The device consists four measuring jaws. Three of them are placed with 120 degrees angles 
between each other and the fourth opposite to one of them. The jaws move radially on linear 
bearings on the device. The radial movement of jaws transmits from the tangential movement of 
wedges. These wedges are moved by a step motor. Beside the device there are a computer and 
the required interface units on their own cart.

Designing an adjustable calibration device proved to be quite a complex. The result of this 
research is a prototype of a calibration device. It consists some technical problems and therefore 
it does not work with the required accuracy. Because of these problems the software is not 
completed. The device needs more development to work with the required accuracy. All the 
problems can be solved.
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Tekstissä käytettyjen termien määritelmiä ja käännöksiä:

akkreditointi
ackreditering (sv) 
accreditation (en) 
Akkreditierung (de) 
accréditation (fr)

Akkreditointi on kansainvälisiin standardeihin 
perustuva menettelytapa todeta laboratorion 
pätevyys.

Asetus käsittää toimenpiteet, joilla mittalaite 
saadaan osoittamaan oikeaa mittaa, 
esimerkkinä nollaus.

asetus
justering
setting
Stellung
placement

besselin piste
bessel-punkt 
bessel point 
Bessel Punkt 
point de bessel

Besselin pisteistä tuettuna palkin taipumat ovat 
pienimmillään. Besselin pisteet sijaitsevat 
2/9 osan päässä palkin päistä.

jäljitettävyys
spårbarhet
traceability
Nachspürung
traçabilité

Jäljitettävyydellä tarkoitetaan mittausten yhteyttä 
ilmoitetuihin referensseihin, yleensä kansallisiin 
tai kansainvälisiin mittanormaaleihin, sellaisen 
aukottoman ketjun välityksellä, jossa kaikille 
vertailuille on ilmoitettu epävarmuudet.

kaa ri mikrometri
utvändig mikrometer 
external mirometer 
В ügelmeßschrauben 
micromètre d'extérieur

Ulkopuolisten, toisistaan poissuunnattujen pinto
jen välisen pituuden mittaamiseen tehty mitta
laite, jossa mittaus suoritetaan mikrometrillä.

kalibrointi
kalibrering
calibration
Kalibrierung
étalonnage

Kalibrointi käsittää ne toimenpiteet, joiden avulla 
saadaan selvitettyä mittauslaitteen näyttämien 
suureen arvojen ja mittanormaaleilla realisoitujen 
arvojen välinen yhteys

kansainvälinen mittanormaali
internationell mätnormal 
international standard 
international Normal 
étalon international

Kansainvälinen mittanormaali on kansainvälisen 
sopimuksen perusteella tunnustettu mitta- 
normaali, joka toimii kansainvälisenä perustana 
määritettäessä kyseessä olevan suureen muita 
mittanormaalien arvoja.

kansallinen mittanormaali
nationell mätnormal 
national standard 
national Normal 
étalon national

Kansallinen mittanormaali on kansallisen päätök
sen perusteella tunnustettu mittanormaali, joka 
toimii kansallisena perustana määritettäessä 
kyseessä olevan suureen muita mittanormaalien 
arvoja.

kolmipistemi кто metri
invändig mikrometer med 3 kontaktpunkter 
three-point inside micrometer 
Dreipunkt-Innenmeßschraube 
alésomètre

Reikämikrometri, jolla mitataan sylinterimäisen 
kappaleen sisäpuolista halkaisijaa ja mittaus 
suoritetaan kolmella mittakärjellä.

korjaamaton mittaustulos
okorrigerat mätresultat 
uncorrected result 
unausgebessert Meßergebnis 
résultat brut

Mittaustulos on korjaamaton, jos siinä ei ole 
huomoitu systemaattisia virheitä.
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Tekstissä käytettyjen termien määritelmiä ja käännöksiä:

korjattu mittaustulos
korrigerat mätresultat 
corrected result 
berichtigtes Meßergebnis 
résultat corrigé

Mittaustulos on korjattu, jos siinä on huomioitu 
systemaattiset virheet.

metrologia
metrologi
metrology
Metrologie
métrologie

Metrologia on tieteenala, joka käsittelee 
mittaamista ja mittauksia, kaikilla tieteenaloilla.

mikrometri
mikrometer
micrometer
Meßschraube
micromètre

Mikrometri on yleisnimitys mittalaitteelle, 
jossa mittauskärkeä liikutetaan tarkkanousuinen 
ruuvin avulla ja liikematka luetaan mittarummulta.

mittanormaali
mätnormal
standard
Standard
étalon

Mittanormaali on kiintomitta, mittauslaite, vertailu- 
aine tai mittausjärjestelmä, jolla määritellään, 
realisoidaan, säilytetään tai toistetaan suureen 
mittayksikkö tai suureen yksi tai useampi 
referenssiarvo.

mittaus
mätning 
measurement 
Abmessung 
meas urage

Mittaus on toimintojen sarja, jonka tarkoituksena 
on suureen arvon määrittäminen.

mittausalue
mätområde 
measuring range 
Meßbereich 
étendue de mesure

Mittausalue on suurimman ja pienimmän mitatta
vissa olevan mitan välinen alue

mittausepävarmuus
mätosäkerhet
uncertainty of measurement 
Messungsunsicherheit 
incertitude de mesure

Mittausepävarmuus on mittaustulokseen liittyvä 
parametri, joka kuvaa mittausuureen arvojen 
oletettua vaihtelua.

mittauskone
mätmaskin 
measuring machine 
Meßmaschine 
appareil de mesure

Mittauskone on omalla jalustalla seisova, ei 
yleensä käsin liikuteltava mittalaite.

mittauskärki
mätknopp
probe
Meßspitze
palpeur

Mittauskärki on mittalaitteen osa johon mittaus- 
suure välittömästi vaikuttaa. Käytetään myös 
nimitystä mittakärki.

mittauslaite
mätdon
measuring instrument 
Anzeigendes Meßgerät 
appareil de mesure

Mittauslaite on laite, joka on tarkoitettu mittausten 
tekemiseen. Mittauslaitteesta käytetään yleisesti 
myös nimitystä 'mittalaite'.
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Tekstissä käytettyjen termien määritelmiä ja käännöksiä:

mittauslaitteen tarkkuus
noggranhet hos ett mätinstrument 
accuracy of a measuring instrument 
Genauigkeit eines Meßgeräts 
exactitude d’un instrument de mesure

Mittauslaitteen tarkkuus ilmaisee mittauslaitteen 
kykyä tuottaa tuloksia, joissa ei ole systemaattisia 
virheitä.

mittaustulos
mätresultat
result of measurement 
Meßergebnis 
résultat de mesurage

Mittaustulos on mittauksen avulla mittaussuureelle 
saatu arvo, johon usein sisältyy tieto mittausepä- 
varmuudesta.

mittausvoima
mätkraft 
measuring force 
Meßkraft 
force de mesurage

Mittausvoima on voima, jonka mittauslaite koh
distaa mittaustilanteessa mitattavaan kappaleeseen

mittausvirhe
mätfel
error
Meßfehler
erreur

Mittausvirhe on mittaustuloksen ja todellisen 
mitan algebrallinen erotus

primäärinormaali
primämormal 
primary standard 
primär Normal 
étalon primaire

Primäärinormaali on mittanormaali, joka on sovittu 
korkeimman metrologisen laadun omaavaksi ja 
jonka arvo on hyväksyttävissä vertaamatta sitä 
saman suureen muihin mittanormaaleihin.

sekundäärinormaali
sekundärnormal 
secondary standars 
sekundär Normal 
étalon secondaire

Sekundäärinormaali on mittanormaali, jonka arvo 
määritellään vertaamalla sitä saman suureen 
primäärinormaaliin.

sisä mikrometri
innermikrometer 
inside micrometer 
Innenmeßschraube 
micromètre d'intérieur

Sisämikrometri on pienehköjen sisäpuolisten mitto
jen mittaamiseen tehty reikämikrometri, jossa 
mittaus suoritetaan kahdella mittakärjellä ja 
mittarumpu on näiden ulkopuolella.Termiä käyte
tään myös yleisnimityksenä sisäpuolisten 
mittojen mittaamiseen tehdyistä mikrometreistä.

tikkumikrometri
mikrometerstickmått 
tubular inside micrometer 
Innenmeßschraube mit 2-punkt behrührung 
jauge micromètre

Tikkumikrometri on suurehkojen sisäpuolisten 
mittojen mittaamiseen tehty reikämikrometri, 
jossa mittaus suoritetaan kahdella mittakärjellä ja 
mittarumpu on näiden välissä.

työntömitta
skj utmätt 
(vernier) caliper 
Meßschieber 
pied à coulisse

Työntömitta on yleiskäyttöinen käsimittalaite, 
jossa on kaksi samalla akselilla liikkuvaa mitapäätä 
ja näiden keskinäinen etäisyys voidaan lukea 
mitta-asteikolta
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Tekstissä käytettyjen lyhenteiden selvennyksiä:

BIPM Bureau International des Poids et Mesures 
= Kansainvälinen mitta-ja painotoimisto

CAD Computer Aided Desing 
= Tietokoneavusteinen suunnittelu

EAL European cooperation for Accreditation of Laboratories 
= Eurooppalainen laboratorioita akkreditoivien toimielinten 
yhteistyöelin

EUROMET Länsi-Euroopan kansallisten metrologisten laboratorioiden 
yhteistyötoiminta.

FAG Saksalainen laakerivalmistaja

FINMET Suomen kansallinen mittanormaalijärjestelmä. Finmettiin kuuluu 
Mittatekniikan keskuksen nimeämiä mittanormaalilaboratoirioita, 
jotka ylläpitävät suureiden kansallisia mittanormaaleja.

HRC Kovuusmittausyksikkö (Rockwell-mittaus)

HRW Tuotemerkki, japanilainen lineaarijohde

KML Kansallinen MittanormaaliLaboratorio

MIKES Mittatekniikan keskus. MIKES on kauppa ja teollisuusministeriön 
alainen kalibrointi- ja mittaustoiminnasta vastaava keskus.

NPL National Physical Laboratory 
= Iso-В ritannian kansallinen mittanormaalilaboratorio

PC Personal Computer 
= mikrotietokone

PTB Physikalisch Technische Bundesanstalt 
= Saksan kansallinen mittanormaalilaboratorio

SI Système International d’Unites 
= Kansainvälinen mittajärjestelmä

SMT Standards, Measurement and Testing 
= EU-komission toimielin, jonka alaisuudessa toimii EU:n 
mittaustekniikan tutkimustyö

THK Japanilainen koneenosien valmistaja
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ratorion henkilökunnalle, jolta sain paljon hyödyllisiä neuvoja.
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1. JOHDANTO

1.1 Yleistä

Tämä tutkimus on Teknillisen korkeakoulun tutkintosäännön mukainen diplomityö, 
joka on tehty Valtion Teknilliseen Tutkimuskeskukseen, VTT Valmistustekniikkaan. 
Tutkimus on tehty syksyn 1997 ja kevään 1998 aikana.

1.2 Tutkimuksen tausta

Nykyaikainen korkean teknologian yhteiskunta kohdistaa kaikkiin valmistettaviin 
tuotteisiin yhä suurempia teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Pärjätäkseen kovassa 
kansainvälistyvässä kilpailussa on konepajojen asetettava tuotteillensa jatkuvasti yhä 
suurempia teknisiä vaatimuksia. Eräs tärkeä osa-alue paremman teknisen laadun saa
vuttamisessa on tarkka ja luotettava mittaustekniikka.

Nykyaikainen konepajatuote kilpailee paitsi hinnallaan myös toimitusnopeudellaan ja 
-varmuudellaan. Virheiden aiheuttamat korjaukset ja viivästykset saattavat siten tulla 
hyvinkin kalliiksi. Mahdollisen teknisen virheen aiheuttamat ylimääräiset kustannuk
set ovat sitä pienemmät, mitä aikaisemmin virhe havaitaan. Luotettavaan mittaustek
niikkaan tukeutuva laatujärjestelmä on yksi tehokkaimmista tavoista vähentää virhei
den aiheuttamia viivästyksiä ja kustannuksia. Luotettavaan mittaustekniikkaan sisäl
tyy tarkoituksenmukaiset ja luotettavat mittalaitteet, niiden oikeaoppinen käyttö, 
huolto ja säännöllinen kalibrointi. Ilman luotettavaa mittaustekniikkaa ei vaativien 
metalliteknisten tuotteiden valmistaminen ole taloudellisesti mahdollista.

1.3 Tutkimusongelma

Kolmipistemikrometri on konepajateollisuudessa on yleisesti käytössä oleva, sisä
puolisten reikien tarkkaan mittaukseen tehty mittalaite. Se on suosittu, koska se on 
tarkka, kohtuuhintainen ja sillä mittaus on nopeaa ja luotettavaa. Mittalaitteen käytön 
ongelma on sen hankala ja työläs kalibrointi, jonka takia suuri osa käytössä olevista 
mittalaitteista on kalibroimattomia tai niiden kalibrointi on suoritettu vaillinaisesti.

Keskeinen tutkimusongelma on kolmipistemikrometrien kalibroinnin hankaluus ja 
kalleus nykyisin käytössä olevilla kalibrointimenetelmillä. Kolmipistemikrometrin 
kalibroinnin hankaluus johtuu sen rakenteesta. Siinä mittapäät ovat toisiinsa nähden 
tähtimäisesti, 120 asteen kulmissa ja siten kalibrointi ei onnistu tavanomaisilla pituu- 
denmittalaitteilla tai -normaaleilla. Kolmipistemikrometrien kalibrointi onkin suori
tettu VTT Valmistustekniikassa, konepajan tuotantotekniikan laboratoriossa joko 
kiinteillä rengastulkeilla tai kolmella pituusmittausanturilla ja varta vasten rakenne
tulla erikoisjärjestelyillä. Jälkimmäisen menetelmän huono puoli on mittausvoiman 
vaikutuksen puuttuminen kalibrointitilanteesta.
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Molemmista mainituista menetelmistä puuttuu myös mahdollisuus kalibroida kolmi
pistemikrometrin mittausvoima. Tämä sinänsä kalibroinnin piiriin kuuluva ominai
suus on siis käytännössä ollut tarkastelussa vain ‘näppituntumalla’.

Kolmipistemikrometrejä valmistetaan mitta-alueelle 6-300 mm. Tuon alueen kattaa 
kolmisenkymmentä erikokoista mittalaitetta. Yhden kolmipistemikrometrin mikro
metriruuvin lineaarisuuden tutkiminen vaatii parikymmentä erikokoista rengastulkkia 
luotettavan ja kattavan kalibroinnin suorittamiseksi. Tämä vaatimus kasvattaa 
kaikkien kolmipistemikrometrien kalibrointiin tarvittavien rengas tulkkien kokonais
määrän useisiin satoihin. Tällaisen valikoiman hankkiminen, säilyttäminen ja ylläpito 
tulevat hyvin kalliiksi.

1.4 Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen ensisijainen tavoite on suunnitella puoliautomaattinen kalibroin- 
tilaite, joka yksinkertaistaa, helpottaa ja nopeuttaa kolmipistemikrometrien kalibroin
tia. Laitteen avulla näiden mittalaitteiden kalibrointi sadaan kohtuuhintaiseksi ja siten 
ehkä nykyistä useammin säännöllisen kalibroinnin piiriin.

Toissijaisia tavoitteita on useita. Kolmipistemikrometrin mittausvoiman kalibrointi 
pyritään saamaan kalibrointilaitteen yhdeksi toiminnoksi. Laitteen rakenteen ansiosta 
sillä voidaan myös kalibroida sekä sisä- että ulkopuolisia kaksipistemittalaitteita, ku
ten tikkumikrometrejä, reikäkelloja ja kaarimikrometrejä. Mikrotietokoneen avulla 
helpotetaan tulosten kirjaamista ja raportin tulostusta ja siten myös nopeutetaan mit
talaitteen kalibroinnin vaatimaa kokonaisaikaa. Laitteen valmistuskustannukset pide
tään niin alhaisina, että siitä on mahdollista myöhemmin luoda kaupallinen tuote.

Kalibrointilaitteen kokonaismittausepävarmuuden tavoitteeksi asetetaan vähintään 
±( 1+2L) pm, jossa L on mittausmatka metreinä.

1.5 Tutkimuksen rajaus

Tutkimus rajoittuu pääosiltaan kolmipistemikrometrin kalibrointiongelmien ratkaise
miseen. Pääpaino on siis hankalimmin kalibroitavalla komipistemikrometrillä ja 
muut mittalaitteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Kalibrointilaitteiden mitta-alue rajoitetaan sisäpuolisille mittalaitteille välille 3-300 
mm ja ulkopuolisille 25-350 mm.

Tämä tutkimus rajoittuu kyseisen laitteen suunnitteluun ja suunnittelun dokumentoin
tiin. Tämä tutkimuksen perusteella tullaan rakentamaan laitteen prototyyppi. Sen ra
kennus, toiminnan analysointi ja mahdolliset parannusehdotukset kuuluvat myös tä
män tutkimuksen piiriin. Suunniteltava kalibrointilaite on prototyyppi ja siten siinä 
sallitaan hieman sellaisia puutteita, joita varsinaisessa kaupallisessa tuotteessa ei sal
littaisi. Nuo puutteet eivät saa kuitenkaan huonontaa mittaustuloksia tai olennaisesti 
hankaloittaa laitteen käyttöä.
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2. TARKAT KÄSIMITTALAITTEET JA NIIDEN KALIBROINTI

2.1 Yleistä

Mittaustekniikassa on käytössä hyvin monenlaisia mittalaitteita erilaisiin käyttötar
koituksiin. Tässä tarkastelussa keskitytään yleiskäyttöisiin pituuden käsimittalaittei- 
siin. Niistäkin epätarkimmat, kuten esimerkiksi viivaimet ja nauhamitat rajataan kä
sittelyn ulkopuolelle. Tarkalla mittalaitteella tarkoitetaan mittalaitetta, jolla mittaus 
voidaan suorittaa vähintään 1/10 mm tarkkuudella. Käsittely painottuu myös sen mu
kaan, onko kyseinen mittalaite kokonaan vaiko vain osittain kalibroitavissa suunni
teltavalla kalibrointilaitteella.

2.2 Reiän halkaisijan mittaus

2.2.1 Yleistä

Reiän halkaisijan mittaus on pituuden mittaamista. Se perustuu useimmiten suoraan 
ja koskettavaan mittausmenetelmään. Tällöin mittalaitteen mittakärki koskettaa me
kaanisesti mitattavan reiän laitaa ja suureen korjaamaton arvo saadaan välittömästi 
mittauksen yhteydessä ilman muita suureita tai riippuvuuksia. /1/

Konepajateollisuudessa suoritettavat reikien halkaisijamittaukset suoritetaan joko kä- 
simittalaitteilla tai jalustalla seisovilla mittalaitteilla. Jalustalla seisovat mittalaitteet 
on useimmiten sijoitettu konepajan mittahuoneeseen ja niillä suoritettavat mittaukset 
ovat laajempia, tarkempia ja vaativat huomattavasti enemmän aikaa kuin käsinmit- 
taukset. Käsimittalaitteilla suoritettava mittaus tapahtuu yleensä valmistuksen yhtey
dessä ja samoissa tiloissa. Nämä mittaukset eivät ole yhtä tarkkoja kuin mittahuo
neessa tehtävät mittaukset, mutta nopeita, vaivattomia ja edullisia suorittaa.

Reiän halkaisijan mittaamiseen soveltuvat mittalaitteet voidaan jakaa karkeasti vii
teen eri ryhmään:

- kahden kosketuspisteen käsimittalaitteet
- kolmen kosketuspisteen käsimittalaitteet
- jalustalla seisovat mittalaitteet
- tulkit
- erikoismittalaitteet.

2.2.2 Kahden kosketuspisteen käsimittalaitteet

Kahden pisteen mittauksessa halkaisijaa mitataan reiän vastakkaisiin laitoihin tukeu
tuvien mittakärkien avulla. Mittalaite mittaa reiän vastakkaisilla laidoilla olevien pis
teiden välistä etäisyyttä. Menetelmän periaate on kuvattu kuvassa 1. Mittalaitteen oi
kea asento, sekä reiän akselin tasossa, että sitä vastaan kohtisuorassa olevassa tasossa 
on hyvin tärkeä luotettavan mittaustuloksen aikaan saamiseksi. /1/
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Kahden pisteen mittalaitteet voidaan vielä jakaa itsekeskittyviin ja ei-itsekeskittyviin 
mittalaitteisiin. Itsekeskittyvällä tarkoitetaan mittalaitetta, joka automaattisesti keskit
tää itsensä reiän keskelle ja näin vähentää mittaajasta johtuvaa mittausepävarmuutta. 
Tällainen mittalaite esimerkiksi reikäkello. Ei-keskittyvä mittalaite on huomattavasti 
herkempi mittaajan vaikutukselle. Siinä on virhelähteenä normaalin mittausepävar- 
muuden lisäksi laitteen asennosta johtuva mittausepävarmuus, jonka suuruus on pit
kälti riippuvainen mittaajan kyvyistä ja kokemuksesta. Ei-keskittyvä mittalaite on 
esimerkiksi tikkumikrometri. /1/

Näillä mittalaitteilla voidaan mitata reiän halkaisijaa. Niillä voidaan sen lisäksi tutkia 
jonkin verran reiän geometriaa, lähinnä elliptisyyttä. Reiän mahdollinen elliptisyys 
havaitaan kahden pisteen mittauksella, koska ellipsin halkaisija muuttuu sen mittaus- 
kulman funktiona. Virhe ilmenee kuvasta 2 mittojen a ja b erotuksena. Mitattaessa 
reiän halkaisija useassa eri suunnassa, esimerkiksi kymmenen asteen välein, saadaan 
tuloksiksi reiän halkaisijat kyseisissä suunnissa. Nämä tulokset paljastavat reiän mah
dollisen elliptisyyden ja sen asennon. /2/

Kuva 1 Reiän halkaisijan mittaus kahdesta pisteestä
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Kuva 2 Reiän elliptisyyden havaitseminen
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2.2.3 Kolmen kosketuspisteen käsimittalaitteet

Reiän halkaisija voidaan mitata myös kolmen pisteen menetelmällä. Tällöin 
mittauspisteet ovat toisiinsa nähden 120 asteen kulmissa. Menetelmän periaate on 
esitetty kuvassa 3. Reiän halkaisijan mittaaminen kolmesta pisteestä ei ole läheskään 
yhtä arka mittalaitteen väärälle sijainnille, koska kolme mittapäätä keskittävät 
mittalaitteen automaattisesti keskelle reikää.

Eräs yleisesti käytössä oleva kolmesta pisteestä mittavasta mittalaite on kolmipiste- 
mikrometri. Siinä reiän halkaisijan mittaus tapahtuu kolmella tähtimäisesti 
sijoitetulla mittakärjellä, jotka ovat toisiinsa nähden 120 asteen kulmissa. Sen 
kallistelua akselin tasossa on pyritty ehkäisemään mittakärkien lieriömäisyydellä ja 
siitä aiheutuvalla viivakosketuksella. Mittaus on silloin täysin itseohjautuva. /2/

<1^
/4
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\

Kuva 3 Reiän halkaisijan mittaaminen kolmesta pisteestä
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Kuva 4 Reiän kolmiomaisuuden havaitseminen
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Kolmipistemittalaitteella voidaan myös tutkia reiän geometriaa. Reiän ‘kolmio
mainen’ virhe, joka saattaa johtua esimerkiksi sorvin kolmileukojen puristusvoimas
ta, havaitaan kun mitataan sen halkaisijaa kolmesta pisteestä. Tällöin mitattu halkai
sija muuttuu mittauskulman funktiona ja riittävän monella mittauksella eri kulmissa 
virhe saadaan näkyviin. Virhe ilmenee kuvasta 4, mittojen a ja b erotuksena. /2/

2.2.4 Jalustalla seisovat mittalaitteet

Jalustalla seisovat mittalaitteet ovat enemmänkin yleismittalaitteita, kun varsinaisesti 
reikien halkaisijoiden mittauksiin tehtyjä. Nimensä mukaisesti ne seisovat jalustalla 
ja niillä mittaaminen vaatii mitattavan kohteen asemoinnin mittalaitteen läheisyyteen. 
Näissä mittauskoneissa on mittakärki, jota pystytään liikuttamaan avaruudessa yhden 
tai useamman akselin suhteen. Mittaus tapahtuu koskettamalla mittakärjellä mitatta
vaa pintaa ja rekisteröimällä kosketuskohdan koordinaatit. Näistä koordinaateista 
voidaan reiän halkaisija ja geometria laskea. Periaatteessa reiän halkaisija ja paikka 
voidaan ilmaista kolmella sen kehäpisteen koordinaatilla, mutta luotettava ja virheel
lisyyden kertova mittaustulos edellyttää useampia mittapisteitä.

Yksinkertaisin mittauskone on yksiakselinen korkeuden mittalaite. Monikäyttöisintä 
kolmiakselista mittauskonetta edustaa koordinaattimittauskone, joka on hyvin moni
puolinen ja kallis mittalaite. Ympyrämäisyyden mittauskone, joka muista poiketen 
toimii napakoordinaatistossa, on erityisesti reiän tai akselin ympyrämäisyyden tutki
miseen kehitetty mittalaite. Sillä ei kuitenkaan yleensä voi mitata halkaisijaa. Nykyi
set jalustalla olevat mittalaitteet on useimmiten varustettu mikrotietokoneella ja koor
dinaattimittauskoneet myös numeerisella ohjauksella. /3/

2.2.5 Tulkit

Tulkit poikkeavat muista mittalaitteista, koska niillä ei itseasiassa mitata halkaisijaa 
vaan pelkästään tarkastetaan on jokin mitta sallituissa rajoissa. Mittalaite antaa tulok
seksi mitta-arvon ja tulkki on/ei -tiedon. Monilla tulkeilla kuitenkin tarkastetaan rei
kien halkaisijoita ja osin myös muotovirheitä, joten niitä voidaan usein käyttää mitta
laitteen asemesta./3/ Tulkkien etuina on niiden käytön havainnollisuus ja nopeus. 
Haittapuolina on taas tulkin soveltuvuus hyvin rajallisiin määriin tarkastettavia koh
teita. Jokaiselle erikokoiselle reiälle tarvitaan oma tulkki, mikä taas kasvattaa tarkas
tusmenetelmän hintaa. Reikien halkaisijoita tarkastetaan tappi- ja toleranssitulkeilla.

2.2.6 Erikoismittausmenetelmät

Erikoismittausmenetelmiin luetaan kaikki käytännössä harvinaiset sekä sellaiset mit
tausmenetelmät, joita ei ole vartavasten tehty reikien mittaukseen, mutta jotka ovat 
siihen kohtuullisella vaivalla sovellettavissa. Näiden käyttö on yleensä mahdollista 
vain erikoitilanteessa, kuten mitattavan kappaleen ollessa hyvin suuri tai kun vaati
mukset sen mittauksen tarkkuudelle ovat hyvin suuret tai kun mittaus on hankala 
suorittaa muilla menetelmillä. Erikoismittausmenetelmiin luetaan mm. paineilman 
virtaukseen ja valo-optiikkaan perustuvat mittausmenetelmät.
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2.3 Sisäpuoliset käsimittalaitteet

2.3.1 Yleistä

Sisäpuolisiksi mittalaitteiksi luokitellaan sellaiset mittalaitteet, jotka on tarkoitettu 
kahden toisiaan vastaan olevan pinnan etäisyyden mittaamiseen. Yleisin käyttö näillä 
mittalaitteilla on reiän halkaisijan mittaaminen. Tähän soveltuvia mittalaitteita ovat

- kolmipistemikrometrit
- tikkumikrometrit
- sisämikrometrit
- reikäkellot
- tappitulkit
- sähköiset mittalaitteet
- pneumaattiset mittalaitteet
- muut mittalaitteet

2.3.2 Kolmipistemikrometrit

Kolmipistemikrometri on sisäpuolisten reikien halkaisijan mittaukseen tehty tarkka 
mittalaite. Nimensä mukaisesti sillä mitataan reiän halkaisijaa kolmella, toisiinsa 
nähden 120 asteen kulmissa olevilla mittapäillä. Kolmipistemikrometri mittaa abso
luuttista halkaisijaa, jonka arvo on luettavissa suoraan mikrometrin mittarummulta. 
Laitteen tarkkuus on mitta-alueesta riippuen muutama mikrometri. Mittaus on nopea 
ja mitään laskutoimituksia ei tarvita. Mittalaitteen rakenteesta johtuen mittaus on 
melko riippumaton mittaajasta /2/.

Kolmipistemikrometrejä valmistaan alueelle 6-300 mm. Niitä on myös saatavissa se
kä analogisina tai digitaalisina versioina. Suuret, yli 200 mm:set ovat kalliita ja mel
ko harvinaisia. Suuremmilla malleilla mitta-alue on yleensä 25 mm ja pienemmillä 3- 
20 mm. Tunnettuja laitevalmistajia ovat englantilainen Bowers, japanilainen Mitu- 
toyo ja sveitsiläinen Tesa, josta on esimerkki kuvassa 5. /4/ /5/ /6/

Kolmipistemikrometrissä on putkimainen runko, jonka sisällä mittauskara liikkuu. 
Kun mittauskaran päässä olevasta nupista kierretään, kiertyy kara ja liikkuu ruuvin 
tavoin, ohjauskierteen ohjaamana aksiaalisuunnassa rungon sisällä. Karan päässä ole
va kartio tai kartiolattakierre vastaa mittauskärkiin ja levittää niitä säteittäisesti ulos
päin. Mittauskäqissä olevat palautusjouset pyrkivät painamaan kärkiä kohti karaa ja 
palauttamaan kärjet sisään, kun karaa kierretään toiseen suuntaan. Karan toisessa 
päässä, rungon ulkopuolella on mittausrumpu, josta mitta-arvo luetaan. Nuppi, josta 
mittalaitetta säädetään on varustettu räikällä, jonka tarkoitus on pitää mittausvoima 
vakiona. Mittapinnat on usein valmistettu kovametallista kulumisen minimoimiseksi. 
Kolmipistemikrometrin rakenne selviää kuvasta 6. Tesan patentoima kartiolattakierre 
on esitetty kuvassa 7. /2/ /4/ /5/
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Kuva 7 Kolmipistemikrometrin kartiolattakierre /5/

Kolmipistemikrometrin mittauskärkien mittapinnat ovat lieriöpintoja. Viivakosketuk- 
sella ja 5-10 Newtonin mittausvoimalla pyritään varmistamaan mittalaitteen kohti- 
suoruus reiän sisäpintaa kohden ja saamaan mittaus mahdollisimman riippumatto
maksi mittaajasta. Tätä itseoikaisuominaisuutta on selvennetty kuvassa 8.

F
F

mm. M
Kuva 8 Mittausvoiman oikaiseva vaikutus; F kuvaa mitattavaan kappaleeseen 

kohdistuvaa mittausvoimaa ja M siitä aiheutuvaa mittalaitteeseen 
kohdistuvaa vääntömomenttia. Momentti M ei suoraan oikaise mitta
laitetta, mutta helpottaa sen asemoimista reiän akselin suuntaiseksi.

Kolmipistemikrometrin lukematarkkuus on suoraan rummulta 0,01 mm ja noonion 
avulla 0,001 mm. Oikein kalibroidulla mittalaitteella päästään, halkaisijasta riippuen 
4-9 pm todelliseen tarkkuuteen /7/.

Huolimatta hyvinkin samanlaisesta rakenteesta, on eri käyttötarkoitukseen tehtyjen 
kolmipistemikrometrien välillä eroja. Jotkut mikrometrit on tehty pohjareikien 
mittaamiseen ja niissä on vinot, rungon ulkopuolelle ulottuvat mittakäijet. Joihinkin 
malleihin voi vaihtaa mittakärjet, esimerkiksi kierteiden mittaamista varten. Monissa 
uusissa malleissa on lisäksi digitaalinen näyttö, josta mittatuloksen lukeminen on 
huomattavasti helpompaa. Joissakin digitaalimalleissa on myös mahdollisuus siirtää 
mittaustieto sähköisesti erilliselle lukijalaitteelle. Digitaalinäytöllä varustettuja 
kolmipistemikrometrejä on esitetty kuvassa 9. /4/ /5/ /6/
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Kuva 9 Digitaalinäytöllä varustettuja kolmipistemikrometrejä /4/

2.3.3 Tikkumikrometrit

Tikkumikrometri on kahdesta pisteestä reiän halkaisijaa mittava mittalaite. Sen kos
ketuspinnat ovat yleensä pallomaiset, joten tikkumikrometri on asemoitava mittauk
sessa huolellisesti luotettavan mittaustuloksen aikaansaamiseksi. On koko ajan haet
tava sekä kohtisuoruutta reiän akselin suhteen, että keskitystä reiän keskelle. Tikku
mikrometri ei rakenteensa puolesta sovellu ihan pienille rei’ille. Syvien reikien mit
taaminen tikkumikrometrillä on manuaalisesta mittaustavasta johtuen hankalaa. Tik- 
kumikrometrejä valmistetaan noin 50 millimetristä alkaen aina monen metrin pitui
siin. Itse tikkumikrometri ei yleensä ole pitkä, mutta sen mitta-aluetta voidaan jatkaa 
tai muuttaa käyttämällä yhtä tai useampaa jatko-osaa. Digitaalinäytöllä varustettu tik
kumikrometri on esitetty kuvassa 10. /4/ /5/
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On myös olemassa sellaisia tikkumikrometrejä, jotka on tehty syvien reikien mittaa
miseen. Näissä malleissa on pitkä, poikittainen kiinnitysvarsi, joka mahdollistaa mit
taamisen syvissä rei’issä. Tällaisia varrellisia tikkumikrometrej ä valmistetaan 25 
mm:stä alkaen. Varrellinen tikkumikrometri on esitetty kuvassa 11. /4/
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Kuva 10 Tikkumikrometri /4/
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Sisämikrometri on kahdesta pisteestä halkaisijaa mittaava mittalaite. Siinä on lieriö
mäiset mittakäijet, joista toinen on kiinteä ja toinen liikkuu mikrometriruuvin väli
tyksellä mittalaitteen akselin suuntaisesti, kohtisuoraan mittapintaa vastaan. Lieriö
mäiset mittapinnat oikaisevat mittalaitteen asentoa reiän akselin tasossa (ks. kuva 8), 
mutta oikea keskitys reiän halkaisijan tasossa täytyy hakea mittauksen aikana. Joissa
kin uusissa malleissa mittalaite on varustettu tavallisen mikrometrirummun lisäksi di
gitaalisella näytöllä, joka helpottaa mitta-arvon lukemista. Sisämikrometrejä on esi
telty kuvassa 12. Rakenteestaan johtuen mittaus tapahtuu aivan reiän suulta. Tämä 
saattaa estää reiän lieriömäisyyden tutkimisen ja sellaisten reikien mittaamisen, joissa 
on esimerkiksi syvä viiste. /3/ /4/
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2.3.5 Reikäkellot

Reikäkello on reikien mittaukseen tehty mittalaite, jossa mittakelloon on yhdistetty 
reiän sisälle menevä mittapää. Reikäkello on suhteellinen mittalaite, eli se on ennen 
käyttöä nollattava jotakin tunnettua normaalia vasten. Yleensä tällaisena tunnettuna 
normaalina käytetään rengastulkkia tai mittapaloista koottua yhdistelmää. Rengas- 
tulkki on sikäli parempi, että sen avulla voidaan myös säätää reikäkellon keskityseli- 
met sopiviksi.
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Reikäkellolla mitataan mitattavan reiän ja tunnetun mittanormaalin välistä eroa. 
Tämän eron ja mittanormaalin tunnetun mitan avulla laskemalla saadaan reiän 
halkaisija. Reikäkellojen tarkkuus on luokkaa 1/100 mm ja niitä valmistetaan 
mittausalueille alle yhdestä aina yli 500 millimetriin asti. /2/ /4/

Reikäkelloista on olemassa myös sähköisiä versioita. Ne ovat muuten tavallisten rei
käkellojen kaltaisia, mutta itse mittakello on korvattu sähköisellä lukupäällä. Mitta- 
arvo siirretään sähköisesti lukulaitteelle, jonka näytöltä se voidaan lukea. /5/

Pienet koot ovat rakenteeltaan hieman erilaisia suuriin verrattuna. Niissä mittapää on 
‘halkaistu’ ja näiden kahden mittakärjen välissä on kiilamainen neula. Tämän neulan 
toisessa päässä on mittakello. Kun mittapää painetaan reikään, painuvat mittakärjet 
sisäänpäin. Tällöin neula työntyy sisäänpäin ja liikuttaa mittakellon osoitinta. 
Mittakellosta saadaan lukema, kuinka paljon mitattu reikä poikkeaa 
vertailunormaalista. Yleensä mittakellon kanssa toimitetaan kokonainen sarja 
mittapäitä, neuloja ja rengastulkkeja, joten yhdellä kellolla voi mitata laajahkon 
alueen pieniä reikiä. Pienten reikien mittaamiseen tehdyn reikäkellon periaate selvi
ää kuvasta 13. /4/ /5/

'SSi

✓ ■

O'

Kuva 13 Pienten reikien mittaamiseen tehdyn reikäkellon periaate /5/

Suurempien reikien mittaamiseen tehdyt reikäkellot ovat toiminnoiltaan vastaavia 
kuin pienten reikien mittaamiseen tehdyt. Mittapäänä on mekanismi, jossa toinen 
mittakärki on kiinteä ja vaihdettava, ja toinen on jousikuormitteinen ja mittaava. 
Tämä mittaava kärki liikuttaa kulmavälityksen avulla varren päässä oleva mittakellon 
osoitinta. Mittakärkien lisäksi mittapäässä on kaksi jousikuormitteista keskityselintä. 
Näiden tehtävä on huolehtia mittalaitteen keskityksestä keskelle reikää 
mittaustilanteessa. Reikäkellon mittapää on esitetty kuvassa 14. /4/ /5/

Reikäkelloihin voidaan vielä lukea mittapihdeillä varustetut pikamittakellot. Näitä on 
myös ulkopuolisille mitoille ja kaikenkaikkiaan niiden variaatioiden kirjo on valtava. 
Periaate kaikissa on sama. Pihtimäistä mittakärkeä liikutetaan kahvasta painamalla ja 
liike välittyy mittakellon viisarin pyörimisliikkeeksi. Samoin kuin muilla 
mittakelloilla, näilläkin mitataan kappaleen eroa tunnettuun normaaliin. Ulkopuoliset 
pikamittakellot nollataan, kun kärjet ovat vastakkain, joten niiden näyttämät ovat 
absoluuttisia. Pikamittakelloja on esitetty kuvassa 15. /6//8/
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2.3.6 Tappitulkit

Tappi tulkki on työkaluteräksestä valmistettu mittalaite, jossa on tarkasti hiottu lie
riömäinen mittapinta. Toleranssitulkissa on kaksi tarkkaan hiottua mittapäätä; meno- 
pää ja hylkypää. Menopää on koneistettu tarkastettavan reiän toleranssin alarajan mit
taiseksi ja sen on kokeiltaessa mentävä reikään, muuten reikä on liian pieni. Hylky- 
pään mittapinta on taas koneistettu toleranssin ylärajalle ja se ei saa mennä reikään, 
tai reikä on liian suuri. Reiän tarkastaminen toleranssitulkeilla on nopeaa ja vaivaton
ta. Varjopuolena on jokaisen toleroitavan reiän vaatima oma tukki ja tulkin käyttö- 
kelvottomuus muuhun mittaukseen. Toleranssitulkki on esitetty kuvassa 16. /3/

Kuva 16 Toleranssitulkki /9/

2.3.7 Sähköiset mittalaitteet

Monista edellä esitetyistä reikien käsimittalaitteista on nykyään olemassa sähköisiä 
versioita. Nämä eivät kuitenkaan aivan sovi edellisten otsikkojen alleja siksi ne käsi
tellään omana ryhmänään.

Sähköiset mittalaitteet ovat mekaanisten esikuviensa muunnoksia, jossa mikrometri
ruuvin liike on usein korvattu kahvalla ja jousimekanismilla ja analoginen mitta-ar
von näyttö on korvattu digitaalisella LCD-näytöllä. Mitta-arvon luenta tapahtuu joko 
analogisella tai digitaalisella anturilla. Joissakin tapauksissa mittaustulos on saatavis
sa myös sähköisen liitännän kautta suoraan lukulaitteelle ja joissakin se on ainoa 
vaihtoehto.

Kolmipistemikrometrin digitaalinen vastine on esimerkiksi Mitutoyon BOREMATIC 
tai Bowersin SUPERBORE. Näitä ei voi enää kutsua kolmipistemikrometreiksi, 
vaikkakin ne toimittavat aivan samaa asiaa, koska niissä ei ole enää mikrometriruu
via. Yksi tällainen mittalaite on esitetty kuvassa 17.

Toinen uusi mittalaite, joka mittaa juuri samaa asiaa analogisen esikuvansa tavoin on 
digitaalinäyttöinen ‘pikamittakello’. Termi ‘kello’ on taas hieman väärä, koska lait
teessa ei ole minkäänlaista mittakelloa, vaan mittaustulos näkyy ainoastaan digitaali
sena LCD-näytöllä. Digitaalinäyttöinen pikamittakello on esitetty mekaanisten ver
sioiden kanssa kuvassa 15.

15
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2.3.8 Pneumaattiset mittalaitteet

Pneumaattiset mittalaitteet perustuvat mittalaitteen suuttimen läpi virtaavan vakiopai- 
neisen ilman virtauksen tarkkailuun. Laitteen mittapäähän johdetaan ilmaa vakiopai- 
neessa. Tämä ilma purkautuu suuttimien kautta ulos vakiovirtauksella. Kun mitattava 
pinta tuodaan riittävän lähelle suutinta, alkaa se vastustaa ilman virtausta, koska rako 
suuttimen ja pinnan välillä käy pienemmäksi kuin suuttimen reikä. Tätä virtauksen 
muutosta tarkkaillaan ja se kertoo reiän halkaisijan. Laite nollataan tunnettuun nor
maaliin, esimerkiksi rengastulkkiin, ennen mittaamista. Sillä mitataan tuon normaalin 
ja mitattavan reiän välistä eroa ja halkaisija lasketaan tästä erosta ja tunnetusta 
normaalista. Pneumaattinen mittalaite on esitetty kuvassa 18.

Pneumaattisilla mittalaitteilla mittausalue riippuu halutusta tarkkuudesta ja se on tyy
pillisesti hyvin lyhyt. Esimerkiksi 160 pm mittausalueella päästään 5 pm tarkkuu
teen, kun taas pienentämällä mittausaluetta 20 pmriin kasvaa tarkkuus arvoon 0,5 
pm. Pneumaattinen halkaisijamittaus on käyttökelpoinen lähinnä tarkkojen pienten ja 
syvien reikien mittauksessa, mutta tavallisessa konepaj akäytössä sen hyödynnettä
vyyttä rajoittaa pieni mittausalue. Pneumaattisella mittauslaitteella voidaankin korva
ta esimerkiksi toleranssitulkki. /11/ /12/

2.3.9 Muut sisämittalaitteet

Muihin sisämittalaitteisiin luokitellaan kaikki edellisiä erikoisemmat mittalaitteet, 
jotka eivät ole yleisessä konepaj akäytössä, paitsi joissakin yksittäistapauksissa.

Hieman kolmipistemikrometrin ja minireikäkellon välimuotoa muistuttava mittalaite 
on Mitutoyon valmistama ‘Mini-Holtest’. Se on pienten (02-6 mm) reikien mittaa
miseen tehty kaksipistemikrometri, jossa mittakäijet liikkuvat mittauksen aikana 
ulospäin mikrometrin työntämän neulan vaikutuksesta. Mittakärkien liike on tuettu 
kahdella yhdensuuntaisella palautusjousella. ‘Mini-Holtestin’ periaate on estetty ku
vassa 19.
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2.4 Ulkopuoliset käsimittalaitteet

2.4.1 Työntömitat

Työntömitta on hyvin yleinen perusmittalaite, joka soveltuu rajoitetusti sekä ulko
puolisten että sisäpuolisten mittojen mittaukseen. Työntömitalla voidaan myös mitata 
reiän syvyyttä. Mittauksia rajoittavat mittalaitteen suhteellisen lyhyet mittakärjet. 
Reikien halkaisija voidaan mitata vain reiän suulta, jolloin ei voida tutkia esimerkiksi 
mitattavan reiän lieriömäisyyttä. Työntömitta on myös kertaluokkaa epätarkempi 
kuin mikrometrit. Sillä päästään laitteesta riippuen 0,02-0,1 mm tarkkuuksiin /4//5/. 
Työntömittoja valmistetaan 100-1500 mm mitta-alueille. Uusimmat mitat on varus
tettu digitaalisella näytöllä, mikä ei sinänsä lisää tarkkuutta vaan helpottaa vain mitan 
lukemista. Perinteinen työntömitta on esitetty kuvassa 20.
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Kuva 20 Työntömitta /5/

2.4.2 Kaarimikrometrit

Kaarimikrometri on yleisin konepajoissa käytetty ulkopuolisten mittojen mittaami
seen tehty mittalaite. Kaarimikrometrissä on kaareva kaari, jonka toisella puolella on 
vaste ja toisella puolella mittauskara. Mitattava kappale asetetaan näiden väliin ja 
mikrometristä ruuvataan, kunnes mittauskara ottaa kiinni kappaleeseen ja kitkaruuvi 
luistaa. Asteikolta voidaan mitta-arvo lukea yleensä 0,01 mm ja nooniolta 0,001 mm 
tarkkuudella. Kaarimikrometrin todellinen tarkkuus on 0,04-0,2 mm pituudesta 
riippuen. Kaarimikrometrin mitta-alue on yleensä 25 mm. Niitä valmistetaan alueelle 
0-2000 mm. Kaarimikrometri on esitetty kuvassa 21. Kaarimikrometrejä 
valmistetaan useilla erilaisilla kärjillä eri tarkoituksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi 
lautasmikrometri, jolla mitataan hammaspyörän hammasväliä; V-uramikrometri, jol
la mitataan kierretappeja; putkimikrometri, jolla mitataan lieriömäisten kappaleiden 
seinämävahvuuksia ja kierremikrometri, jolla mitataan kierteen kylkihalkaisijaa. /3/
/4/
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2.5 Mittalaitteiden kalibrointi

2.5.1 Mitä kalibrointi on

Suomen standardoimisliitto on määrittänyt /13 s.47/ kalibroinnin olevan ne

“Toimenpiteet, joiden avulla spesifioiduissa olosuhteissa saadaan mittauslaitteen 
tai mittausjärjestelmän näyttämien tai kiintomitan tai vertailuaineen edustamien 
suureen arvojen ja vastaavien mittanormaaleilla realisoitujen arvojen välinen 
yhteys”.

Konepajateknisen mittalaitekalibroinnin tarkoitus on lyhyemmin sanottuna määrittää 
mittalaitteen mittausepävarmuus. Kalibroinnista puhuttaessa sillä tarkoitetaan joskus 
myös niitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on säätää mittalaitteen epävarmuus 
mahdollisimman pieneksi. Tämä ei kuitenkaan ole kalibrointia, vaan kalibrointi ra
jautuu yhteyden selvittämiseen. Mittalaitteen säätö tai viritys on eri asia.

Millä tahansa mittalaitteella saatu mittaustulos sisältää aina jonkin mittausepävar- 
muuden. Mittalaite ei koskaan näytä tarkkaa todellista arvoa vaan arvon, joka on 
enintään mittausepävarmuuden päässä todellisesta arvosta. Kalibroinnilla selvitetään 
mittausepävarmuuden suuruus mittaamalla tunnettuja mittanormaaleja ja vertaamalla 
saatuja tuloksia näiden normaalien tunnettuihin arvoihin. /3/ /13/

2.5.2 Miksi kalibroidaan

Mittaamisen tarkoims on saada tarkkoja ja luotettavia tietoja mitattavasta kohteesta. 
Näiden tietojen avulla usein ohjataan tuotteiden valmistusta ja päätetään mahdollisis
ta korjaustoimenpiteistä. Jos alkuperäiset mittaustulokset eivät vastaakaan todelli
suutta vaan ovat virheellisiä, on koko ohjausprosessi hyödytön tai jopa haitallinen 
tuotannon sujuvuudelle. Siksi on hyvin tärkeää, että tehdyt mittaukset ja saadut tulok
set ovat oikeita.

Kalliista mittalaitteista saatava hyöty katoaa, jos ei pystytä takaamaan mittaustulok
sen luotettavuutta. Tarkasta, mutta väärästä mitasta ei ole mitään hyötyä. Luotetta
vuuden takaa oikeaoppinen mittaus ja oikein kalibroitu mittalaite. Silloin tiedetään 
saatujen tulosten epävarmuus ja voidaan sanoa, millä tarkkuudella mittaustulos on oi
kea. Mittaus kalibroimattomalla mittalaitteella vastaa tuloksen arvaamista. Kalibroin
ti on siis keino varmistua siitä, että mittalaitteen näyttämä mitta-arvo on tietyllä tark
kuudella sama kuin mitan todellinen arvo. Tällä vastaavuudella on merkitystä, kun 
esimerkiksi yritetään sovittaa kahta eri paikassa valmistettua osaa keskenään. Jos val
mistettujen osien mitat eivät vastaa toisiaan, ei sovituskaan onnistu.

ISO 9000 -laatujärjestelmä käyttö ja ylläpito edellyttää, että kaikkien olennaisten ja 
tärkeiden mittalaitteiden on oltava jäljitetysti kalibroituja.
/1//3//14//15/
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2.5.3 Kalibrointien jäljitettävyys

Luotettavan mittaustuloksen saamiseen ei pelkkä mittalaitteen kalibrointi riitä. On 
myös oltava varmoja, että laite, jolla mittalaite kalibroidaan on luotettava. Sekin on 
kalibroitava. Kalibrointia astetta tarkemmalla laitteella jatketaan, kunnes kalibrointi 
suoritetaan suureen määritelmän mukaiseen, kansainväliseen mittanormaaliin. Tätä 
kalibrointien ketjua, jossa laite on aina kalibroitu tarkemmalla laitteella, kutsutaan 
jäljitettävyydeksi. Voidaan siis osoittaa, yleensä paperidokumentein, että esimerkiksi 
pituusmittalaite mittaa juuri metrin määritelmän mukaista pituutta. Metri on siten 
yhtä pitkä Pariisissa kuin Helsingissä.

Pituuden mittauksen ollessa kyseessä on ylinnä kalibrointiketjussa on kansainvälinen 
mitta- ja painotoimisto BIPM (Bureau international des poids et mesures). Kansalli
sella tasolla ylinnä on kansallinen mittanormaalilaboratorio, KML, joka Suomessa on 
muiden kuin geodeettisten pituuksien osalta Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, 
VTT: n tiloissa. KML: n primäärinormaalit on kalibroitu suureen mukaisiin normaa
leihin, jäljitettävyyden säilyttämiseksi. KML on suorittaa akkredoitujen mittalabora- 
torioiden primäärinormaalien kalibroinnit. Nämä laboratoriot puolestaan myyvät ka
librointipalvelua teollisuudelle. Yritykset yleensä kalibroituttavat olennaisimmat nor
maalinsa akkreditoidussa laboratoriossa tai KML:ssa ja suorittavat varsinaiset mitta
laitteiden kalibroinnit omissa mittahuoneissaan.

Suomessa tämän järjestelmän toiminnasta vastaa kauppa- ja teollisuusministeriön 
alainen mittatekniikan keskus, MIKES. Kalibroinnin jäljitettävyyttä on selvitetty 
kuvassa 22. /3//15/

Mittatekniikan
keskus

Kansainvälien mittayksikkö- 
järjestelmä (SI)

BIPM
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2.6 Käsimittalaitteiden kalibrointi

2.6.1 Yleistä

Tässä kappaleessa käsitellään yleisimpien pituuden käsimittalaitteiden kalibrointia, 
siten kuin niitä on kalibroitu. Monet näistä laitteista voidaan kalibroida kokonaan tai 
osittain suunnitellulla kalibrointilaitteella. Nämä kalibrointimenetelmät perustuvat 
valtaosaltaan VTT:n konepajan tuotantotekniikan laboratorion kalibrointiohjeisiin. 
Mukaan on otettu seuraavien mittalaitteiden kalibroinnin kuvaus:

- kolmipistemikrometri
- tikkumikrometri
- reikäkello
- pikamittakello
- kaarimikrometri
- työntömitta
- tappitulkki

Uuden mittalaitteen kalibrointi jaetaan yleensä kolmeen osa-alueeseen; Vastaanotto- 
tarkastukseen, määräaikaiskalibrointiin ja päivittäiseen kalibrointiin.

Vastaanottotarkastus suoritetaan uudelle mittalaitteelle, ennen kuin se hyväksytään 
tuotantokäyttöön. Sen avulla varmistutaan, että tilattu mittalaite on kelvollinen ja so
vittujen vaatimusten mukainen.

Määräaikaiskalibrointi on lähes yhtä laaja kuin ensimmäinen vastaanottotarkastus. 
Sillä varmistutaan, ettei mittalaite ole vaurioitunut tai kulunut käytössä ja että sen 
mittausepävarmuus on edelleen sallituissa rajoissa. Määräaikaiskalibroinnit suorite
taan useimmiten vuoden tai kahden välein, riippuen mittalaitteen käyttömäärästä ja 
mittauksen kriittisyydestä.

Päivittäinen kalibrointi suoritetaan työvuoron alussa tai kerran työpäivän aikana. Se 
on edellisiä selkeästi suppeampi ja käsittää lähinnä mittalaitteen puhdistuksen ja sen 
yleiskunnon tarkistamisen. Joidenkin mittalaitteiden kohdalla myös nollaus tai sen 
tarkistus tunnettuun normaaliin nähden kuuluu päivittäiseen kalibrointiin.

Mittalaitteen kalibrointi käsittää aina myös laitteen silmämääräisen tarkastuksen ja 
mekaanisten osien liikkeiden tarkistuksen. Jos laitetta voidaan päällisin puolin voi
daan pitää kunnollisena, kalibroidaan se. Samoin tarkastetaan mittakärkien kunto. 
Tarkastamiset perustuvat pitkälti tarkastajan kokemukseen vastaavista mittalaitteista.

2.6.2 Kolmipistemikrometrin kalibrointi

Kolmipistemikrometrin kalibrointi pitää sisällään /16/
- mittalaitteen kunnon ja toiminnan tarkistuksen
- kitkaruuvin toiminnan tarkistuksen
- mittapintojen kuntojen tarkistukset
- mikrometriruuvin virheen mittauksen
- mikrometrin nollauksen
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Kitkaruuvin toiminnan tarkistuksessa tarkastetaan, että kitkaruuvin räikkä luistaa 
kohtuullisella voimalla. Kolmipistemikrometrissä mittausvoima ei yleensä aiheuta 
yhtä suuria virheitä kuin kaarimikrometrissä, joten tämä vaihe perustuu paljon 
tarkastajan kokemukseen vastaavista laitteista. Mittausvoiman mittaamiseen 
tarvittavaa laitetta ei myöskään ole ollut kaupallisesti saatavissa.

Mittapintojen kunto tarkistetaan silmämääräisesti. Tarvittaessa käytetään 
suurennuslasia tai mikroskooppia. Mittapinnoissa ei saa esiintyä pahoja naarmuja tai 
silmin havaittavaa kulumista. Myös mahdollisen lukituksen vaikutus mittalaitteen 
tulokseen selvitetään. Lukitus ei saa muuttaa mittalaitteen lukemaa yli 2 pm:ä.

Työläin vaihe kolmipistemikrometrin kalibroinnissa on mikrometriruuvin virheen 
mittaus. Sillä selvitetään mikrometrin näyttämän ja mittapäiden siirtymän välistä 
yhteyttä ja sen lineaarisuutta. Mittalaitteen näyttämää verrataan esimerkiksi 
rengastulkkeihin, joiden halkaisijat ja mittausepävarmuudet on tiedossa. Mittaus 
suoritetaan epäsäännöllisin välein koko mittausalueella. Näin pyritään löytämään 
myös mikrometriruuvin jaksolliset virheet. Suurimman ja pienimmän virheen 
lähettyviltä tarkastus suoritetaan vielä tiheämmällä porrastuksella. Kaikki 
poikkeamat kirjataan muistiin ja niistä piirretään kuvaaja, josta määritetään suurin 
virhekäyrän poikkeama, pienimmän ja suurimman virheen erotuksena. Tämä virhe ei 
saa ylittää standardissa /7, s.51/ esitettyjä arvoja.

Mikromerin nollauksessa mikrometri asetetaan näyttämään todellista mitta-arvoa. 
Nollaus suoritetaan esimerkiksi mittaamalla mikromerillä tunnettua rengastulkkia ja 
säätämällä tarvittaessa mikrometrin mittausrummun asentoa.

Mikrometriruuvin kalibrointi rengastulkkien avulla

Mikrometriruuvin lineaarisuuden tarkastaminen rengastulkkien avulla vaatii sopivan 
sarjan rengas tulkkeja, epäsäännöllisin välein koko mikrometrin mittausalueella. 
Esimerkiksi 10 mm liikkeellä oleva mikrometri mitataan nollausmitasta alkaen 
epäsäännöllisin välein: 0; 0,95; 1,80; 2,27 mm., jne. kaikenkaikkiaan kahdellatoista 
eri rengastulkilla. Suurimman negatiivisen ja positiivisen virheen luota tarkastus 
pitäisi suorittaa vielä 0,1 mm välein. Vaatimus on sikäli teoreettinen, että 
monellakaan yrityksellä ei ole resursseja ylläpitää tällaista valikoimaa rengastulkkeja. 
Rengastulkki on esitetty kuvassa 23.
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Kuva 23 Rengastulkki /5/
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Suuremmille kolmipistemikrometreille on olemassa tarkastustulkkeja, joissa mitta- 
pintana on tasopinta. Tällaisen tulkin ongelmana on tasomainen mittapinta, joka ei 
mitenkään takaa, että kosketus olisi aina samalla kohdalla ja siten kalibrointiin täl
laisten tulkkien avulla tulee helposti mittaajasta johtuvia virheitä. Asetustulkki on 
esitetty kuvassa 24.

Ш

Kuva 24 Asetustulkki /5/

Mikrometriruuvin kalibrointi ympyrämäisyyden mittauskoneen avulla

Rengastulkkien valtavasta määrästä johtuen on mikrometrinruuvin kalibrointiin täy- 
tynyt kehittää vaihtoehtoinen menetelmä. Tällainen menetelmä on käyttää kalibroin
tiin ympyrämäisyyden mittauskonetta, kolmea digitaalianturia ja näiden tukikehik- 
koa. Anturit ja kehikko keskitetään ympyrämäisyyden mittauskoneen tarkalle pyörö- 
pöydälle ja mikrometrin näyttämää verrataan anturien näyttämiin. Pienet keskitysvir- 
heet eliminoituvat, kun anturien arvoista lasketaan keskiarvo. Kalibrointi tapahtumaa 
selventää kuva 25.

Is

Kolmipistemikrometrin kalibrointi ympyrämäisyyden mittauskoneen 
pyöröpöydän ja kolmen digitaalianturin avulla

Kuva 25
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Mikrometriruuvin kalibrointi Compac Electronicsin kalibrointilaitteella

Sveitsiläinen Compac Electronics edustaa ranskalaisen Metroqualin valmistamaa si- 
sämikrometrien kalibrointilaitetta. Tällä laitteella pystytään kalibroimaan sekä kaksi 
että kolmipistesisämikrometrejä. Kolmipistemikrometrin mitta-alue saa olla välillä 
3,5 - 300 mm. Kaksipistemikro voi olla vielä pidempi.

Laite koostuu 85x35 cm kokoisesta graniittisesta pohjapalkista, jonka pituusakselilla 
on liikkuva ja kiinteä vaste. Kiinteä vaste on v-kiijaimen muotoinen. Sen sivupinnat 
ovat tasoja, jotka ovat 60° kulmassa toisiinsa nähden. Kolmipistemikrometri 
kalibroidaan yksi kärki kohti liikkuvan vasteen mittapintaa ja kaksi kohti v-vasteen 
sivupintoja. Kaksipistemittalaite, esimerkiksi tikkumikrometri taas kalibroidaan 
kahden toisiaan vasten olevan mittapinnan välissä. Kolmipistemikrometrin 
kalibrointi on esitetty kuvassa 26.
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Kuva 26 Compac Elecronicsin BMI 300 kalibrointilaite

Laite on herkkä mittalaitteen kiertymälle kalibrointitilanteessa, koska siinä mittapin- 
nat koskettavat tasopintoja ja eikä mikään takaa, että ne koskettavat mittaustasoja 
riittävän kohtisuoraan.
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Ennen kalibrointia vasteet nollataan sopivan kokoisella tappitulkilla, joka asetetaan 
vasteiden väliin ja jota vasten nämä vasteet ajetaan. Anturi, jolla on 60 mm mittausa
lue nollataan. Kaikki mittatiedot rekisteröidään tietokoneella ja näistä tiedoista laske
taan mikrometrin tarkkuus. Kalibroinnin päätteeksi tietokone tulostaa valmiin kalib- 
rointiraportin. Laitteeseen saa lisävarusteena voimanmittausmahdollisuuden sekä 
mahdollisuuden kalibroida syvyysmikrometrejä./17/

2.6.3 Tikkumikrometrin kalibrointi

Tikkumikrometrin kalibrointi pitää sisällään /18/
- laitteen toiminnan tarkistuksen
- mikrometriruuvin näyttämän mittauksen
- lukituksen vaikutuksen tarkistuksen
- jatkopalojen pituuksien mittaukset
- yhdistettyjen jatkopalojen kokonaisvirheiden mittaukset
- lisälaitteiden tarkistukset.

Mikrometriruuvin näyttämän mittauksessa se kiinnitetään pituudenmittauskoneeseen 
yhdensuuntaiseksi sen liikkeen kanssa ja mitataan mikrometrin näyttämät epätasaisin 
välein 1 l:ssa pisteessä. Suurin sallittu poikkeama on ±3 pm.

Lukituksen vaikutus tarkistetaan. Lukitus ei saa muuttaa mitta-arvoa yli 2 pm:ä.

Jatkopalojen pituuden mittauksessa palat tuetaan besselin pisteistään ja mitataan pi- 
tuudenmittauskoneessa.

Yhdistettyjen jatkopalojen kokonaisvirheen mittauksessa mitataan kokonaisvirhettä 
erilaisilla jatkopalayhdistelmillä ja tarkistetaan liitosten vaikutusta kokonaismittaan.

2.6.4 Reikäkellon kalibrointi

Reikäkellon kalibrointi pitää sisällään /19/
- laitteen toiminnan tarkistuksen
- osoittavan osan näyttövirheen kalibroinnin
- toistokyvyn mittauksen
- mittauskaran välyksen tarkistuksen
- mittausvoiman mittauksen
- mittauskärkien kunnon tarkistuksen.

Osoittavan osan, yleensä mittakellon kalibrointi suoritetaan kolmella asetuskohtaisen 
mitta-alueen peittävällä asetusrenkaalla tai rengastulkilla. Suurin sallittu virhe mit
tauksissa on ±5 pm.

Toistokyvyn tarkistus suoritetaan kahdessa liikkuvan mittauskaran asennossa. Mo
lemmissa asennoissa mitataan samaa rengastulkkia samasta kohtaa viisi kertaa peräk
käin ja suurin sallittu eroavuus on 2 pm.
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Liikkuvan mittauskaran laakerin välys tarkistetaan kallistamalla mittalaitetta ja katso
malla, miten näyttämä muuttuu, kun halkaisija-arvoa lähestytään molemmista suun
nista. Suurin sallittu virhe on 2 jam.

Mittausvoima kalibroidaan painamalla mittakärjellä esimerkiksi kirjevaakaa. Voima 
ei saa muuttua mittausalueella yli 0,8 N ja sen tulee olla välillä 5-10 N.

2.6.5 Pikamittakellon kalibrointi

Pikamittakellon kalibrointi pitää sisällään /8/
- laitteen toiminnan tarkastuksen
- mittausvoiman mittauksen
- mitta-asteikon kalibroinnin
- käännemitan mittauksen
- mittakärkien sama-akselisuuden mittauksen
- mittakärkien kunnon tarkistuksen.

Mittausvoima tarkastetaan painamalla mittakäijillä vaakaa ja kiinteää vastetta. Vaaka 
kertoo mittausvoiman. Sen tulee olla välillä 5-10 N.

Mitta-asteikon kalibroinnissa tarkastetaan sen virheet. Kalibrointi suoritetaan pika
mittakellon tyypistä riippuen joko mittapaloihin, rengastulkkeihin tai pituudenmitta
uskoneeseen vertaamalla. Asteikolta valitaan tasavälein 11 pistettä, joissa vertailu 
suoritetaan. Mittaus suoritetaan kahdesta suunnasta käännemitan selvittämiseksi.

Mittakärkien sama-akselisuus tarkastetaan joko silmämääräisesti tai mitataan esimer
kiksi työkalumikroskoopin avulla. Virhe ei saa olla suurempi kuin 1 mm.

2.6.6 Kaarimikrometrin kalibrointi

Kaarimikrometrin kalibrointi pitää sisällään /20/
- laitteen toiminnan tarkistuksen
- kaaren jäykkyyden mittauksen
- kitkaruuvin puristusvoiman mittauksen
- mittapintojen yhdensuuntaisuuden tarkistuksen
- Mittapintojen kunnon tarkistuksen
- lukituksen vaikutuksen tarkistuksen
- mikrometriruuvin virheen mittauksen
- mikrometrin kokonaisvirheen mittauksen
- mikrometrin nollauksen.

Kaarimikrometrin kaaren jäykkyys mitataan riiputtamalla siitä 1 kg punnusta, jolloin 
mittapintojen välinen mitta ei saa ylittää ohjearvoja (2-15 pm, riippuen mitta-aluees
ta).
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Kitkaruuvin puristusvoiman tulee olla välillä 5-10 N. Se tarkastetaan riiputtamalla 
mittauskaran varassa 500 g punnusta, jolloin kitkaruuvi ei saa luistaa. Kun siitä riipu
tetaan 1 kg punnusta, tulee sen luistaa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää erikoista jou- 
sikuormaa, jonka kokoonpuristuvuus kertoo mittausvoiman.

Mittapintojen yhdensuuntaisuus tarkastetaan lasimittapaloilla tarkkailemalla niiden ja 
mittapinnan muodostamia interferenssikuvioita, basimittapaloja tarvitaan neljä kap
paletta, mikrometriruuvin nousun neljäsosan, 0,25 mm välein.

Mittapintojen kunnon tarkastamisen suoritetaan silmämääräisesti ja tasolasilla. Mitta- 
pinnoissa ei saa olla silmin havaittavia vikoja. Niiden tasomaisuus tarkastetaan taso- 
lasin avulla valon interferenssijuo vista. Tasomaisuus virhe ei saa olla yli 0,6 pm:ä. 
Mikrometrin lukitus ei saa muuttaa mitta-arvoa yli 2 pm:ä.

Mikrometriruuvin virheen mittaus suoritetaan esimerkiksi mittapalojen avulla. Mik
rometrin näyttämää verrataan mittapalojen tunnettuun arvoon. Mikrometriruuvi tar
kistetaan 1 l:sta eri kohdasta epäsäännöllisin välein. Tämän lisäksi tarkastetaan näyt
tämä suurimman negatiivisen ja positiivisen virheen luota 0,1 mm välein.

Mikrometrin nollaus suoritetaan mittapalojen tai tarkistussauvan avulla. Mitataan 
sauvaa ja säädetään mikrometrin näyttämä sauvan mukaiseksi.

2.6.7 Työntömitan kalibrointi

Työntömitan kalibrointi pitää sisällään /21/
- laitteen kunnon tarkistuksen
- mittapintojen kunnon tarkistuksen
- mitta-asteikon kalibroinnin
- mittapintojen yhdensuuntaisuuden tarkistuksen
- sisämittausleukojen paksuuden tarkistuksen
- mittauspintojen tasomaisuuden tarkistuksen
- nollauksen tarkistuksen
- ilmaraon tarkistuksen leuat yhteen painettuina.

Työntömitan mitta-asteikko kalibroidaan neljästä eri kohdasta siten, että nooniukses- 
ta tulee laskettua desimaalit 0; 0,3; 0,6 ja 0,9. Ulkopuolisia mittoja vastaavat näyttä
mät tarkistetaan mittapaloilla ja sisäpuoliset rengas tulkeilla. Mittausvoima on pyrittä
vä pitämään vakiona.

Mittapintojen yhdensuuntaisuus tarkistetaan 0,2x mittauspituuden kohdalla. Mitta- 
pintojen väliin työnnetään mittapala ja tarkastellaan tuntumaa. Suurin sallittu mit
tausvirhe on 15 pm/100 mm.
Lukitus ei saa muuttaa mittapintojen keskinäistä asemaa. Tätä toimintaa tarkastetaan 
siten, että tarkkaillaan mittapintojen välissä olevaa valorakoa.
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Sisämittausleukojen paksuus tarkastetaan kaarimikrometrillä tai rengastulkilla. Virhe 
ei saa ylittää arvoa ±30 pm. Mittapintojen tasomaisuutta tarkastellaan esimerkiksi 
hiusviivaimella ja valoraolla. Hiusviivaimen ja mittapinnan välistä erottuu hyvissä 
olosuhteissa noin 3 pm rako. Vaadittu ta somaisuustoleranssi on 10 pm/100 mm.

2.6.8 Tappitulkin kalibrointi

Tappitulkin kalibrointi pitää sisällään /22/
- merkintöjen tarkistuksen
- mittapinnan tarkistuksen
- halkaisijan mittauksen
- lieriömäisyyden mittauksen.

Tappitulkin halkaisijan mittaus suoritetaan pituudenmittauskoneella kolmelta eri kor
keudelta. Tulkin ympyrämäisyys mitataan ympyrämäisyydenmittauskoneella samoilta 
korkeuksilta kun halkaisijakin Näistä molemmista tuloksista lasketaan tulkin 
lieriömäisyys.
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3. KOLMIPISTEMIKROMETRIN KALIBROINTILAITE

3.1 Yleistä

Kolmipistemikrometrin kalibrointilaite on sekä sisä- että ulkopuolisten käsimittalait
teiden kalibrointiin suunniteltu laite. Sen suunnittelussa on erityisesti keskitytty kol
mipistemikrometrin kalibrointiin, koska tämän mittalaitteen kalibrointi on selkeästi 
hankalin suorittaa. Laitteeseen on kohtuullisen pienillä lisäyksillä voitu yhdistää 
myös tikku-, sisä- ja kaarimikrometrin sekä työntömitan kalibrointimahdollisuudet, 
osa näistä tosin vain osittain. Siten laite toimii prototyyppinä yleiskäyttöisestä 
käsimittalaitteiden kalibrointilaitteesta.

Seuraavana kerrottuun kalibrointilaitteen suunnitteluun on helpompi perehtyä, mikäli 
ensin perehtyy laitteen kokoonpanopiirustuksiin ja osaluetteloon. Ne on esitetty liit
teinä Aja B.

3.2 Suunnittelu ja valmistus

3.2.1 Suunnittelun lähtökohdat

Laitteen suunnittelun perustana on kolmipistemikrometrin kalibroinnin hankaluus. 
Täydellinen kalibrointi vaatii kohtuuttoman monta erikokoista rengastulkkia ja tällai
sen tulkkivalikoiman hankkiminen ja ylläpito on käytännössä suurimmalle osalle yri
tyksistä kustannussyistä mahdotonta.

Kalibrointilaitteen perusajatuksena on muodostaa leukojen mittapinnoista, mittalait
teen näkökulmasta katsottuna, säädettävähalkaisijainen rengastulkki. Koska säädettä- 
vähalkaisijainen rengastulkki on sinänsä mahdoton valmistaa, laitteen toiminnassa 
keskitytään kolmipistemikrometrin kolmen kärjen kosketuspisteiden sijainnin hallit
semiseen. Säädettävyys perustuu näiden kolmen pisteen kautta kulkevan kuvitteelli
sen ympyrän halkaisijan muuttamiseen. Vain nämä pisteet määräävät mittalaitteen 
näyttämän. Loppu osa rengastulkista on mittalaitteen kannalta lähinnä tukirakennetta.

Kolmipistemikrometrien mitta-alueet ulottuvat muutamasta millimetristä aina 300 
millimetriin asti. Laitteella haluttiin pystyttävän kalibroimaan koko mittalaitevalikoi- 
ma. Sen lisäksi siihen haluttiin ottaa mukaan mahdollisuus kalibroida sisäpuolisia 
kaksipistemittalaitteita samalla alueella 3-300 mm ja ulkopuolisia kaksipistemittalait- 
teita alueella 25-350 mm.

Jotta kalibrointilaitteesta olisi käytännön hyötyä, täytyy sillä pystyä kalibroimaan mit
talaitteita riittävällä tarkkuudella. Riittäväksi tarkkuudeksi katsottiin kolmipistemik- 
rometrejä koskevan standardin, DIN 863:n vaatima tarkkuus. Tämä tarkkuusvaatimus 
on 4-9|om, riippuen mittalaitteen mitta-alueesta /7/.
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Edellä kuvatun perusteella saatiin laitteen alustaviksi teknisiksi tavoitteiksi
- mahdollisuus kalibroida kolmipistemikrometrejä alueella 3-300 mm
- mahdollisuus kalibroida sisäpuolisia kaksipistemittalaitteita alueella 3-300 mm
- mahdollisuus kalibroida ulkopuolisia mittalaitteita alueella 25-350 mm
- saada laitteen mittausepävarmuudeksi ±(1+2L) pm, missä L on mitattu matka 

metreinä.

3.2.2 Esisuunnitelma

Ennen laitteen varsinaista yksityiskohtaista suunnittelua, tehtiin siitä karkea esisuun
nitelma, jossa käytiin läpi laitteen ajateltua mekaanista rakennetta, sen käyttöä, toi
mintaa ja sijoitusta. Esisuunnitelmassa myös pohdittiin muutamia olennaisimpia vir
helähteitä ja keinoja niiden vaikutusten eliminoimiseksi.

Esisuunnitelman aikana käytiin läpi markkinoilla olevia mittalaitteita, joita laitteella 
on tarkoitus vastaisuudessa kalibroida. Näiden mittalaitteiden kartoittaminen edesaut
toi laitteen konstruktion suunnittelemista. Sen aikana hahmoteltiin laitteen tuleva 
konstruktio karkeaksi piirustusluonnokseksi asti.

Esisuunnitelman yhteydessä tehtiin muun muassa VTT:n informaatiopalvelun avus
tuksella kirjallisuushakuja, joiden avulla yritettiin etsiä alan kirjallisuudesta ja lehti
artikkeleista mainintoja vastaavista laitteista. Täysin vastaavia laitteita ei löytynyt. 
Yksi samankaltainen on sveitsiläisen Compac Elecrtonicsin valmistama kalibrointi- 
laite, joka on esitelty tarkemmin kappaleessa ‘2.6.2 - Kolmipistemikrometrin kalib
rointi’. Sen ei rakenteellisen eroavaisuutensa takia katsottu olevan este uuden laitteen 
suunnittelulle. Esisuunnitelma käytiin läpi. Kun siinä ei todettu olevan mitään lait
teen toiminnan kannalta ylitsepääsemättömiä ongelmia, aloitettiin laitteen yksityis
kohtaisempi suunnittelu.

3.2.3 Kalibrointilaitteen suunnittelun periaatteet

Kalibrointilaitteen varsinainen suunnittelu aloitettiin yhtäaikaa monella tasolla. Toi
saalta alettiin tehdä mittalaitteelle hyvin tärkeää mittausepävarmuuslaskelmaa ja toi
saalta miettiä laitteen käyttöä, sen konstruktiota ja yksityiskohtia, osien valmistetta
vuutta, PC ohjelmaa ja kustannuksia.

Mittausepävarmuuden selvittäminen on olennainen osa mittalaitteen suunnittelua. Se 
kertoo perustellusti, onko tavoiteltavissa oleva tarkkuustaso saavutettavissa ja millä 
edellytyksillä, vai ollaanko kuvitelmissa liian optimistisia.

Jos mittausepävarmuustarkastelu osoittaa laitteen olevan valmistettavissa ja siinä ei 
ole tehty virheitä tai liian karkeita oletuksia, on laitteen suunnittelu paljon varmem
malla pohjalla. Mittausepävarmuuden tarkastelu myös osoittaa laitteen mittausepä
varmuuden kannalta olennaisimmat kohdat, joihin kannattaa panostaa halutun loppu
tuloksen saavuttamiseksi. Mittausepävarmuus on laskettu EAL:n periaatteiden mu
kaisesti/23//24/.
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Laitteen suunnitteluun vaikuttaa olennaisesti sen ajateltu käyttö. Tätä asiaa pohdittiin 
jo suunnittelun alkuvaiheessa, vaikkakin se muotoutui lopullisesti oikeastaan vasta 
PC-ohjelmaa suunniteltaessa. Laitteen käyttö kuviteltiin pääpiirteittäin seuraavanlai
seksi.

Ensimmäisenä syötetään kalibroitavan mittalaitteen tyyppi, mallin ja identifioimistie- 
dot PC:lle. Tämän jälkeen kalibrointilaitteeseen vaihdetaan kyseisen mittalaitteen ka- 
libroimiseen soveltuvat leuat ja laite nollataan. Varsinainen mittaaminen aloitetaan 
selvittämällä mittalaitteen mittausvoima. Tämä mittausvoima syötetään PC:lle ja sen 
vaikutus huomioidaan ohjelmallisesti. Mikrometriruuvi kalibroidaan mittaamalla 
mittalaitteella leukojen väliä ja vertaamalla mittalaitteen näyttämää laitteen ilmoitta- 

, maan halkaisijaan. Tämä mittaus suoritetaan yksitoista eri kertaa, muuttamalla joka 
kerta mittaushalkaisijaa. Kaikki tulokset syötetään PC:Ile, joka lopuksi tulostaa mit
tauksista valmiin raportin. Kyseisen mittalaitteen tiedot tallennetaan omaksi tiedos
toksi PC:n kiintolevylle, jolloin kyseisen laitteen tullessa uudelleen kalibrointiin, voi
daan sen tuloksia verrata aikaisempiin.

Laitteen käyttötarkoitus ja markkinoilla olevat mittalaitteet sanelivat pitkälti monet 
yksityiskohdat. Näiden melko ehdottomien vaatimusten ympärille rakennettiin muu 
laite huomioonottaen saatavissa olevat valmiit koneenrakennusosat, valmistettavien 
osien valmistusmenetelmät, materiaali vaihtoehdot ja osien valmistuskustannukset.

Nämä kaikki tekijät vaikuttivat toisiinsa ja siten niiden suunnittelu ei yksinään ollut 
mahdollista. Esimerkiksi mittaleukojen mittapinnoille haluttiin mittausepävarmuus- 
tarkastelun perusteella hyvin suuret ympyrämäisyys- ja pinnakarheusvaatimukset, 
koska pintojen uskottiin olevan eräs merkittävä virhelähde. Yllättävän nopeasti tuli 
vastaan todellinen valmistustarkkuus, johon hiomot kertoivat pääsevänsä. Osan lo
pulliseksi pinnankarheudeksi ja toleroinniksi tuli siten näiden kahden tekijän ja val
mistuskustannusten välinen kompromissi. Moni muukin osa on saanut lopulliset mit
tansa vastaavan iterointiprosessin myötä.

Kalibrointilaitteen suunnittelussa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman suurelta 
osin olemassa olevia koneenrakennusosia. Suurin syy tähän on valmiiden osien edul
lisuus teetettyihin nähden.

3.2.4 Kalibrointilaitteen suunnittelun yksityiskohtia

Kalibrointilaitteen toimintaperiaate on melko yksinkertainen. Mittausleuat muodosta
vat kuvitteellisen ympyrän, jota vasten kolmipistemikrometriä kalibroidaan. Tämä 
ympyrä määräytyy mittausleukojen ja mittalaitteen mittakärkien kolmesta kosketus- 
pisteestä. Toiminnan ideana on tuntea tämän kuvitteellisen ympyrän halkaisija ja ver
rata sitä mittalaitteen näyttämään. Ideaa selventää kuva 37.

Kalibrointilaitteen suunnittelu aloitettiin laitteen olennaisimmista osista, mittausleu- 
oista. Laitteessa on neljä leukaa. Kolme toisiinsa nähden 120 asteen kulmissa ja kaksi 
vastakkain. Tällöin pystytään kalibroimaan sekä kolmi- että kaksipistemittalaitteita.
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Laitteen toiminnan keskeinen idea on saada nämä leuat liikkumaan laitteen säteen 
'suuntaisesti siten, että kaikki leuat liikkuvat toisiinsa nähden yhtä paljon. Vain kah
den vastakkaisen leuan välistä etäisyyttä mitataan ja muiden oletetaan liikkuvan näi
den kahden kanssa identtisesti, jolloin mitattu etäisyys on sama kuin kolmen leuan 
muodostaman kuvitteellisen ympyrän halkaisija. Liikkeiden identtisyysvaatimusta 
helpotetaan selvittämällä liikkeiden eroja laitteen oman kalibroinnin yhteydessä ja 
osittain kompensoimalla niitä ohjelmallisesti.

Leukojen liike toteutettiin kiilamekanismilla. Jokaista kelkkaa liikuttaa kiila, joka 
työntyössään seuraajien väliin, pyrkii levittämään niitä ja siten liikuttamaan kelkkaa 
ulospäin. Jokaista kelkkaa vetävät jouset kohti laitteen keskustaa, jolloin kiilan pois
tuessa seuraajien välistä, leuat palautuvat kohti keskustaa. Liikkeiden identtisyys on 
pyritty saamaan aikaan valmistamalla kiilat niin toistensa kaltaisiksi kuin se on val- 
mistusteknisesti mahdollista. Monet osien väliset virheelliset asemat vaikuttavat hai
tallisesti tähän identtisyysvaatimukseen. Esimerkiksi seuraajien, johon kiila vastaa, 
tulee kaikkein olla kiilaansa nähden samoissa paikoissa, jotta kosketuskohta olisi yh
dessä kiilassa koko ajan sama kuin muissa kiiloissa.

Kiilojen liike toteutettiin kiinnittämällä ne isoon kehään, joka pyöriessään laitteen 
uloimpana osana työntää ja vetää kiiloja, pyörimissuunnasta riippuen. Tämä siirtoke- 
hä pyörii välyksettömäksi esikiristetyn laakerin varassa. Pyörimisliikkeen tulee olla 
välyksetön, jotta kaikki kiilat liikkuisivat samassa tahdissa, kun kehää pyöritetään. 
Samoin kiilan ja siirtokehän välisen kiinnityksen tulee olla välyksetön. Tämä kiinni
tys on kuvattu liitteessä B, sivulla 3. Koska kiilan kiinnityspaikka kehällä vaikuttaa 
myös kiilojen keskinäiseen asentoon suhteessa seuraajiin, on kiinnitykselle asetettu 
paikkatoleranssivaatimus liitteen C, sivun 6 mukaisesti (paikkatoleranssi B). Siirto- 
kehän ylä-ja keskipintaan tehtiin urat huopatiivisteitä varten. Näiden tiivisteiden tar
koitus on estää pölyn kulkeutuminen laakeriin.

Leukojen alle suunniteltiin kelkat, johon vaihdettavat leuat kiinnitetään. Näiden leu- 
kakelkkojen liike mahdollistettiin lineaarijohteiden avulla. Ne sallivat kullekin kel
kalle 13 mm lineaarisen, laitteen säteen suuntaisen liikkeen, mutta esikiristyksensä 
takia eivät lainkaan sivuttaista tai pystyliikettä. 13 mm liikkeellä saavutetaan 26 mm 
halkaisijamuutos, joka riittää kaikkien valittujen mittalaitteiden kalibrointiin.

Kaikki lineaarijohteet on kiinnitetty pöydäksi nimettyyn osaan. Sen tarkoitus on toi
mia tukena yläpuolisille lineaarijohteille ja sen alapuolella olevalle tarkkuuslaakeril- 
le. Pöydän keskelle suunniteltiin lämpösovitteella asennettu porausholkki, joka toimii 
laitteen keskipisteen määrittämisen perustana. Porausholkin sisällä liikkuu ylös-alas 
suunnassa asetustulkki, jonka avulla leuat asemoidaan niitä kiinnitettäessä oikealle 
etäisyydelle laitteen keskipisteestä. Tämä tulkki-holkki sovite pyrittiin tekemään 
mahdollisimman välyksettömäksi, kuitenkin siten, että tulkki vielä liikkuu kohtuulli
silla käsivoimilla. Sovitteeksi valittiin H7/m6-välisovite. Asetustulkin ympärille on 
asennettu о-rengas suojaamaan sovitetta ylimääräiseltä pölyltä. Asetustulkki oli pak
ko sijoittaa leukojen alapuolelle, koska sitä tarvitaan leukoja kiinnitettäessä ja leuko
jen nollapinta oli mahdollista sijoittaa vain niiden alapintaan. Muutoin olisi tarvittu 
useampi erikokoinen asetustulkki.
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Samoin kuin asetustulkki on pituusanturi myös sijoitettu kulkevaksi laitteen keskiak- 
selin kautta. Tämä ongelma ratkaistiin tekemällä asetustulkkiin sopiva reikä, jotta an
turin kärki mahtuu sen läpi.

Asetustulkin yläpuolelle kiinnitetään leukoja nollattaessa nollaustulkki. Sen tehtävä
nä on toimia nollareferenssinä laitteen kolmelle leualle. Laitteen leuat ajetaan kiinni
tyksen jälkeen päin nollaustulkkia, jolloin niiden nollapinnat ottavat kiinni tulkkiin. 
Kolme leukaa, jotka ovat asetustulkin tarkkuudella oikeassa paikassa keskipisteestä 
törmäävät kaikki tulkkiin, joka saa vapaasti hakea paikkaansa. Tässä törmäystilan
teessa leuoilla on hyvin tarkka tunnettu sijainti, jota käytetään niiden paikanmäärityk
sen perustana. Kahden tulkin käyttöön päädyttiin, koska asetustulkin haluttiin olevan 
mahdollisimman välyksetön, jotta kaikki leuat tulevat yhtä etäälle keskustasta. Nol- 
laustulkilla taas haluttiin olevan liikkumavaraa, jotta pienet virheet kompensoituvat 
ja kosketus on edelleen keskellä leuan nollapintaa. Yhdellä tulkilla toteutettuna kon
struktiosta olisi tullut liian monimutkainen.

Kalibrointilaitteeseen kuuluu eräänä osatekijänä mahdollisuus mitata kolmipiste-mik- 
rometrin mittausvoimaa. Yhteen leukakelkkaan voidaan jousien tilalle asettaa säädet
tävä kuorma, joka vetää kelkkaa sisäänpäin. Mittausvoimaa tutkitaan havainnoimalla 
liikuttaako mittalaitteen ulospäintyöntävä mittausvoima tätä leukaa. Jos leuka liikkuu 
on mittausvoima suurempi kuin kuorma. Leuan liikettä havainnoidaan pituusanturin 
muutoksella. Muutamalla eri kuormalla saadaan mittalaitteen mittausvoima selvitet
tyä. Tämä voima-mittaus toteutettiin pöydän päälle kiinnitetyn säädettävän kuorman 
avulla. Kuormana on vipuvarren päässä oleva punnus, jonka massaa voidaan vaihdel
la. Punnusten käyttö on valittu siksi, että sen aikaansaama vetovoima on kaikkein vä
hiten riippuvainen leukakelkan asemasta.

Leukojen liikettä mitataan pituusanturin avulla. Pituusanturi on sijoitettu yhden leu
kakelkan sisään, siten että se mittaa kahden toisiaan vasten olevan leukakelkan välis
tä etäisyydenmuutosta. Kun kaikki leuat liikkuvat kiilamekanismin ansiosta yhtä pal
jon, ilmoittaa pituusanturi suoraan mittaympyrän halkaisijaa. Osa tähän vaikuttavista 
virheistä mitataan laitetta kalibroitaessa ja kompensoidaan ohjelmallisesti. Pituusan- 
turiksi valittiin digitaalinen pituusanturi, jonka mittausalue on 30 mm ja mittausepä
varmuus ±0,75 pm. Mittausepävarmuutta voidaan vielä parantaa anturin huolellisella 
kalibroinnilla ja vastaavalla ohjelmallisella kompensoinnilla.

Pituusanturissa on tasapäinen lieriökärki. Anturin vastapintana on vastakkaiseen leu
kakelkkaan kiinnitetty tappi, jonka päähän on upotettu laakerikuula. Tähän pallo-taso 
kosketukseen syntyy yksikäsitteinen pistekosketus, joka pienentää kyseisen mittauk
sen virheellisyyttä.

Leukoja liikuttavat kiilat on kiinnitetty laitteen siirtokehään, joka pyörii laitteen kes
kipisteen ympäri. Tätä kehää liikutetaan askelmoottorilla ja hihnavälityksellä. Askel- 
moottori valittiin koska pienimmät liikematkat ovat pieniä ja askelmoottorilla on hel
posti hallittavissa sen karan kiertokulma. DC-moottorin käynti olisi ollut paljon tasai
sempi, mutta liikkeen hallittavuus pienillä kulmilla selvästi askelmoottoria huonom
pi.
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Hihnavälitykseen päädyttiin, koska se on helppo ja edullinen toteuttaa ja koska sillä 
saadaan aikaan hihnan hallittu luisto ylikuormitustilanteessa. Tätä luistovoimaa voi
daan säätää säätämällä hihnan kireyttä laitteen toisessa laidassa olevan jousikuormit- 
teisen hihnakuorman avulla. Hihnavoiman suunniteltu säätöalue on noin 0-100N. 
Laitteen toisessa laidassa on kaksihalkaisijainen hihnapyörä, jolla kasvatetaan hihna- 
vedon välityssuhdetta. Tällä välityssuhteen kasvattamisella on kaksi merkitystä.

Leukojen pienimmäksi siirtomatkaksi haluttiin 0,1 mm. tämä liikematka vastaa siir
tokehän 1,8° pyörimistä. Askelmoottorin yksi kokoaskel on sama 1,8° /25/. Askel- 
moottori kulkee askel kerrallaan ja pienillä pyörintäkulmilla sen liike on melko nyki
vää. Jotta vältyttäisiin käyttämästä vain muutaman askeleen liikutusta, tarvittiin 
moottorin ja siirtokehän välille välitys. Suunniteltu kokonaisvälitys on 1:50. Välitys- 
suhteella saatiin myös moottorin akselille kohdistuvaa vääntömomenttia pienennettyä 
oleellisesti ja voitiin valita pienemmän kokoluokan moottorin ja ohjain. Samalla lait
teen leukojen liikenopeus pieneni, mutta tästä ei ole mitään haittaa. On parempi, että 
laitteen kaikki liikkuvat osat liikkuvat suhteellisen rauhallisesti.

Hihnavälityksellä on erinomainen taipumus eliminoida värähtelyjä. Joustava hihna 
siirtää tärinältä vetävältä pyörältä käyttöpyörälle huomattavasti huonommin kuin esi
merkiksi hammasratasvälitys. Kalibrointilaitteeseen kohdistuva tärinä aiheuttaa hel
posti huomattavaa satunnaista virhettä. Tärinän vaikutuksen eliminointi on olennai
sen tärkeää. Kahden hihnan takana olevan askelmoottorin tärinä ja nykiminen ei enää 
olennaisesti vaikuta laitteen toimintaan.

Kalibrointilaitteen tarkkuus on hyvin kriittinen laitteen tasalämpöisyydelle. Siksi lait
teessa ei saa olla mitään mikä olennaisesti lämmittää sitä. Moottori tuo tullessaan ai
na lämpöä. Tämä lämmön vaikutus on sitä pienempi, mitä etäämmällä moottori on 
laitteen toiminnallisista osista. Hihnavälityksen etuihin voidaan vielä lukea, ettei se 
johda hyvin lämpöä ja että sen avulla moottori saatiin helposti riittävän kauas laitteen 
kriittisestä keskustasta.

Kaikki edellä mainitut laitteen osat on koottu yhdeksi siirrettäväksi kokonaisuudeksi 
laitteen pohjimmaisena olevan teräslevystä tehdyn rungon päälle. Runkolevyn tär
keimmät funktiot ovat mahdollistaa hihnavedon toimivuus ja moottorin sijoittaminen 
riittävän etäälle laitteen keskustasta. Runkoon, samoin kuin siirtokehään suunniteltiin 
yhdelle sivulle irrotettava palanen, jotta laitetta voidaan tarvittaessa kalibroida Taly- 
rond 75 ympyrämäisyyden-mittauskoneella, jonka kidan suurin säde on 200 mm. 
Siirtokehän säde on ilman irtopalaa 220 mm.

Kalibrointilaitteen toiminta vaatii sen mekaanisen kokonaisuuden lisäksi muutaman 
sähköisen toimilaitteen. Tällaisia ovat digitaalinen pituusanturi, sen lukulaite ja as- 
kelmoottori ohjaimineen. Anturi ja askelmoottori sijoitetaan mekaanisen konstruk
tion yhteyteen, kuten edellä on kuvattu. Anturin lukulaite, askelmoottorin ohjain ja 
sen virtalähde sijoitetaan mikrotietokoneen yhteyteen. Ne on sijoitettu erilliselle lii
kuteltavalle kärrylle, jolloin saman mikrotietokoneen käyttö on mahdollista myös 
muissa mittalaitteissa.
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3.2.5 Osakohtainen suunnittelu

Tässä kappaleessa selvitetään konstruktion muotoutumista ja perustellaan kalibrointi- 
laitteen olennaisimpien osien geometrian, dimensioiden, toleranssien valintaa ja ma
teriaalivalintoja sekä osien valmistusmenetelmiä

Mittausleuka

Laitteen olennaisimmat osat ovat sen mittausleuat (Osa no. 26, liite B, sivu 1 ja liite 
C, sivu 18) joita vasten mittalaitteita mitataan. Markkinoilla olevat mittalaitteet mää
räsivät pitkälti mittapintojen geometrian. Leukojen ulkopuolinen porrastus on kaari- 
mikrometrien vaatimusten mukainen. Leukojen sisäpuolinen porrasmaisuus johtuu 
siitä, että jokaiselle eri alueen kolmipistemikrometrille on oltava omat mittapinnat, 
koska olemassa olevien kolmipistemikrometrien mittakäijet ovat lieriöpintoja, jotka 
ovat pyöristyssäteiltään hieman pienempiä kuin kyseisen mittalaitteen pienimmän 
mitta-alueen halkaisija. Siten esimerkiksi 30-40 mm mitta-alueelle tehdyn mittalait
teen mittakärkien pyöristyssäde on noin 13-14 mm, hieman valmistajasta riippuen. 
Leuan mittapinnan pyöristyssäteen tulee olla tätä sädettä suurempi, jotta pintojen vä
linen kosketuskohta olisi viivamainen, eikä kärki kantaisi laidoistaan. Mittapinnan 
säteen on oltava pienempi kuin mittaympyrän, muuten mittapinta ei keskitä mittakär- 
keä.

Mittaympyrä

Mittapinta

Mittakarki

Kuva 21 Mittakärjen kosketuksen ideaalitilanne

Jokaiselle mittakärjen ja mittapinnan väliselle kosketukselle on siten oltava voimassa 
seuraava sääntö:

mittakärjen pyöristyssäde <mittapinnan pyöristyssäde <mittaympyrän säde
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Mittaympyrä tarkoittaa sitä kuvitteellista ympyrää, jolla mittakärkien ja -pintojen 
kosketuskohdat ovat - ikään kuin vastaavan rengastulkin säde. Asiaa selventää kuvat 
27 ja 37.

Laitteen toiminnan kannalta on olennaista, että mittalaitteen mittakärjen ja leuan mit
tapinnan välinen kosketuskohta on laitteen suhteen oikeassa paikassa. Leuan sivut- 
taissuuntainen asemointi tehtiin leuan pohjaan koneistetun uran ja leukakelkassa ole
van ohjauskiskon avulla. Pystysuunnassa leuka tukeutuu leukakelkan yläpintaan. 
Leuan kallistus pidettiin pienenä korkeiden yhdensuuntaisuus- ja tasomaisuusvaati- 
musten avulla. Mitä korkeammalla leuassa mittalaitteen kosketuskohta on, sitä enem
män tulee siihen virhettä, joka johtuu alempien osien asentovirheistä. Tämä takia leu
an korkeus rajoitettiin 120 mm: iin

Leuat valmistetaan kylmätyöteräksestä, koneistamalla ensin oikean kokoinen 
‘kakku’, josta yksittäiset lopuksi leuat sahataan irti. Näin varmistetaan jokaisen leuan 
tarkkuusvaatimusten täyttyminen. Leuan valmistus on monivaiheinen prosessi ja se 
tapahtuu seuraavasti:

1. Sorvataan aihio hiontavaralle asti.
2. Jyrsitään aihioon kiinnitysurat.
3. Pakkaskarkaistaan aihio alipaineessa.
4. Hiotaan sisä- ja ulkopuoliset lieriömäiset mittapinnat sekä alapinta.
5. Hiotaan ohjausurat sekä yläpinta.
6. Lankasahataan ‘viipaleet’ irti aihiosta irtonaisiksi leuoiksi.

Laitteen koko mittalaitevalikoiman kalibroimiseksi tarvitaan neljä erilaista leukasar- 
jaa ja erillinen kiinnitin mittakelloja varten. Alkuvaiheessa valmistetaan vain yksi 
leukasarja ja kolme muuta tehdään myöhemmin, mikäli laite toimii oletetun mukai
sesti. Tämä johtuu siitä, että leuan valmistus on hyvin työläs ja siten osista tulee kal
liita. Valmis leuka on esitetty kuvassa 28.

r
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Kuva 28 Kalibrointilaitteen mittausleuka
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Jyrsitään aihio rouhimalla, lähelle oikeita mittoja. 
Jyrsitään aihio hiontavaralle asti. 
Pakkaskarkaistaan aihio alipaineessa.
Hiotaan osa lopullisiin mittoihin.
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Leukakelkka

Leukakelkat (osat no. 19-21, liite B, sivut 1 ja 2 ja liite C, sivut 11-13 ) ovat periaat
teessa vain leukojen kiinnitysalustoja. Ne ovat kiinteästi kiinni laitteessa, toisin kuin 
leuat, joita voidaan vaihtaa tarpeen mukaan. Leukakelkassa on myös kiinni ulompi 
seuraaja, josta kelkkaa liikutetaan. Yhden kelkan sisälle on sijoitettu digitaalinen pi- 
tuusanturi.

Leukakelkassa on oleellista, että se asemoi leuan oikeaan kohtaan ja asentoon. Tä
män takia sen ylä- ja alapintojen yhdensuuntaisuudelle asetettiin suuret vaatimukset. 
Samoin asetettiin symmetrisyysvaatimuksia seuraajan kiinnitykselle, jotta se tulisi 
mahdollisimman lähelle ideaalista paikkaansa. Nämä vaatimukset vaikuttavat eri leu
kojen liikkeiden samanlaisuuteen. Leukakelkka valmistetaan kylmätyöteräksestä ja 
lämpökäsitellään. Valmis leukakelkka on esitetty kuvassa 29. Leukakelkan valmis
tusprosessi on seuraavanlainen:

Kuva 29 Kalibrointilaitteen leukakelkka

Lineaarijohde

Lineaarijohteen (Osa 23, liite B, sivu 1) tehtävänä on mahdollistaa leukakelkkojen 
herkkä liike laitteen säteen suunnassa ja samalla estää niitä liikkumasta pysty- ja 
poikkisuuntiin tai kallistelemasta mihinkään suuntaan. Osavalinnassa päädyttiin 
THK:n HRW14 pienoislineaarijohteeseen. Lineaarijohde on esitetty kuvassa 30. Tä
mä johde on esikiristetty, mikä tarkoittaa, että sen johteen ja liikkuvan kelkan välissä 
ei ole välystä, vaan puristusta. Jokaisen leukakelkan lineaarijohteelle tulee kaksi 
kelkkaa. Nämä yhdessä esikiristyksen kanssa estävät leuan sivuttaisliikkeen ja heilu
misen. Lineaarijohteen ylä- ja alapinnan välinen yhdensuuntaisuus vaikuttaa suoraan 
leuan lopulliseen asentoon. Johteet tilattiin ‘supertarkkoina’, jolloin niiden ylä- ja ala
pinnan välinen yhdensuuntaisuus on alle 2 pm. /26/
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Kalibrointilaitteen päälaakeri FAG 560300CKuva 31
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Kuva 30 THK.n HRW14 lineaarijohde kahdella kelkalla

Päälaakeri

Leukoja siirretään kiilojen avulla. Nämä kiilat liikkuvat kiinnitettyinä pyörivään siir- 
tokehään. Tämä siirtokehä on laakeroitu laitteen pöytään kiinni. Koska tämän laake
roinnin haluttiin oleva täysin välyksetön päädyttiin laakeroimaan se esikiritetyllä ak- 
siaali-radiaali-rullalaakerilla (Osa 6, liite B, sivu 1). Toinen vaihtoehto olisi ollut 
kaksi toisiaan vasten kiristettyä kartiorullalaakeria, mutta siitä ajatuksesta luovuttiin 
konstruktion korkeuden ja monimutkaisuuden takia. Laitteeseen valittiin päälaakerik- 
si FAG:n malli 560300C, joka on esitetty kuvassa 31. /27/
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Kiilat ja seuraajat

Leukojen liike on toteutettu kiilamekanismilla, jossa kiila (Osa 51, liite B, sivu 2 ja 
liite C, sivu 19) työntyy seuraajien väliin liikuttaen näitä erilleen. Kun toinen seuraaja 
(Osat 15 ja 17, liite B, sivu 1 ja liite C, sivu 7) on kiinni leukakelkassa ja toinen pöy
dässä, liikkuu leukakelkka pöydän suhteen. Laitteen toiminnan kannalta on oleellista, 
että kaikki leuat liikkuvat toisiinsa verrattuna saman matkan, kun siirtokehää pyörite
tään. Tähän liikkeiden identtisyyteen on pyritty valmistamalla kiilat keskenään mah
dollisimman identtisiksi ja paikoittamaan kiilamekanismin kaikki osat hyvin tarkasti 
niiden ideaalisille paikoilleen. Kiilojen kiinnitys siirtokehään on kuvattu liitteessä B, 
sivulla 3.

Tässä kiilamekanismissa olevat satunnaiset virheet siirtyvät lähes suoraan laitteen 
mittausepävarmuudeksi, joten sen suunnitteluun on kulutettu jonkin verran enemmän 
aikaa ja vaivaa. Kiilojen ja seuraajien väliin on saatu pistekosketus, kun kiilan pinta 
on taso ja seuraajan pallo. Näin kosketuskohta on aina yksikäsitteinen ja joka kerta 
sama. Seuraaja ei pyöri vaan kiila liukuu pitkin sen pintaa. Kiilat ja seuraajat on esi
tetty kuvissa 32 ja 33.

Kiilan ja seuraajan välillä on pieni kitkakerroin, kun kiila on valmistettu kylmätyöte- 
räksestä ja karkaistu kovuuteen 62 HRC ja seuraajat on valmistettu laakeripronssista. 
Seuraajan pehmeämmän materiaalin johdosta kuluminen kohdistuu käytännössä yk
sinomaan seuraajiin. Siten hankalemmin valmistettavilla kiiloilla käyttöikä on pi
dempi.

Kiilojen identtisyyteen on pyritty valmistamalla kiilat seuraavasti:

1. Jyrsitään aihiot hiontavaralle asti.
2. Hiotaan kiilojen ylä- ja alapinnat
3. Niputetaan kiilat yhteen niissä olevista rei’istä
4. Kai vitaan kiilojen kiinnitysreiät, kaikki yhdellä kertaa
5. Pakkaskarkaistaan aihio alipaineessa.
6. Hiotaan kiilapinnat keskittäen kiilat kai vitusta reiästä

Kiilapintojen hionta tapahtuu kiilanipun poikkisuuntaan, koska silloin hiomakiven 
kulumisen vaikutus on kaikkein vähäisintä. Kiilojen geometriassa ei siis ole olennais
ta, että ne ovat tarkasti oikean muotoisia, vaan että ne ovat keskenään mahdollisim
man identtisiä. Tämän takia kiilapintojen hionta suoritetaan kaikille kiiloille yhdellä 
kertaa. Kiilapinnan pinnankarheudelle on asetettu suuret vaatimukset, jotta pinnakar- 
heuden satunnaiset poikkeamat eivät vaikuttaisi haitallisesti.
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Kuva 32 Kiila

\
Kuva 33 Seuraaja

Pöytä

Pöytä (osa 4, liite B, sivu 1 ja liite C, sivut 3 ja 4) toimii laitteessa lähinnä runkora
kenteena. Sen geometrian virheillä on kuitenkin joitakin haitallisia vaikutuksia. Pöy
dän yläpinta on toleroitu kohtisuoraksi päälaakerin kiinnityspintaa vasten, jotta siirto- 
kehä pyörisi saman tason suuntaisena kuin leukakelkat liikkuvat. Sama kohtisuoruus- 
toleranssi edellyttää pöydän yläpinnalta riittävää tasomaisuutta, jotta lineaarijohteet 
eivät kallistelisi liikaa toisiinsa nähden.

Laakerin kiinnityspinta on koko laitteen keskityksen lähtökohta. Sen mukaan koneis
tetaan keskiöholkin reikä, joka toimii kasatun laitteen keskikohdan määrittäjänä. Kii- 
lamekanismin identtisyysvaatimusten takia on myös siirtokehän ja lineaariliikkeiden 
keskipisteen oltava sama.

Pöytä on laitteen painavin osa. Sille ei aseteta suuria lujuus- tai kovuusvaatimuksia, 
joten se valmistetaan rakenneteräksestä Fe 52.. Pöydän aihiosta sorvataan suuria 
määriä metallia pois, joten se jännityksenpoistohehkutetaan ennen sen viimeistelysor- 
vausta. Lopuksi siihen porataan koneistuskeskuksella tarvittavat kiinnitysreiät. Val
mis pöytä on esitetty kuvassa 34.
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Kuva 34 Pöytä lineaarijohteet ja seuraajat kiinnitettynä

Siirtokehä

Siirtokehä (osa 9, liite B, sivu 1 ja liite C, sivu 6) pyörii keskiönsä ympäri ja liikuttaa 
kiiloja seuraajien väliin ja sieltä pois. Se on laakeroitu tarkkuuslaakerilla pöydän ala
pintaan. Siirtokehälle ei aseteta suuria lujuus- tai kovuusvaatimuksia, joten se valmis
tetaan rakenneteräksestä Fe52. Sen aihiosta sorvataan suuria määriä metallia pois, jo
ten se jännityksenpoistohehkutetaan ennen viimeistelysorvausta. Kiilojen kiinnitys
kohdat on paikkatoleroitu. Tämä johtuu kiilamekanismin identtisyysvaatimuksesta. 
Valmis siirtokehä on esitetty kuvassa 35

>
■Tí

Siirtokehä, jonka keskelle päälaakeri kiinnitetäänKuva 35
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Asetus- ja nollaustulkit

Vaihdettavat leuat asemoidaan asetustulkin (Osa 34, liite B, sivu 1 ja liite C, sivu 5) 
avulla samankeskeisesti. Nollaustulkilla (Osa 35, liite B, sivu 1 ja liite C, sivu 9) niil
le haetaan tarkka nollatila ja etäisyys keskipisteestä. Nämä tulkit poikkeavat geomet
rialtaan toisistaan, mutta ovat toiminnallisesti valmistuksellisesti hyvin lähellä toisi
aan. Molemmat ovat lieriömäisiä tappi tulkkeja, joiden mittapintana on lieriö, jonka 
nimellishalkaisija on 60 mm. Tulkit on esitetty kuvassa 36. Molemmat tulkit valmis
tetaan työkaluteräksestä korkeiden pinnanlaatuvaatimusten ja pienten vanhenemis
muutosten takia. Tulkit karkaistaan kovuuteen 62 HRC. Niiden valmistus on seuraa- 
van kaltainen:

1. Sorvataan aihio hiontavaralle asti.
2. Jyrsitään asetustulkkiin reikä
3. Pakkaskarkaistaan alipaineessa.
4. Hiotaan mittapinnat ja asetustukin ohjauspinta

F

Kuva 36 Asetus- ja nollaustulkit

3.2.6 Materiaalivalinnat

Kalibrointilaitteen materiaalivalinta pyrittiin rajoittamaan mahdollisimman vähään 
määrään eri materiaaleja kuin se suinkin on mahdollista. Kalibrointilaitteen toiminta- 
lämpötila on 20 °C. Kaikki poikkeamat tästä ideaalilämpötilasta aiheuttavat virhettä. 
Virhe on sitä pienempi, mitä vähemmän eri osien lämpölaajenemiset poikkeavat toi
sistaan. Mitä enemmän laitteessa on eri lämpöpitenemiskertoimen omaavia materiaa
leja, sitä suurempi on lämpötilaeron vaikutus.

Laitteen runkorakenteessa päädyttiin käyttämään edullista ja helposti koneistettavaa 
rakenneterästä Fe52. Sillä saadaan hyvä pinnanlaatu ja sen lujuusominaisuudet ovat 
riittävät. Kyseisen teräksen hinta on edullinen ja saatavuus hyvä.
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Laitteen toiminnan kannalta kriittisimmissä osissa käytetään karkenevaa ja hyvin mit
tansa säilyttävää terästä. Koska kyseessä on mittalaite, on oleellista että laitteeseen 
käytetty materiaali ei ajan myötä muuta mittojaan merkittävästi. Tällaiseen materiaa
liin päästiin, kun valittiin rakenneaineeksi kylmätyöteräs SFS907, kauppanimeltään 
Uddeholm Ame. Tämä teräs lämpökäsitellään pakkaskarkaisuna alipaineessa, jolloin 
siihen jää mahdollisimman vähän jäännösausteniittia eli sen rakenne on lähes koko
naan martensiittinen. Tällaisen martensiittisen teräksen vanhenemismuutokset ovat 
hyvin vähäisiä. Karkaisukovuus 62 HRC takaa myös hyvän kulutuskestävyyden. Ma
teriaalin läpikarkenevuus on etu leuoissa, jotka lankasahataan irti aihiostaan. Jos leu
ka-aihio olisi vain pintakarkaistu, saattaisi lankasahauksessa vapautuvat jännityserot 
kovan pinnan ja pehmeämmän ytimen välillä aiheuttaa säröjä pehmeän ja kovan ai
neen rajapintaan ja ikäviä muodonmuutoksia leukojen mittapintoihin. Kyseinen teräs 
on myös hyvin lastuttavaa ja hiottavaa. Materiaalin huonoin puoli on sen kalleus, jo
ka on noin kymmenkertainen tavallisiin rakenneteräksiin verrattuna. Sen takia sen 
käyttö rajoitettiin vain karkaistaviin osiin. /28/

Osa osista, joilla ei ole materiaalin osalta suurta merkitystä, tehtiin alumiinista. Alu
miini on helposti koneistettava ja kevyt materiaali. Tällaisia osia ovat esimerkiksi 
hihnapyörät ja moottorin tuet.

Seuraajien materiaaliksi haluttiin terästä vasten pienen kitkakertoimen omaava, mutta 
kuitenkin tarpeeksi joustamaton materiaali. Tähän valittiin laakeripronssi CuSnl2. 
Materiaalin pinnanlaatu on helppo saada hyväksi.
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3.3 Mittausepävarmuuslaskelma

3.3.1 Yleistä

Mittausepävarmuuslaskemassa selvitetään niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat kalibroin- 
tilaitteeseen virhettä. Näistä virheistä erotellaan systemaattiset ja satunnaiset virheet. 
Mukaan on otettu vain potentiaalisesti merkittävät virhelähteet, eli kaikki käytännös
sä merkityksettömät, lähinnä teoreettiset on jätetty pois. Tämä mittausepävarmuuslas
kelma noudattaa sekä E AL: n että Mittatekniikan keskuksen, MIKESin ohjeita mitta
laitteen mittausepävarmuuden määrittämisestä. E AL on Européen cooperation for 
accredation of laboratories eli eurooppalainen laboratorioita akkreditoivien toimielin
ten yhteistyöelin /23/ /24/.

Kalibrointilaitteen tarkoitus on olla mittalaitteen näkökulmasta täysin rengastulkkia 
vastaava. Todellisuudessa kolmipistemikrometrillä mitataan reiän seinämässä olevan 
kolmen pisteen muodostaman ympyrän halkaisijaa. Mittalaitteen kärkien ja leukojen 
mittapintojen väliset kosketuspisteet muodostavat yhdessä tätä reikää vastaavan ku
vitteellisen mittaympyrän, jota mittalaitteella kalibrointi tilanteessa mitataan. Tästä 
kuvitteellisesta ympyrästä käytetään jäljempänä nimitystä mittaympyrä.

Kalibroinnissa selvitetään mittalaitteen näyttämän ja laitteella muodostetun mittaym
pyrän halkaisijan välistä eroa. Mitä lähempänä laitteen ilmoittama mittaympyrän hal
kaisija on sen todellista halkaisijaa, sitä tarkempi kalibrointi on. Laitteen ilmoittama 
arvo tarkoittaa anturin näyttämää korjattuna tunnetuilla virheillä. Näiden, ilmoitetun 
ja todellisen halkaisijan välinen ero on kalibrointilaitteen mittausepävarmuus.

Mittalaitteen vaikutus

Todellisuudessa kolmipistemikrometreillä mitataan lieriömäisiä reikiä. Jos mittalaite 
kalibroidaan rengastulkeilla, ovat mittaus ja kalibrointitapa samanlaisia, joten mitta
laitteen virheiden vaikutukset ovat molemmissa samat, eivätkä siten vaikuta kalib
rointiin.

i

Rpnrjflstulkin mittspinta

KalihromfilaiHppn mittapinta 

Hittakárien ideaalinen koskphiskohta

Kuva 37 Kalibrointilaitteen ja rengastulkin mittausten eron periaate
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Kalibrointilaitteessa mittaustapahtuma poikkeaa todellisesta mittaustapahtumasta, 
koska leukojen muodostama pinta ei ole lieriö. Ainoastaan mittapintojen ideaalisen 
kosketuskohtien voidaan ajatella muodostavan lieriön. Jos jokin mittakärki poikkeaa 
tästä ideaalikosketuskohdasta, aiheutuu mittaukseen virhettä. Edellisestä aiheutuu, et
tä laitteella voidaan kalibroida ainoastaan sellaisia mittalaitteita, joissa mittakärkien 
välinen todellinen kulma on kärjen välykset huomioituna 120°. Kalibrointilaitteen 
mittapintojen ja rengastulkin mittapinnan välistä eroa selventää kuva 37.

3.3.2 Mittausepävarmuuden tekijät

Kalibrointilaitteen mittausepävarmuuden määrittämisessä lähdetään liikkeelle analy
soimalla mistä tekijöistä mittaympyrän todellinen halkaisija ja laitteen korjattu näyt
tämä muodostuvat.

Mittakärjen kosketuskohdan etäisyys mittaympyrän keskipisteestä muodostuu
- nollaustulkin säteestä
- leuan mittapinnan etäisyydestä leuan nollauspintaan nähden
- leuan liikematkasta
- mittapinnan säteittäissiirtymästä leuan pystykallistumisen johdosta
- mittakärjen ja mittapinnan välisen kosketuskohdan sivuttaissiirtymästä
- mittausvoiman vaikutuksista
- lämpölaajenemisesta
- epäpuhtauksien vaikutuksista.

Laitteen näyttämä muodostuu
- pituusanturin näyttämästä
- pituusanturin virheestä.

Näiden tekijöiden virheet jaetaan kahteen osaan, systemaattisiin ja satunnaisiin. Sys
temaattiset virheet ovat jokaisella mittauskerralla samat ja siten ne on yleensä määri
tettävissä kalibroimalla. Pituusanturin näyttämä korjataan näillä tunnetuilla syste
maattisilla virheillä, jolloin saadaan korjattu näyttämä. Satunnaiset virheet ovat ni
mensä mukaisesti satunnaisia ja valtaosaltaan niistä muodostuu laitteen mittausepä
varmuus. Kalibrointilaitteen virhe muodostuu seuraavista tekijöistä:

- nollaustulkin säteen poikkeamasta nimellissäteestään (systemaattinen)
- nollaustulkin kalibroinnin mittausepävarmuudesta (satunnainen)
- mitta- ja nollauspinnan välisen nimellisen etäisyyseron poikkeamasta 

(systemaattinen)
- mitta- ja nollauspinnan välisen nimellisen etäisyyseron määrityksen 

mittausepävarmuudesta (satunnainen)
- mittapintojen kartiokkuudesta (satunnainen)
- leuan liikematkan ja pituusanturin näyttämän erosta kunkin liikkeen suunnassa 

(systemaattinen)
- leuan liikematkan ja pimusanturin näyttämän eron mittauksen epävarmuudesta 

(satunnainen)
- leuan pystykallistumisesta (systemaattinen)
- leuan pystykallistuksen määrittämisen mittausepävarmuudesta (satunnainen)
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- mittapinnan sivuttaissiirtymästä (systemaattinen)
- mittapinnan sivuttaissiirtymän määrittämisen mittausepävarmuudesta 

(satunnainen)
- mittausvoiman vaikutuksista (systemaattinen)
- mittausvoiman vaikutuksen mittausepävarmuudesta (satunnainen)
- lämpölaajenemisesta (systemaattinen)
- lämpötilaerojen olemassaolosta (satunnainen)
- eri teräslaatujen erilaisista lämpöpitenemiskertoimista (systemaattinen)
- epäpuhtauksien vaikutuksista (satunnainen)
- pituusanturin virheestä (systemaattinen)
- pituusanturin kalibroinnin epävarmuudesta (satunnainen).

Kun suurin osa systemaattista virheistä korjataan ohjelmallisesti pois jää laitteen mit
tausepävarmuuden tekijöiksi pääosin satunnaisia virheitä, jotka ovat

- nollaustulkin kalibroinnin mittausepävarmuus
- mittapintojen kartiokkuus
- mitta-ja nollauspinnan välisen etäisyyseron määrityksen mittausepävarmuus
- leuan liikematkan ja pituusanturin näyttämän eron mittauksen epävarmuus
- leuan pystykallistuksen määrittämisen mittausepävarmuus
- mittapinnan sivuttaissiirtymän määrittämisen mittausepävarmuus
- mittausvoiman vaikutuksen mittausepävarmuus
- lämpötilaerot
- erilaiset lämpöpitenemiskertoimet
- pituusanturin kalibroinnin epävarmuus.

Epäpuhtaudet aiheuttavat mittaustulokseen epävarmuutta, koska niiden olemassaoloa 
ei voida tarkkaan tietää vaan vaikutus on hyvin epämääräistä. Jokaisessa liitospinnas- 
sa on epäpuhtauksilla, roskilla, lialla ja pölyllä haitallinen vaikutus. Epäpuhtauksien 
vaikutusta pyritään vähentämään koteloimalla liike-elimet. Laakeri on suunniteltu si
joitettavaksi pölytiiviiseen tilaan ja lineaarijohteiden päälle on mahdollista asentaa 
kotelo, jolla estetään valtaosa huonepölyn vaikutuksista. Laite on peitettynä suojahu- 
pulla, kun se ei ole käytössä. Tämä osaltaan vähentää huonepölyn kerääntymistä lait
teen osiin. Kalibrointilaite sijoitetaan mittahuoneeseen, jossa lika- ja pölytaso on hy
vin alhainen. Laitteen päivittäis- ja määräaikaiskalibrointeihin kytketään laitteen puh
distus. Epäpuhtauksien vaikutusta ei huomioida mittausepävarmuuslaskelmassa.

3.3.3 Herkkyyskertoimet

Herkkyyskertoimet ovat kertoimia tai funktioita, joilla suureen virhe muutetaan lait
teen todelliseksi virheeksi (mittausepävarmuuskomponentiksi). Jos kyseisen suureen 
epävarmuus on suoraan mittausepävarmuutta, on herkkyyskerroin yksi.
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Herkkyyskerroin a: (yksittäisen säteen muutos —> mittausepävarmuus)

Herkkyyskerroin a tarkoittaa mittausepävarmuuden riippuvuutta yksittäisen leuan 
mittapinnan säteen suuntaisen etäisyyden epävarmuudesta. Se on siis yhden leuan sä
teen suuntaisen paikan muutoksen vaikutus mittausympyrän säteeseen. Asiaa selven
tää kuva 38. Herkkyyskerroin on

Дг
(1)a = —

x

Jos yksi leuka poikkeaa asemastaan matkan x, kasvaa mittaympyrän säde arvolla Ar. 
Samalla myös mittaympyrän keskipiste siirtyy matkan b verran x:n suuntaan. Vanhan 
ja uuden mittaympyrän välille saadaan yhteys, missä 

x on yhden mittapinnan siirtymä säteen suunnassa 
b on mittalaitteen keskipisteen siirtymä 
r on mittaympyrän säde ilman siirtymää x 
Ar on mittaympyrän säteen muutos siirtymän x kanssa

r + x: = r + Ar + 6 =>
b = x- Ar

(2)

Keskipisteen siirtymä (b) aiheuttaa säteen muutoksen myös kahden muun mittakärjen 
kohdalla. Koska kyseessä on mittausepävarmuuden luokkaa olevat pituudet (<1 pm), 
eivät pienet siirtymät mittakärkien sivuttaissuunnissa (y) olennaisesti vaikuta asiaan. 
Säteen muutos on siten

Ar = sin 30* b

= 0,5b

= ОДх - Ar) (3)

= 0j5x - 0,5 Ar

1
= 3*

Mittausepävarmuus kaikille kolmelle leualle on sama. Siten herkkyyskerroin a on si
ten

a =1/3*3 (4)
a =1
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Kuva 38 Yhden leuan säteen muutoksen vaikutus mittausympyrään

Herkkyyskerroin b: (pystykulman muutos —> mittausepävarmuus)

Herkkyyskerroin b tarkoittaa mittausepävarmuuden riippuvuutta leuan pystykulman 
muutoksesta. Tämä kulmamuutos vaikuttaa yksittäisen leuan mittapinnan säteen 
suuntaisen etäisyyteen. Tämä etäisyysmuutos vaikuttaa mittausepävarmuuteen vas
taavasti kuin kohdassa a selostettu säteen muutos.

. a on kallistuskulma 
x on mittapinnan siirtymä 
h on mittapinnan etäisyys lineaarijohteesta

Kuvasta 39 saadaan kallistuskulman ja mittapinnan siirtymän välille yhteys

x
(5)tan or = —

h

x = h* ima

Herkkyyskerroin b ilmoittaa kulmamuutoksen (asteina) aiheuttaman säteen muutok
sen (pm). Säteen muutoksen aiheuttama mittausepävarmuuden muutos on herkkyys- 
kerroin a. Koska mittausepävarmuus on kaikille kolmelle lineaariliikkeelle sama, on 
näiden yhteisvaikutus 3a.
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. Herkkyyskertoimeksi saadaan

¿ = 3*a*/i*tanär*106 

= 3*l/3/i*tana*106 

= A*tanar*106

(6)

Joten

b(h, ûf) = A*tantif*106 (7)

Tämä tarkoittaa, että yhden sekunnin kulmavirhe aiheuttaa 0,2 (im muutoksen mit
tausympyrään.

т;штл

Kuva 39 Leuan kallistuksen vaikutus mittausepävarmuuteen

Herkkyyskerroin c: (mittapinnan sivuttaissiirtymä —> mittausepävarmuus)

Herkkyyskerroin c tarkoittaa mittausepävarmuuden riippuvuutta leuan mittapinnan 
sivuttaissuuntaisesta siirtymästä. Mittapinnan siirtyessä sivuun ideaaliselta akselil
taan, pysyy ideaalisen (välyksettömän) mittalaitteen mittakärki paikoillaan. Tämä ai
heuttaa mittapinnan ja -käijen välisen kosketuskohdan siirtymisen sivusuuntaan (y, 
kuvassa 40) ja samalla mittapinnan kaarevuuden mukaisesti sen siirtymisen säteen 
suuntaan (x, kuvassa 40). Tämä etäisyysmuutos vaikuttaa mittausepävarmuuteen vas
taavasti kuin kohdassa a selostettu säteen muutos.

Mittapinnan sivuttaissiirtymän virhetarkastelussa
у on mittapinnan ja -kärjen välisen kosketuskodan sivuttaissiirtymä
r on mittapinnan pyöristyssäde
rk on mittakärjen pyöristyssäde
x on mittakäijen säteittäissiirtymä
t on mittapinnan ja mittakärjen yhteinen tangentti
s on mittapinnan ja mittakärjen keskipisteiden läpi kulkeva suora
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Mittapinta ja -kärki koskettavat toisiaan pisteessä, jossa molempien ympyräkaarien 
tangentit ovat samalla suoralla t. Tämän tangentin normaali, suora s kulkee ympyrän 
määritelmän mukaisesti sen keskipisteen kautta. Koska tangentti on yhteinen sekä 
mittapinnalle, että mittakäijelle, kulkee suora näiden molempien keskipisteiden kaut
ta. Kuvasta 40 havaitaan, että

У ,ehto rk <r =>tana =
r~rk

(8)
f У Ì

a = tan 1
V-h)

ja siirtymän x arvoksi saadaan

x = r - reos a

= (1 -cosajr (9)

= 1-cos tan 1 r
Vr-rk 'JJ

Mittausepävarmuus on kaikille kolmelle lineaariliikkeelle sama, joten näiden siirty
mä x vaikuttaa mittausepävarmuuteen herkkyyskertoimen a suhteessa. Herkkyysker
toimeksi c saadaan, kun a=l

c(y) = a*x

> ÌÌÌ (10)-1c(y) = 1 - cos tan r
r~h 'J)

Mittausepävarmuuslaskuissa käytetään taulukon 1 arvoja:

Taulukko 1 Kuvan 40 muuttujien mittausepävarmuuslaskuissa käytettyjä arvoja

Mitta-alue Mittavmpvrän säde 
r=5 mm 
p=75 mm 
r=150 mm

Mittakärjen säde 
mm

rk=74,5 mm 
rk= 149,0 mm

L=10 mm 
L=150 mm 
L=300 mm
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Kuva 40 Mittapinnan sivuttaissiirtymän vaikutus mittausympyrään

Herkkyyskerroin d: (lämpötilaero —> mittausepävarmuus)

Herkkyyskerroin d tarkoittaa mittausepävarmuuden riippuvuutta lämpötilasta 
Lämpöpiteneminen määritellään

AL = a * L * AT, (H)

missä
a on lämpölaajenemiskerroin (teräkselle keskimäärin 11,5*10"6 1/K) 
L on mittauspituus 
AL on pituuden muutos 
AT on lämpötilan muutos (Kelvineinä)

Kun suureena on lämpötilan muutos (AT). Herkkyyskertoimeksi d saadaan

d = a * L (12)

d= 11,5 * 10"6L 1/K

Herkkyyskerroin e: (lämpöpitenemiskertoimien ero —> mittausepävarmuus)

Herkkyyskerroin e tarkoittaa mittausepävarmuuden riippuvuutta eri materiaalilaatu- 
jen välisistä lämpöpitenemiskertoimien erosta. Lämpöpiteneminen määritellään:

(13)AL = a * L * AT,
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missä
a on lämpölaajenemiskerroin (teräksellä keskimääräinen 11,5* IO"6 1/K) 
L on mittauspituus 
AL on pituuden muutos 
AT on lämpötilan muutos (Kelvineinä)

Pituuden muutos riippuu kyseisen materiaalin lämpöpitenemiskertoimesta. Kun laite 
on rakennettu hieman eri lämpöpitenemiskertoimien omaavista materiaaleista, pite
nevät eri materiaalit samalla lämpötilaerolla eri matkan. Tämä ero virhelähde. Läm- 
pötilamittauksen ja lämpötilaerojen yhteiseksi epävarmuudeksi arvioidaan 0,2K

Tällöin saadaan eri materiaalien lämpöpitenemisten eroksi

AL = Aa * L * AT (14)

Merkitään

AL = e * Aa, (15)

missä e on herkkyyskerroin

AL
e Aa 

= L* AT 
= 0,2K* L

(16)

Joten

e = 0,2K*L (17)

Herkkyyskerroin f: (mittausvoima —> mittausepävarmuus)

Herkkyyskerroin /tarkoittaa mittausepävarmuuden riippuvuutta mittalaitteen mittaus- 
voimasta. Herkkyyskerroin määritetään kokeellisesti valmiista laitteesta. Mittausvoi- 
man kalibroinnin epävarmuus on käytännössä sama kuin jousivoimamittarin epävar
muus, joka on 0,5 N.

3.3.4 Nollaustulkki

Nollaustulkilla asetetaan leuat toisiinsa nähden tiettyyn tunnettuun etäisyyteen tulkin 
keskipisteestä. Tämä etäisyys (säde) on leukojen mittapintojen todellisen halkaisijan 
määrityksen lähtökohta, joten siinä oleva epävarmuus on suoraan mittausepävar- 
muutta.
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Nollaustulkki kalibroidaan VTT:n konepajatekniikan laboratorion ohjeen no. 7764 
mukaisesti S IP -pituudenmittauskoneella ja Talyrond Pneumo -ympyrämäisyyden- 
mittauskoneella. Pituudenmittauskoneella päästään ±(0,2+0,4L) pm /29/ ja ympyrä- 
mäisyydenmittauskoneella ±0,05pm mittausepävarmuuteen /32/. L on mitattu pituus 
metreinä. Kun vielä huomioidaan ympyrämäisyyskuvaaj asta luetun tiedon epävar
muus, ±0,1 pm saadaan nollaustulkin säteen määrittämisen standardiepävarmuudeksi 
yhtälöiden 29 ja 30 perusteella

±0,2 V
+lV3 J

\2 \2 f±0,22 ±0,05+и =
(18)2 2

= ±0,16/zzn

Herkkyyskerroin on a.

3.3.5 Leukojen mittapintojen geometria

Leuan mittapinnan geometria vaikuttaa mittalaitteen käijen kosketuskohdan todelli
seen sijaintiin muuhun laitteeseen nähden, kosketuskohdan poikkeamien kannalta 
mittapinnan geometriassa on olennaista, että porrasmaisesti toisiinsa nähden olevat 
mittapinnat ovat kaikki samankeskeisiä lieriöpintoja ja että niiden lieriömäisyysvirhe 
on vähäistä.

Mittapinnat viimeistellään sisäpuolisella pyöröhiomakoneella ja niiden geometriset 
virheet riippuvat paljon itse koneesta sekä koneistajasta. Arvioitaessa näiden virhei
den vaikutusta, käytetään pohjana Vantaan Tarkkuuskoneistus Ky:n koneistamien 
rengastulkkien kalibrointituloksia, jotka on esitetty liitteessä E.

Leukojen kalibrointiinittausten mittausepävarmuudet koostuvat mittapintojen kar- 
tiokkuudesta, sen määrityksen epävarmuudesta sekä mitta- ja nollauspinnan välisen 
nimellisen etäisyyserón määrityksen mittausepävarmuuksista.

Mittapintojen sama-akselisuus

Mittapintojen sama-akselisuustoleranssiksi asetetaan 0,002 mm. Tämä mitataan sa- 
haamattomasta leuka-aihiosta ympyrämäisyyden mittauskoneella. Kun tämä vaatimus 
täyttyy, ei mittapintojen sama-akselisuuspoikkeamat aiheuta olennaista virhettä. Sä
teen suunnassa olevat poikkeamat tulee huomioitua mittapintojen kalibroinnin yhtey
dessä ja sädettä vastaan kohtisuorassa olevat poikkeamat eivät aiheuta merkittävää 
mittapinnan sivuttaissiirtymää.
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Mittapintojen lieriömäisyys

Mittapintojen lieriömäisyysvirhe oletetaan liitteen F perusteella olevan luokkaa 
0,5p.m. Lieriömäisyysvirheen voidaan olettaa jakaantuvan pinnan kartiokkuuteen ja 
‘aaltomaisuuteen’ ja pinnankarheuteen. ‘Aaltomaisuus’ ja pinnakarheus eivät aiheuta 
virhettä, koska kosketusviiva on huomattavasti pidempi kuin yksi aalto tai jakso. 
Merkitykselliseksi virheeksi nousee mittapintojen kartiokkuus, koska mittapää mah
tuu liikkumaan mittapinnan suhteen pystysuunnassa ja siten kartiomainen mittapinta 
muuttaa kosketuskohtaa myös säteen suunnassa ja aiheuttaa virhettä.

Ympyrämäisyysvirhe mittapinnan koskettavalla osalla on merkityksettömän pieni, 
luokkaa 0,01 pm. Tämä on arvioitu liitteessä F olevasta rengas tulkin ympyrämäisyys
kuvaaj asta huomioimalla siitä kosketuspinta, joka on alle 0,5° sektori. Mittapintojen 
kartiokkuusvirheeksi arvioidaan ±0,1 pm. Ympyrämäisyydenmittauskoneen mittaus- 
epävarmuus on ±0,05 pm /32/. Lieriömäisyyden kokonaisvirheeksi arvioidaan siis 
±0,1 pm. Herkkyyskerroin on a. Mittapintojen lieriömäisyyden standardiepävarmuus
on

±0,15
u(x)= = ±0,087 pm (19)V3

Mitta- ja nollauspinnan välisen nimellisen etäisyyseron määrityksen mittausepä
varmuus

Mittapintojen etäisyys nollapintaan nähden vaikuttaa suoraan mittapinnan todelliseen 
sijaintiin ja siten mittapintojen ja nollapinnan välisten etäisyyksien mittausepävar
muus on myös laitteen mittausepävarmuutta.

Leuat kalibroidaan S IP pituudenmittauskoneella. Näiden mittausten mittausepävar
muus on ±(0,2+0,4S), missä S on mittapintojen keskinäinen etäisyys kalibrointitilan- 
teessa /29/. S määräytyy alla olevan taulukon 2 mukaisesti. Herkkyyskerroin on a.

Taulukko 2 Mittapintojen keskinäinen etäisyys kalibrointitilanteessa

Mittapinnan nimellismitta Kalibrointietäisvvs 
L=10 mm 
L=150 mm 
L=300 mm

S=50 mm 
S=150 mm 
S=300 mm

Mitta- ja nollauspinnan välisen nimellisen etäisyyseron standardiepävarmuus on

± (0,2 + 0,45)
(20)u(x)= = ±(0,1+ 0,25) pm

2
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3.3.6 Lineaariliike

Liikematkan ja anturin näyttämän ero

Kalibrointilaitteen muodostaman mittaympyrän todelliseen halkaisijaan vaikuttaa 
laitteen säädettävyyden mahdollistama leukojen liike. Jokaisen leuan lineaariliikkees- 
tä mitataan sen todellinen liike verrattuna anturin näyttämään. Tällöin voidaan liik
keiden virheet korjata ohjelmallisesti.

Lineaariliikettä mitataan Imm välein. Näiden mittapisteiden välille osuvien mittojen 
kohdalla virhe lasketaan, olettamalla virheen muutos mittapisteiden välissä lineaari
seksi. Tämän lineaari-interpolaation ja todellisen virheen välinen ero on mittausepä
varmuutta. Virheen arvioidaan olevan alle 0,2 pm.

Liikkeet mitataan laserinterferometrillä, jonka epävarmuus on ±(0,02 + 0,5L) pm 
/30/. Mittausmatka on 12,5 mm, joten laserin mittausepävarmuus on 0,05 pm. Koko
naisvirheeksi saadaan siten 0,25pm. Herkkyyskerroin on a.

± (0,02 -I- 0,5 L) ^ ±0,1
Liikkeen standardiepävarmuus on u(x)= = ±0,071 pm. (21)V32

Lineaariliikkeen pystysuuntaiset kulmapoikkeamat

Lineaariliikkeen pystysuuntaiset kulmapoikkeamat kallistavat leukoja ja niissä olevat 
mittapinnat liikkuvat siten säteen suunnassa eri matkan kuin niiden pitäisi. Nämä 
kulmapoikkeamat mitataan laserinterferometrillä ja korjataan ohjelmallisesti.

Kulmapoikkeamia mitataan Imm välein. Näiden mittapisteiden välille osuvien arvo
jen kohdalla virhe lasketaan, olettamalla virheen muutos mittapisteiden välissä line
aariseksi.

Kulmapoikkeamien aiheuttamaksi mittausepävarmuudeksi jää laserin mittausepävar
muus ja mittapisteiden välisten arvojen interpolaatiovirhe. Liikejohteiden pitkän 
tuennan takia interpolaatiovirhe oletetaan merkityksettömäksi.

Laserin mittausepävarmuus on ±0,1 kaarisekuntia (±0,000028°) /30/. Herkkyysker
roin on b.

±0,000028°
= 0,000014° (22)Kulmapoikkeamien standardiepävarmuus on u(x)=

2

Herkkyyskerroin b edellyttää mittapinnan ja lineaarijohteen välisen etäisyyden h tun
temista. Laskelmissa käytetään taulukossa 3 esitettyjä korkeuden h arvoja.
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Taulukko 3 Mittapinnan etäisyys lineaarijohteesta

Mittapinnan nimellismitta 
L=10 mm 
L=150 mm 
L=300 mm

Etäisyys
h=40 mm 
h=130 mm 
h=60 mm

3.3.7 Mittapinnan sivuttaissiirtymä

Mittapinnan sivuttaissiirtymä johtuu asemointi- ja kulmavirheistä leuan kiinnitykses
sä ja lineaariliikkeissä. Nämä virheet summautuvat ja ne yhdessä aiheuttavat mitta- 
pinnan sivuttaisen poikkeaman ideaaliasemastaan. Virhe muodostuu

- leuan geometrian virheistä
- leuan sivuttaissiirtymästä
- leuan kiertymisestä pystyakselinsa ympäri
- leuan sivuttaiskallistumisesta
- lineaariliikkeen suunnasta.

Sivuttaissiirtymän vaikutusta on selvitetty kappaleessa ‘3.3.3/Herkkyyskerroin o’. 
Siirtymä x on suurin, kun säde r on pienin ja säde r* suurin. Esimerkiksi 6 mm hal
kaisijalla (r=3 mm), mittakärkien pyöristyssäteen ollessa 2,8 mm yhden leuan 0,01 
mm siirtymä aiheuttaa 1,2 pm virheen mittaustulokseen, mikäli kyseessä on ideaali
nen mittalaite. (Kirjaimet viittaavat kuvaan 40)

Käytännössä kolmipistemikrometreissä on aina hieman välystä. Tämän välyksen sal
liessa mittakäijen liikkumisen sivusuunnassa ja hakeutumisen mittapinnan uloimpaan 
kohtaa, ei mainittua virhettä tapahdu lainkaan. Muutamaa kolmipistemikrometriä mi
tattaessa saatiin välyksen arvoiksi 12-50 pm. Sen perusteella leukojen paikoitustark- 
kuus sivuttaissuunnassa on oltava vähintään ±0,005mm.

Mittapinnan sivuttaissiirtymää mitataan Micro-Hite korkeudenmittalaitteella. Mittaus 
suoritetaan leuan ohjauskiskosta. Mittausepävarmuus muodostuu tämän mittalaitteen 
epävarmuudesta sekä leuan ohjausuran ja mittapintojen välisestä kohdistuksesta. 
Tämän kohdistuksen tarkkuus on kiinni hiomon kyvyistä. Piirustusten mukaan val
mistetuilla osilla se on alle 0,005 mm.

Mittapintojen sivuttaissiirtymän määrityksen epävarmuus on sama kuin korkeuden- 
mittalaitteen epävarmuus, ±3 pm. /31/ Herkkyyskerroin on c.

±3
Sivuttaissiirtymän standardiepävarmuus on u(x)=-ÿj = ±1,73 pm. (23)
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3.3.8 Mittausvoima

Mittalaitteen mittausvoima (5...ION) pyrkii työntämään leukoja ulospäin. Sen seu
rauksena kalibrointilaitteeseen aiheutuu taipumia ja muodonmuutoksia. Merkittävim
mät näistä ovat mittalaitteen ja mittapinnan välinen sekä kiilan ja seuraajan välinen 
kasaanpuristuminen.

Mittausvoiman todellinen vaikutus selviää valmiin laitteen kalibroinnin yhteydessä. 
Mittalaitteen mittausvoima mitataan ennen sen muuta kalibrointia ja tätä tietoa käyte
tään hyväksi kalibroinnissa. Tällöin mittausvoiman epävarmuudeksi jää vain kalib
roinnin epävarmuus. Tämä epävarmuus koostuu jousivoimamittarin epävarmuudesta 
ja sen lukematarkkudesta. Niiden yhteisvaikutus on alle 0,5 N.

Herkkyyskerroin f määritetään kokeellisesti valmiista laitteesta, joten mittausvoimien 
aiheuttamaksi mittausepävarmuudeksi arvioidaan alustavassa laskelmassa ±0,1 pm.

Lineaarijohteeseen kohdistuva vääntömomentti

Mittapinta, johon mittausvoima vaikuttaa on eri korkeudella kuin lineaarijohde, joten 
se aiheuttaa vääntömomentin lineaarijohteeseen. Tämä vääntömomentti on merkityk
sellinen ainoastaan mittausvoiman suunnassa.

Lineaarijohteen ja leuan ylimmän mittapinnan välinen etäisyys on maksimissaan 
130mm. Suurin liikekelkalle sallittu pituussuuntainen vääntömomentti on 44,1 Nm 
/26/, joten yhden kelkan suurin sallittu kuorma on

M
F = —

a

44,1 Mn
(24)

0,13m

«340N

missä M on suurin sallittu vääntömomentti ja
a on lineaarijohteen ja mittapinnan välinen etäisyys.

Kalibroitavan mittalaitteen aiheuttama säteen suuntainen kuorma on luokkaa 5-1 ON 
ja yksi kelkka kestää jo parikymmenkertaisen kuorman. Kelkkoja on kaksi kappaletta 
johteessa, joten mittausvoiman aiheuttamat taipumat oletetaan merkityksettömän pie
niksi.
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Puristumat

Kalibrointilaiteeseen kohdistuu mittaustilanteessa myös puristusvoimia. Leukakelk- 
koja sisäänpäin vetävät jouset ylläpitävät laitteeseen kohdistuvaa vakiovoimaa (F¡). 
Leukakelkan siirtomekanismi estää tämän liikkeen ja ottaa vastaan nämä voimat. 
Suurin osa näistä voimista kohdistuu kiilojen kiilapintoihin aiheuttaen niihin vastaa
vat tukivoimat (N,T). Mittaustilanteessa mittalaitteen mittausvoima (F) kohdistuu 
näitä jousivoimia vastaan. Tämä aiheuttaa kiilan ja sen seuraajan välille kohdistuvan 
voiman (N) pienenemistä ja leukaan kohdistuvan puristusvoiman (Tm) kasvamista. 
Kalibrointilaitteeseen kohdistuvia voimia on selvitetty kuvassa 41. Gravitaatiovoi
mien vaikutus on oletettu merkityksettömäksi. Jätetään myös lineaarijohteeseen koh
distuvat vääntömomentin aiheuttamat kitkavoimat huomiotta.

RF-t

Kuva 41 Voimien vaikutus kalibrointilaitteeseen

Sellaisia rajapintoja, joissa puristumilla voi olla merkittävää vaikutusta on

- mittalaitteen ja leuan mittapinnan välinen kosketus
- kiilan ja seuraajan välinen kosketus.

Mittalaitteen mittausvoima on enintään 10 N. Tämä voima aiheuttaa mittalaitteen ja 
leuan mittapinnan väliseen kosketukseen sekä kiilan ja sen seuraajan väliseen koske
tukseen pintapaineenmuutoksen, joka aiheuttaa osissa muodonmuutosta, joka ilme
nee niiden keskinäisen etäisyyden muuttumisena. Mittausvoiman vaikutusta muodon
muutoksen voidaan arvioida yksinkertaisella Herzin kaavalla /23/, jossa

a on muodonmuutos (|im)
F on puristusvoiman muutos liitospinnalla(N) 
d on kosketuslieriön pyöristyshalkaisija (mm) 
1 on kosketuspituus (mm) 
a on materiaalikohtainen välinen kerroin

Herzin kaava on

a* F
(25)
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Mittapinnan ja mittalaitteen välillä on karkaistun teräksen ja kovametallin välinen 
viivakosketus ja vaikutuskerroin on otettu suoraan taulukosta. Kiilan ja seuraajan vä
lillä on karkaistu teräksen ja laakeripronssin välinen liitos, joten sen vaikutuskerroin 
on karkea arvio.

Mittausvoiman kokonaisvaikutus saadaan laskemalla yhteen molempien liitosten ka- 
saanpuristumat. Kaikkein epäedullisimmassa tilanteessa

a, * F, cr2* F2
timax = lx*dj* +12*djг (26)

Sijoitetaan lukuarvot yhtälöön 19.

Fi (puristusvoiman muutos liitospinnalla) = 10N 
F2 (puristusvoiman muutos kiilapinnalla) =-10N 
di (mittakäijen pyöristyshalkaisija) 
h (mittakäijen kosketuspituus)
Oi (mittapinnan ja -kärjen välinen kerroin) = 0,038 
dz (seuraajan pyöristyshalkaisija)
I2 (seuraajan kosketuspituus)
G2 (kiilan ja seuraajan välinen kerroin)

= l,5mm
= 3mm

= 2 mm 
= 14mm
= 0,1

0,038*10 0,1*10
™ з*!^3 ~ i^a1/3 

= 0,111-0,057 
= 0,05/z m

a

(27)

Voimien aiheuttama mittausepävarmuus on siis luokkaa 0,05 Jim

Leukakelkan palautus)ousen voima muuttuu liikkeen aikana niin vähän, että sitä voi
daan tässä yhteydessä pitää vakiona. Tämän voiman aiheuttama puristuma lisää mit
tausepävarmuutta kulumisen seurauksena ja se tulee huomioitua laitteen nollauksen 
yhteydessä.

3.3.9 Lämpötila

Lämpötilan aiheuttama mittausepävarmuus koostuu
- lämpötilagradientista kalibrointilaitteen sisällä.
- eri teräslaatujen erilaisista lämpöpitenemiskertoimista
- lämpötilaerosta kalibrointi- ja mittalaitteen välillä
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Lämpötilaerot kalibrointilaitteen sisällä.

Lämpötilaero mittauspisteen ja esimerkiksi mitattavan mittalaitteen välillä vaikuttaa 
mittaustulokseen ja on kokonaan laiteen mittausepävarmuutta kasvattava tekijä. 
Maksimilämpötilaeroksi laitteen eri osien välillä oletetaan ±0,1 °C. Herkkyyskerroin 
on d.

±0,1°
Lämpötilaerojen epävarmuuden standardiepävarmuus on u(x)= = ±0,058° (28)

Eri teräslaatujen erilaiset lämpöpitenemiskertoimet

Eri teräslaatujen välillä on myös eroja niiden lämpöpitenemiskertoimissa. Niillä te
räskaduilla, jota laitteeseen on suunniteltu, lämpöpitenemiskertoimet ovat välillä 
11*10"6-12*10"6 1/K.

Eroa eri teräslaatujen lämpöpitenemiskertoimilla on Да=1,0 x 10"6 1/K. Herkkyys- 
kerroin on e.

Lämpöpitenemiskertoimien eron standardiepävarmuus on

±0,5* IO-6 1/K
= ±0,29 *10"61/Ku(x)= (29)V3

Lämpötilaerot kalibrointi- ja mittalaitteen välillä

Mitattavan mittalaitteen tulee kalibroinnin aikana olla samassa lämpötilassa kuin 
kalibrointilaitteen. Tämä samalämpöisyys saavutetaan, kun mittalaitetta pidetään 
riittävän kauan samassa tilassa kalibrointilaitteen kanssa. Lämpötilaeroiksi 
arvioidaan 0,1°. Herkkyyskerroin on d.

Lämpötilaerojen epävarmuuden standardiepävarmuus on u(x)=
±0,1°

= ±0,058° (30)S

3.3.10 Pituusanturi

Pituusanturi kalibroidaan VTT:n konepajatekniikan laboratorion ohjeen no. 7711 
mukaisesti. Kalibrointi suoritetaan laserinterferometrillä ja sillä päästään ±0,25 pm 
mittausepävarmuuteen. Ohje on esitetty liitteessä I.

3.3.11 Yhteenveto

Edellä on selvitetty kalibrointilaitteen mittausepävarmuuden muodostumista. Näiden 
selvitysten tulokset on koottu yhteen taulukoihin 4-6, joiden avulla määritetään lait
teen mittausepävarmuusarvio.
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Jokainen kalibrointilaitteen mittausepävarmuuskomponentti on kirjoitettu taulukoi
hin 4, 5 ja 6 omille riveilleen. Taulukko 4 kuvaa mittausepävarmuutta mitattaessa 
halkaisijaltaan 10 mm mittalaitetta, taulukko 5; 150 mm ja taulukko 6; 300 mm mit
talaitetta.

Taulukoiden ensimmäisessä sarakkeessa on mainittu epävarmuuden lähde. Toisessa 
sarakkeessa on tuon epävarmuuden suuruus. Kolmas sarake kertoo epävarmuuden ja
kautumisen sen esiintymisalueellaan. Neljännessä sarakkeessa on epävarmuuden 
standardiarvo. Se lasketaan esimerkiksi normaalijakautuneelle epävarmuudelle /23/

yläraja — alaraja epävarmuus
u(xi) = (31)

2V3 V3

Jos epävarmuus on suoraan jonkin mittalaitteen epävarmuus, niin se on yleensä laa
jennettu epävarmuus (k=2). Tästä saadaan standardiepävarmuus jakamalla se kahdel
la.

laajennettu epävarmuus
u(xi) = (32)

2

Viidennessä sarakkeessa on kyseisen suureen herkkyyskerroin. Herkkyyskertoimet on 
määritelty aiemmin kappaleessa ‘3.3.3 - Herkkyyskertoimet’. Kuudes sarake on suu
reen epävarmuuden aiheuttama mittausepävarmuuskomponentti. Epävarmuuskom- 
ponenteista on laskettu neliösumma, joka kerrottu kertoimella k=2, jolloin laajennet
tu epävarmuus kattaa 95% virhetapahtumista. /23/
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Taulukko 4 Mittausepävarmuuden komponentit 10 mm mittalaitteella

Suure Epävarmuus 
L=10 mm

Tod.näk.
jakauma

Standardi-
epävarmuus

Herkkyys-
kerroin

Epävarmuus

X u(x) U(y)
Nollaustulkin säde ± 0,47 normaali ± 0,16 ± 0,160a
Mittapintojen lieriömäisyys ± 0,15 normaali ± 0.087 í 0,087a
Mittapintojen etäisyys nollapinnasta ±0,22 normaali ± 0,110± 0,11 a
Lineaariliikeen matka ± 0,13 ± 0,071normaali ± 0,071 a

± 2,8*10’s° ± l,4*10's°Lineaariliikkeen pystykulma normaali b ± 0,010
Mittapinnan sivuttaissiirtymä ± 3 normaali ± 0.378± 1,74 c
Mittausvoima ± 0,25 N normaali f ± 0,100± 0,14 N
Lämpötilaero ± 0,2° normaali ±0,116° d ± 0,013

± 0,5*10'6 1/K ± 0,29*10"6 1/KLämpöpitenemiskertoimien erot ± 0,000normaali e
Pituusanturin mittausepävarmuus ± 0,500normaali ± 0,5 1± 1
yhteensä (neliösumma) 
laajennettu epävarmuus (k=2)

± 0,673
± 1347

Taulukko 5 Mittausepävarmuuden komponentit 150 mm mittalaitteella

Suure Epävarmuus 
L=150 mm

Tod.näk.
jakauma

Standardi-
epävarmuus

Herkkyys-
kerroin

Epävarmuus

X u(x) U(y)

Nollaustulkin säde ± 0,47 normaali ± 0,16 ± 0,160a
Mittapintojen lieriömäisyys_______
Mittapintojen etäisyys nollapinnasta 
Lineaariliikeen matka

± 0,087 ± 0,087± 0,15 normaali a
± 0,130±0,26 normaali ± 0,13 a
± 0,071±0,13 normaali ±0,071 a

± 2,8*1050 ± 1,4*10'50Lineaariliikkeen pystykulma b ± 0,024normaali
Mittapinnan sivuttaissiirtymä ± 0,454± 3 normaali ± 1,74 c

f ± 0,100Mittausvoima ± 0,25 N normaali ± 0,14 N
Lämpötilaero d ± 0,200± 0,2° normaali ± 0,116°

± 0,29*10'6 1/K± 0,5* IO-6 1/KLämpöpitenemiskertoimien erot normaali ± 0,002e
Pituusanturin mittausepävarmuus normaali ± 0,5 ± 0,500± 1 1
yhteensä (neliösumma) 
laajennettu epävarmuus (k=2)

± 0,750
± 1,499

Taulukko 6 Mittausepävarmuuden komponentit 300 mm mittalaitteella

Suure Tod.näk.
jakauma

Standardi-
epävarmuus

Herkkyys-
kerroin

EpävarmuusEpävarmuus 
L=300 mm

X u(x) u(y)
± 0,160Nollaustulkin säde normaali± 0,47 ± 0,16 a

normaali ± 0,087 ± 0,087Mittapintojen lieriömäisyys_______
Mittapintojen etäisyys nollapinnasta

± 0,15 a
± 0,160normaali ± 0,16± 0,32 a

normaali ± 0,071 ± 0,071Lineaariliikeen matka ± 0,13 a
± 1,4*10'5°± 2,8*10 50 b ± 0,032Lineaariliikkeen pystykulma 

Mittapinnan sivuttaissiirtymä
normaali

± 0,225±3 normaali ± 1,74 c
f ± 0,100normaali ± 0,14 NMittausvoima ± 0,25 N

normaali ± 0,116° d ± 0,400Lämpötilaero ± 0,2°

± 0,29*10'6 1/K± 0,5* IO-6 1/K ± 0,004normaaliLämpöpitenemiskertoimien erot e
1 ± 0,500Pituusanturin mittausepävarmuus normaali ± 0,5± 1

± 0,732
± 1,464

yhteensä (neliösumma) 
laajennettu epävarmuus (k=2)
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3.4 Kalibrointiohje

3.4.1 Yleistä

Kolmipistemikrometrin kalibrointilaitteen kalibrointi käsittää sen mittausepävarmuu
teen vaikuttavien tekijöiden määrityksen. Laitteen rakenteesta johtuen sen kalibrointi 
ja säätö ovat hieman lomittaisia toimintoja ja osa tekijöistä kalibroidaan ennen lait
teen kokoamista lopulliseen muotoonsa.

Tässä kalibroinnissa osa virhelähteistä määritetään numeerisiksi arvoiksi ja kompen
soidaan ohjelmallisesti. Osa virhelähteistä säädetään riittävän pieniksi, jolloin niiden 
merkitys suhteessa mittausepävarmuuteen on lähes olematon. Näiden virheiden osal
ta kalibroinnissa mitataan tuo virhelähde ja todetaan sen joko oleva sallittujen rajojen 
sisällä tai vaativan uutta säätöä. Loput virhelähteet vaikuttavat laitteen mittausepä
varmuuteen.

Laitteen kalibrointi käsittää seuraavat toimenpiteet:

Ennen leukojen lopullista valmistamista mitataan sahaamattomasta leuka-aihiosta 
mittapintojen lieriömäisyydet ja sama-akselisuudet.

Valmis laite joudutaan purkamaan osiin sen kalibroimiseksi. Laitteen pöytä irrotetaan 
rungosta ja laakeri siirtokehineen pöydästä. Mitataan

- lineaariliikkeiden suunnat
- lineaariliikkeiden paikat
- lineaariliikkeiden kulmapoikkeamat vaakatasossa
- lineaariliikkeiden ja leukojen ohjauskiskojen yhdensuuntaisuus.

Purettuna ollessa siitä kalibroidaan myös 
- pituusanturi

Tämän jälkeen laite kootaan käyttövalmiiksi ja siitä mitataan
- kaksipistemittausleukojen keskinäiset liikepoikkeamat
- jokaisen lineaariliikkeen liikepoikkeamat
- jokaisen lineaariliikkeen kulmapoikkeamat pystysuunnassa
- mittausvoiman vaikutus anturin näyttämään.

Ja lopuksi kalibroidaan
- voima-anturi
- nollaustulkki

ja mitataan
- leukojen mittapintojen etäisyydet nollauspinnasta.
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3.4.2 Leukojen Mittapintojen lieriömäisyys ja sama-akselisuus

Leukojen mittapintojen ja nollauspinnan sama-akselisuus mitataan ympyrämäisyy- 
denmittauskoneella hiotusta leuka-aihiosta ennen leukojen irtisahausta. Saadut sama- 
akselisuusvirheet eivät saa ylittää työpiirustukseen merkittyjä toleransseja. Leuat irro
tetaan tämän jälkeen aihiosta lankasahaamalla.

3.4.3 Lineaariliikkeen vaakapoikkeamat

Lineaariliikkeen vaakasuuntaisiksi poikkeamiksi huomioidaan tekijät, jotka aiheutta
vat mittapinnan siirtymistä liikkeen sivuttaissuunnassa. Tällaisia ovat

- lineaarijohteen sivuttaissiirtymä
- lineaariliikkeen suunta
- lineaariliikkeen suoruus
- leuan ohjauskiskon ja lineaarijohteen välinen yhdensuuntaisuus.

Muutamien kolmipistemikrojen mittakärkien si vuttai s välystä mitattaessa saatiin ar
voja 12-50 pm. Leukojen mittapintojen sivuttaissiirtymälle asetetaan siten maksimi
arvoksi 12 pm. Oletetaan virheen jakaantuvan tasan kaikille sivuttaissiirtymään vai
kuttaville tekijöille. Pienimmän neliösumman menetelmää käyttäen saadaan kullekin 
virheelle 95% esiintymistodennäköisyydellä maksimivirhe.

fon kokonais virhe 
a on yhden tekijän virhe 
as on a:n standardiepävarmuus

a:n standardiepävarmuus on yhtälön 31 perusteella

a
(33)ûi"V3

Kun standardiepävarmuuskomponentit lasketaan yhteen pienimmän neliösumman 
menetelmällä, saadaan

r Va
f s = 4lV3;

(34)
2a

"V3

Kun huomioidaan kerroin k=2, kokonaisvirhe on 95% esiintymistodennäköisyydellä
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/=2/5
2 а

(35)2V3

4
= -paV3

am arvoksi saadaan, kun/on 12 цш

Vs
Tf

~ 5,\¡jm

а = (36)

Eli jokaiselle komponentille sallitaan 5 pm virhe.

Leukojen lineaariliikkeiden suunta kalibroidaan tarkan, kulma-anturilla varustetun 
pyöröpöydän ja korkeudenmittalaitteen (Micro-hite) avulla. Tätä kalibrointia varten 
on laitteen pöytä irrotettava rungosta. Kalibrointilaitteen pöytä keskitetään keski- 
reiästään(042H7, liite C, sivu 3) ja kiinnitetään pyöröpöytään kiinni. Pyöröpöytä on 
pystyasennossa kivitason päällä ja korkeudenmittalaitteella mitataan etäisyyttä kivita- 
soon nähden. Lineaariliikkeiden kiinnitystä selventää kuva 42.

Leukakelkka no. I irrotetaan ja sen liikejohde suunnataan kivitason suuntaiseksi 
kääntämällä pyöröpöytää. Pyöröpöytää käännetään siten, että keskiholkin ja leuan I 
seuraajan ohjausreiän (reikä di, liite C, sivu 3) ovat yhtä etäällä kivitasosta. Tämä 
suunta on liikkeen I ideaalisuunta ja lineaarijohteen tulee olla mahdollisimman tar
kasti sen suuntainen ja keskellä sitä. Mittaus suoritetaan kahdesta pisteestä, noin 10 
mm lineaarijohteen päistä. Jos lineaarijohteen asema tai suunta poikkeaa jäljempänä 
esitettyjä arvoja enemmän, säädetään johde uudelleen.

m
»

№9

I

Kuva 42 Lineaariliikejohteiden asennus
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Lineaarijohteen kalibroinnin ja mahdollisen säädön jälkeen leukakelkka kiinnitetään 
paikoilleen. Leukakelkan päällä olevan ohjauskiskon suoruus mitataan kivitasoon 
nähden kahdesta pisteestä, noin 10 mm lineaarijohteen päistä. Jos ohjauskisko ei ole 
lineaarijohteen kanssa riittävän yhdensuuntainen, säädetään se paikoilleen liikutta
malla lineaarijohteen kelkkoja leukakelkkaan nähden.

Lineaariliikkeen kulmapoikkeamaa mitataan mittakelloilla. Toinen mittakello (0,001 
mm erotuskyky) asetetaan leukakelkkaan kiinni, kärki kiinni kivitasoon. Toinen mit
takello (0,01 mm erotuskyky, >12,5mm liike) asetetaan jalustalle leukakelkan taak
se. Kelkkaa liikutetaan ja tarkemman mittakellon kärki liikkuu kivitasoa pitkin. Mit- 
takellon lukemat ja liikkeen asemat kirjataan muistiin 1 mm välein.

Pyöröpöytä käännetään seuraavan johteen nimelliskulmaan, siirretään leukakelkka 
apujohteelle ja mitataan kyseisen johteen suoruus kivitasoon nähden. Johteen oikea 
sivuttaisasema (korkeus kivitasoon nähden) määräytyy pöydän keskireiästä. Lineaari
johteen kulma, asema ja suoruus sekä ohjauskiskon ja leukakelkan välinen yhden
suuntaisuus mitataan lopuilta kolmelta liikkeeltä vastaavasti. Ne säädetään uudelleen 
tarvittaessa.

Lineaarijohteen suurin sallittu kulmapoikkeama on 1,4 kulmaminuuttia (0,023°), 
joka 12,5 mm matkalla tarkoittaa 5pm:ä. Lineaarijohteen ja ohjauskiskon suurin sal
littu yhteinen sivuttaissiirtymä on 5 pm. Ohjauskiskon ja lineaarijohteen suurin sallit
tu yhdensuuntaisuuspoikkeama on 5 pm.

3.4.4 Nollaustulkki

Kalibrointilaitteen leukojen asetukseen käytettävänä apuvälineenä on laitteen keskel
le asennettu lieriömäinen asetustulkki (osa no. 34, liite B, sivu 1 ja liite C, sivu 5). 
Asetustulkista mitataan, että se on vaatimusten mukainen. Sitä ei tarvitse ottaa varsi
naisen kalibroinnin piiriin, koska sen merkitys mittausepävarmuuteen on vähäinen.

Leukojen aseman nollausta varten on vertailunormaalina lieriömäinen nollaustulkki 
(osa 35, liite B, sivu 1 ja liite C, sivu 9). Tämä tulkki kalibroidaan soveltaen VTT:n 
Konepajatekniikan laboratorion kalibrointiohjetta no. 7764, joka on esitetty liitteessä 
H. Tulkin mataluudesta johtuen ympyrämäisyysmittaukset tehdään kuitenkin vain 
kahdelta korkeudelta ja halkaisija mitataan vain yhdestä kohdasta, joka kertoo suu
rimman halkaisijan. Tulkin käyttöönotto- ja määräaikaiskalibroinnit ovat samanlaisia. 
Niissä

- tarkastetaan silmämääräisesti mittapinnan kunto
- mitataan tulkin halkaisija
- mitataan tulkin lieriömäisyys

Pintojen kunnon tarkastus suoritetaan visuaalisesti. Mittapinnassa ei saa olla jäystei- 
tä, tasomaisia kulumia tai merkittäviä naarmuja tai kohoumia. Tarvittaessa apuna 
käytetään suurennuslasia tai mikroskooppia. Nollaustulkista määritetään sen säteet 
kunkin liikkeen suunnassa erikseen. Määritys tehdään tulkin ympyrämäisyys- ja hal
kaisija-arvojen perusteella.
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3.4.5 Pituusanturi

Pituusanturi kalibroidaan VTT Valmistustekniikan konepajatekniikan laboratorion 
kalibrointiohjeen KOT 7711 mukaisesti. Ohje on esitetty liitteessä I.

3.4.6 Leukojen mittapintojen sijainnit

Leuan jokaisen mittapinnan todellinen ero nollauspintaan on kalibroinnilla selvitettä
vä asia. Nämä mitataan jokaiselle leualle ja jokaiselle mittapinnalle erikseen. Leuat 
asetetaan pareittain varta vasten tehdylle kalibrointijigille (liite C, sivu 39), jossa ole
va ohjain asemoi ne oikeaan asentoon. Leukojen välinen keskinäinen etäisyys asete
taan silmämääräisesti jigiin piirrettyjen merkkien mukaan samaksi. Kiinnitys kalib- 
rointijigiin tapahtuu kuten kiinnitys varsinaiseen kalibrointilaitteeseen. Leukojen 
kiinnitys ja mittauksen periaate on esitetty kuvassa 43.

Leukapareista mitataan pituudenmittauskoneella mittapintojen väliset halkaisijat (A). 
Mitataan ensin leukapari (leuka) I - (leuka) П, ja sitten leukaparit I-Ш, ü-HIjalII- 
rV. Ennen mittapintoja mitataan nollauspintojen välinen etäisyys (s), jonka avulla 
kompensoidaan leukojen eri paikoitusetäisyyksistä tulevat virheet.

Tulokset kootaan MS-Exel taulukkoon, joka on esitetty liitteessä D. Niistä lasketaan 
jäljempänä esitetyn mukaisesti kunkin mittapinnan vaakasuuntainen etäisyys nollaus
pintaan nähden. Nämä etäisyydet syötetään ohjelman muistiin.

Oh lain

Leuka I Leuka II

■äZ

kuva 43 Leukojen mittapintojen sijainnin mittaus

Mitattujen halkaisijoiden yhteys kunkin mittapinnan todelliseen eroon nollauspinnas- 
ta (a/, a2, bi,... jne.), selvitetään laskemalla. Mittaustulokset ovat muotoa A, joka on 
yhtä suuri kuin ai+a2+s¡, jossa a¡ ja a2 ovat leukojen I ja П mittapintojen ero kysei
sen leuan nollauspinnasta ja Si leukaparin I-П nollapintojen välinen etäisyys (si<0). 
Vaihtamalla leukoja saadaan kaikille mittapinnalle seuraava yhteys:
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a, +a2+s, = A12 (1)

a, + a3 + 52 = A13 (2) 

я2 + â3 + = Ajj (3)

a3+a4+s4 =A34 (4)

Yhtälöryhmän 36 yhtälöistä 1 ja 2 saadaan

a2 - Ai2 o, 5,

ti3 = ^13 ~ai ~ S2

Sijoitetaan nämä yhtälöön 3 ja ratkaistaan siitä ay

a2 = -^23 ~ S3

A2 — ai ~ ^1 Аз ~ai — S2 = Ay -S3

— 2a, - - A12 — A13 + A23 + s, + i2 — i3 

A, 2 A13 — A^ — 5, — s2 + s3

5ij. a2 jaa3

a, =
2

Sijoitetaan tulos yhtälöön 1

a2 - ai si + Az

A|2 A13 — A23 — 5, — s2 + S3
s\ + A, 22

A2 A3 A23 + ^2 s3

2

Sijoitetaan tämä tulos yhtälöön 3

^3 — a2 53 + A23

A,; ~ A13 + A23 — 5, + 52 — .у3
53 + A232

— A,2 + A13 + Ay + s, — s2 — s3
2

Sijoitetaan tämä tulos yhtälöön 4

у:

o

sC
O
N

oc
4-

ГЛ

U
J

ti 
ti 

ÌÌ



a4 = -a, -s4 + A34

— A12 + A13 + A23 + 5, — 52 — 53
54 + AM (42)2

A,2 — A13 — A23 + 2A34 — í, + — 2s4
2

Yhtälöryhmän 36 ratkaisuksi saadaan

A|2 A|3 ^23 *^1 ^2 *^3
(43)a, =

2

A2 Аз ^23 S\ S2 S3a2 =
2

— A|2 + A13 + A?3 + s¡ — s2 — s3
a3 =

2

A|2 A,3 ^23 2 A34 ~t" S2 ~h ^3 2s4
a4 =

2

Nämä etäisyydet kirjataan 0,1 цт tarkkuudella leuka- ja mittapintakohtaisesti ohjel
man korjaustaulukkoon. -(-merkkinen ero tarkoittaa, että mittapinta on keskiakselista 
lukien nollapintaa ulompana ja —merkkinen, että se on sitä lähempänä.

3.4.7 Kaksipistemittausleukojen keskinäiset liikkeet

Kaksipistemittausleukojen keskinäiset liikepoikkeamat kalibroidaan laserinterfero- 
metrin avulla. Nämä poikkeamat johtuvat anturin virheistä ja anturin kiinnityksen 
virheistä, joista merkittävin on anturin yhdensuuntaisuus liikeakselien suhteen. Lase
rin kiinteä prisma asetetaan leukakelkan I ja liikkuva prisma leukakelkan IV päälle. 
Laite ajetaan ensin kiinni ja laseri sekä anturi nollataan. Tämä jälkeen laitetta ajetaan 
auki ja tämä avauksen aikana luetaan sekä anturin että laserin ilmoittamat arvot 1 mm 
välein. Saadut arvot kirjoitetaan muistiin ja niistä lasketaan ohjelmalle koijaustiedos-
to.

3.4.8 Yksittäisen leukakelkan liike

Jokaisen leukakelkan liikkeestä mitataan sen todellinen sijainti verrattuna anturin 
näyttämään. Samoin mitataan leukakelkkojen pystysuuntaiset kulmapoikkeamat. Mo
lemmat mittaukset suoritetaan peräkkäin jokaiselle liikkeelle erikseen.
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Leukakelkan liikkeen poikkeama anturin näyttämään nähden mitataan laserinterfero- 
metrin pituusoption avulla. Kiinteä prisma asetetaan nollaustulkin päälle ja liikkuva 
prisma kyseisen leukakelkan päälle. Laite ajetaan ensin kiinni ja laseri sekä anturi 
nollataan. Tämä jälkeen laitetta ajetaan auki ja tämä avauksen aikana luetaan sekä an
turin että laserin ilmoittamat arvot 0,5 mm välein. Saadut arvot kirjoitetaan muistiin 
ja niistä lasketaan ohjelmalle koijaustiedosto.

Leukakelkkojen liikkeiden kulmapoikkeamat mitataan laserinterferometrin kulmaop- 
tiolla. Kiinteä prisma asetetaan nollaustulkin päälle ja liikkuva kalibroitavan leuka- 
kelkan päälle. Laite ajetaan ensin kiinni ja laseri sekä anturi nollataan. Tämä jälkeen 
laitetta ajetaan auki ja tämä avauksen aikana luetaan laserin ilmoittamat arvot 1 mm 
välein. Saadut arvot kirjoitetaan muistiin ohjelman korjaustiedostoon.

3.4.9 Mittausvoima

Mittausvoiman vaikutusta kuhunkin liikkeeseen mitataan asettamalla sähköinen pi- 
tuusanturi leukakelkan taakse. Leukakelkkaa työnnetään vakiovoimilla (esim. 2, 4, 
6,...,10N) ja ulkoisen anturin muutosta verrataan laitteen oman anturin näyttämän 
muutokseen. Näiden muutosten ero kirjataan ohjelman muistiin. Mittaus suoritetaan 
jokaiselle leualle ja jokaiselle mittapinnalle erikseen.

3.4.10 Voima-anturi

Voimamittaus kalibroidaan jokaiselle punnukselle erikseen. Leukakelkkaa no. I 
työnnetään voimamittarilla ja havainnoidaan pituusanturin muutosta. Voimamittarin 
lukemaa kelkan liikahtaessa verrataan asetusarvoon. Eroa saa olla korkeintaan 0,5N.

3.4.11 Kalibrointijaksot

Määräaikaiskalibroinnin jakso on yksi vuosi. Myöhemmin, kun laitteen muutokset 
vuoden aikana selviävät paremmin, voitaneen kalibrointijaksoa pidentää kahteen 
vuoteen.
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3.5 Kalibrointilaitteen kokoonpano

3.5.1 Yleistä

Tässä kappaleessa selitetään mekaanisen kalibrointilaitteen kokoonpano. Se käsittää 
kuitenkin paljon samanaikaista osien asemointia ja osin myös kalibrointimittauksia, 
joten on suositeltavaa perehtyä myös kappaleeseen ‘3.4 -Kalibrointiohje’, johon tässä 
kappaleessa on useita viittauksia. Kappaleessa ‘4.2 - Uuden kalibrointilaitteen 
kuvaus’ on selitetty kunkin osan nimi sekä vastaava numero osaluettelossa ja 
kokoonpanopiirustuksissa. Tässä yhteydessä osista puhutaan vain niiden nimillä.

3.5.2 Kokoonpanon kuvaus

Kalibrointilaitteen kokoonpano aloitetaan pöydästä. Sen keskelle painetaan keski- 
holkki lämmittämällä pöytää ja jäähdyttämällä hoikkia. Myös hydraulipuristinta voi 
käyttää apuna.

Pöytä kiinnitetään kalibrointiohjeen mukaisesti kiinni kivitasolle sijoitettuun pysty- 
pyöröpöytään, jossa siihen kiinnitetään lineaarijohteet ja leukakelkat. Pöytä keskite
tään mahdollisimman tarkasti (noin 0,01 mm) pyöröpöydän keskelle. Pöytä käänne
tään siten, että liike no. 1 on kivitasoon nähden yhdensuuntainen (vaakasuorassa). 
Liikkeen no. 1 oikea suunta on keskireiän keskipisteen ja seuraajan kiinnitysreiän 
keskipisteen välinen suora. Pyöröpöydässä oleva kulma-anturi nollataan. Kiinnitys on 
esitetty kuvassa 42.

Ensimmäinen lineaarijohde kiinnitetään paikoilleen. Tämän ulkopuolelle kiinnitetään 
väliaikaisesti apujohde, johon lineaarijohteen liikekelkat siirretään asemoinnin ajaksi. 
Tämä on välttämätöntä lineaarijohteiden rakenteen takia. Liikekelkat on laakeroitu 
kuulilla ja irrottaminen kiskolta ilman apukiskoa aiheuttaisi kaikkien kuulien putoa
misen pois paikoiltaan.

Lineaarijohteen johdekiskon kaksi ulointa ruuvia kiristetään 1 Nm tiukkuuteen ja 
apujohde irrotetaan. Johdekiskon korkeus kivitasoon nähden mitataan korkeudenmit- 
talaitteella, joka on nollattu keskiholkin reiän keskipisteeseen. Mittaus suoritetaan 
kiskon molemmista päistä noin 10 mm päädystä. Johdekisko haetaan naputtelemalla 
yhdensuuntaiseksi kivitason kanssa ja keskireiän ja seuraajan reiän keskipisteiden vä
lisen suoran keskelle. Kohdistuksen apuna voi käyttää joko korkeudenmittalaitetta tai 
esimerkiksi vippa-anturia kertomaan kiskon paikan muutosta. Kun johdekisko on riit
tävän tarkasti oikeassa asemassaan, kiristetään ruuvit 2,5 Nm tiukkuuteen. Tarkiste
taan kulma-anturin näyttämä ja mitataan vielä johteen paikka uudelleen, jotta varmis
tutaan ettei kiristys ole siirtänyt sitä. Liikekelkat palautetaan apujohteelta takaisin.
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Pyöröpöytää käännetään seuraavan liikkeen oikean kulman kohdalle. Korkeudenmit- 
talaitteella haetaan oikea korkeus keskiholkin reiästä ja uusi kisko asemoidaan edelli
sen tavoin kiinni pöytään. Näin jatketaan kunnes kaikki neljä kiskoa ovat kiinni pöy
dässä. Koko ajan on huolehdittava osien riittävästä puhtaudesta.

Leukakelkkoihin kiinnitetään ohjauskiskot, pituusanturi ja ulommat seuraajat. Tämän 
jälkeen leukakelkat kiinnitetään lineaarijohteiden liikekelkkoihin, asemoidaan oike
aan kulmaan ja keskiholkin reiästä mitatun korkeuden keskelle, soveltaen lineaarijoh
teiden yhteydessä kuvattua tapaa. Leukakelkkojen kiinnitysruuvit kiristetään lopuksi 
2,0 Nm tiukkuuteen.

Siirtokehän keskelle kiinnitetään tarkkuuslaakeri ulkokehästään. Siirtokehän ja pöy
dän välinen huopatiiviste asetetaan uraansa. Pöytä irrotetaan pyöröpöydästä ja asete
taan ylösalaisin työtasolle. Pöydän alle asetetaan tuet, jotta se ei makaa leukakelkko
jen varassa. Siirtokehä laakereineen kiinnitettään pöydän alapintaan. Laitteen runko, 
johon on jo kiinnitetty kahvat sen liikuttamisen helpottamiseksi, käännetään ylösala- 
sin ja kiinnitetään kiinni pöytään. Laitteen ollessa ylösalaisin kiinnitettään siihen 
myös hihnapyörän osakokoonpano.

Laite käännetään ympäri. Moottorikäytön osat, asetustulkki, kiilat, hihnat ja jouset 
asennetaan siihen kiinni. Hihnapyörän, hihnakuorman ja askelmoottorin osakokoon
panot ovat melko yksinkertaisia ja selviävät parhaiten liitteessä В olevien kokoonpa- 
nopiirustusten avulla, joten niitä ei tässä käsitellä.

Asetustulkin reikään painetaan kumi vaimennin. Asetustulkin varsi öljytään kevyesti 
ja painetaan reikäänsä varoen, ettei pituusanturi vaurioidu. Kiilat kiinnitetään liitteen 
B, sivujen 2 ja 3 mukaisesti kiinni siirtokehään. Kiilan toinen pää tulee seuraajien vä
liin. Kiilan korkeuden tulee olla seuraajien keskellä. Pituusanturia vastapäätä olevan 
tapin pituus säädetään siten, että anturin lukualue riittää kattamaan leukakelkkojen 
koko liikealueen.

Mittausleukojen asennus suoritetaan laitteen ollessa muutoin kasassa. Asetustulkki 
nostetaan samalle korkeudelle kuin leukojen nollapinta. Liikkeet ajetaan keskelle 
‘kiinni’ ja leuka no. 1 asetetaan paikoilleen. Se työnnetään kiinni asetustulkkia vasten 
ja lukitaan ruuvilla paikoilleen. Vastaavalla tavalla kiinnitettään loput leuat. Leuat 
ovat asemoinnin jälkeen hyvin lähellä laitteen keskipistettä. Pienet virheet tässä ase
moinnissa kompensoituvat leukojen nollauksen yhteydessä. Leukojen nollaus on seli
tetty laitteen käyttöohjelman kuvauksen yhteydessä kappaleessa ‘4.2.4 - käyttöohjel- 
man kuvaus’. Lopuksi asetustulkki painetaan takaisin alas.

Kalibrointilaite on nyt mekaanisilta osiltaan valmis.
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4. TULOKSET

4.1 Yleistä

Tämän tutkimustyön tavoitteena on suunnitella kalibrointilaite, jolla kyetään kalibroi
maan kolmipistemikrometrejä ja muita käsimittalaitteita entistä nopeammin ja hel
pommin. Työn tuloksena on suunnitelma laitteen rakennuksesta, joka on pääosin esi
tetty kappaleessa 3 ja fyysinen laite, jota tässä kappaleessa kuvataan..

Suunnittelutyön tuloksena syntyi mekaanisen mittalaitteen suunnitelma kokoonpano
ja työpiirustuksineen, laitteen sähköisen rakenteen suunnitelma mukaanlukien moot
torikäytön yhdistetyn virta- ja ohjausyksikön suunnittelu ja laitteen käyttöohjelmiston 
suunnitelma ja ohjelman raakaversio.

4.2 Kalibrointilaitteen kuvaus

4.2.1 Mekaaninen rakenne

Kolmipistemikrometrin kalibrointilaite on kiinteästi jalustallaan seisova mittalaite. 
Sen tarkoitus on toimia eräänlaisena säädettävänä rengastulkkina. Leukojen säätövara 
on 25 mm (halkaisijamitta). Laitteeseen voidaan vaihtaa eri leuat, sen mukaan minkä
laista mittalaitetta ollaan kalibroimassa. Tällöin mahdollisten kalibroitavien mittalait
teiden määrä kasvaa huomattavasti. Laitteen protyyppivaiheessa valmistetaan kustan
nussyistä kuitenkin vain yhdet leuat.

Laitteen rakenne koostuu karkeasti pyöreästä pöydästä, jonka päällä liikkuvat leuat 
ovat ja pöydän ulkopuolella olevasta siirtokehästä, joka kiilojen avulla liikuttaa leu
koja pöydän säteen suunnassa. Siirtokehää liikutetaan hihnavälitteisellä askelmootto- 
rikäytöllä. Alimmaisena on runkolevy, johon osat on kiinnitetty. Laite on valmistettu 
pääosin teräksestä ja se painaa noin 120kg. Laitteen päädimensiot ovat 720x440x300 
mm (pxlxk). Laitteen yhteydessä on omassa vaunussaan mikrotietokone oheislaittei- 
neen. Kalibrointilaite on esitetty kuvassa 44.

Mekaanisen rakenteen selitys

Kolmipistemikrometrin kalibrointilaitteen kokoonpanopiirustukset on esitetty liit
teessä B. Seuraavassa tekstissä laitteen osan numero on esitetty osan perässä suluissa 
ja nuo osien numerot viittaavat liitteinä oleviin kokoonpanopiirustuksiin ja niiden 
osaluetteloon, joka on esitetty liitteessä A.
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Kuva 44 Kolmipisîemikrometrin kalibrointilaite

Laitteen pohjimmaisena on sen runko (1). Se on 20 mm vahvasta rakenneteräksestä 
valmistettu levy, jonka varaan laite rakentuu ja johon moottorikäytön vaatimat osako
konaisuudet on kiinnitetty. Runkoon on myös kiinnitetty kahvat (113), jotta painavan 
laitteen liikuttaminen olisi helpompaa. Rungon toisella pitkällä sivulla on irrotettava 
pala (2), joka voidaan irrottaa, jos laitetta kalibroidaan Talyrond 75 -ympyrämäisyy- 
den mittauskoneella. Ilman irrotettavaa palaa se olisi liian leveä mittauskoneen ki
taan.

Rungon päälle on kiinnitetty pöytä (4). Se toimii tukialustana leukojen (25-28) ja nii
den tukimekanismien lineaariliikkeille. Pöydän keskelle on kiinnitetty lämpösovit- 
teella kovaksi karkaistu porausholkki (14), jonka tarkoitus on toimia asetustulkin 
(34) ohjaimena sekä apupintana laitteen keskipisteen määrityksessä. Pöydän reunoil
le, lineaarijohteiden (23) ulkopuolelle on kiinnitetty sisemmät seuraajat (17), jotka on 
valmistettu laakeripronssista. Pöydän päälle on myös kiinnitetty voimamittauksen 
vaatima punnusmekanismi (58).

Pöydän alapuolen ulkopintaan on kiinnitetty 12 ruuvilla tarkkuuslaakeri (6). Tämän 
laakerin varassa pyörii siirtokehä (9), johon on kiinnitetty neljä hyvin samalaisiksi 
tarkkuushiottua kiilaa (51). Siirtokehän pyöriessä työntyvät kiilat seuraajien (15,17) 
väliin ja liikuttavat leukoja ulospäin. Kun siirtokehä pyörii vastakkaiseen suuntaa ve
täytyvät kiilat poispäin ja leuat liikkuvat takaisin keskelle vetojousien (43) vaikutuk
sesta. Siirtokehä on tiivistetty huopatiivisteillä (12,13) molemmilta puoliltaan, jotta 
tarkkuuslaakeri saadaan puhtaaseen ja pölyttömään tilaan. Siirtokehän ulkopinnan 
yhdessä kohdassa on irrotettava pala (10). Tämän palan tarkoituksena on mahdollis
taa laitteen mahtuminen Talyrond 75 -ympyrämäisyydenmittauskoneen kitaan.

Pöydän päälle on kiinnitetty neljä tarkkaa ja välyksetöntä pienoislineaarijohdetta 
(23). Jokaisessa lineaarijohteessa on kaksi liikekelkkaa. Näissä liikekelkoissa on 
kiinni leukakelkat (19-21). Niiden yläpinnan uraan on kiinnitetty leuan ohjauskisko 
(31). Leuan ohjauskiskon tehtävänä on asemoida leuka sivuttaissuunnassa oikeaan 
paikkaan. Leuan säteittäispaikka määräytyy asetustulkin (34) avulla. Leukakelan no. 
IV (21) sisälle on asennettu pituusanturi (38), joka mittaa leukakelkkojen I (19) ja 
leukakelkan IV (21) välistä etäisyyttä.
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Vastakkaiseen leukakelkkaan IV on kiinnitetty tappi (41), jonka päähän on upotettu 
laakerikuula (42). Leukakelkkojen alapintoihin on kiinnitetty ulommaiset seuraajat 
(15)

Askelmoottorikäytön (101), hihnakuorman (71), hihnavälityksen (92) ja voimamit- 
tauskuorman (58) konstruktiot selviävät niiden kokoonpanopiirustuksista, jotka on 
esitetty liitteessä B.

4.2.2 Sähköinen rakenne

Kalibrointilaitteen sähköinen rakenne koostuu
- askelmoottorikäytöstä
- digitaalisesta pituusanturista
- ulkopuolisista oheislaitteista
- ulkopuolisesta mikrotietokoneesta.

Käyttömoottorina toimii askelmoottori (102). Moottorin ja siirtokehän (9) välissä on 
1:50 välitys. Tämän välityssuhteen aikaansaamiseksi on laitteessa kaksi lattahihnaa 
(48,49). Toinen on moottorin ja hihnapyörän (92) välissä (välityssuhde 1:5) ja toinen 
hihnapyörän ja siirtokehän välissä (välityssuhde 1:10). Jälkimmäinen hihna kiertää 
siirtokehän ja laitteen toisella puolella olevan hihnakuorman (71) ympäri. Tämä sää
dettävä jousikuormitteinen hihnakuorma pyrkii pitämään hihnan koko ajan vakioki- 
reydellä. Mahdollisessa törmäystilanteessa hihna luistaa hallitusti, eikä laitteen me
kaaniset osat vaurioidu.

Liikutettaessa leukoja (25-28) 0,1 mm, pyörii siirtokehä (9) 1,8°. Se on saman verran 
kuin askelmoottorin kokoaskel. Välityksen avulla pyörii askelmoottorin kara tuolloin 
50 askelta, eli 92°. Käyttämällä moottoriohjaimen sallimaa neljännesaskellusta, saa
daan suhdetta kasvatettua. Silloin 0,1 mm vastaa 200 askelta. Tällöin laitteen paikoi- 
tustarkkuus saadaan riittävän suureksi. Välityksen kasvattamisella, hihnavälityksellä 
ja sopivalla moottoriohjaimella on pyritty pääsemään eroon askelmoottorin nykivästä 
liikkeestä. Nykivä liike siirtokehällä on haitallinen ja saattaa aiheuttaa epämääräisiä 
ja satunnaisia virheitä mittalaitteeseen.

Pituusanturi (38) koostuu itse laitteeseen sijoitettavan anturin lisäksi anturin lukulait
teesta. Tämä lukulaite sijoitetaan samaan vaunuun mikrotietokoneen ja askelmootto
rin virtalähteen kanssa. Pituusanturina on Helios HETA 30 Manuell ja lukulaitteena 
Unitron 2CHA. Pituusanturin lähettämää dataa luetaan PC:n saijaliikenneväylän 
(COM) kautta.

Kalibrointilaitteen viereen tulee siirrettävä vaunu, johon sijoitetaan mikrotietokone, 
anturin oheislaitteiden ja moottorin ohjauslaitteet. Vaunun täytyy olla siirrettävä sik
si, että samaa mikrotietokonetta käytetään eräässä toisessa mittalaitteessa. Kalibroin
tilaitteen ja vaunun välinen johdotus tehdään sen takia yhdellä kaapelilla ja helposti 
irrotettavaksi.
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Kuva 45 Askelmoottorin virtalähteen kytkentäkaavio

4.2.3 Voimamittausmekanismin kuvaus

Voimamittauksella pyritään määrittämään mittalaitteen mittausvoimaa. Mittaus on 
oikeastaan rajavoiman tunnistusta, eikä sinänsä mittausta. Mittaus toimii siten, että 
leukakelkan no. I (19) sisäänpäin vetävät jouset (43) on korvattu säädettävällä kuor
malla (71). Tällaisena säädettävänä kuormana toimii punnus (68-70), joka vaijerin ja 
vipuvälitysten (60) avulla vetää leukakelkkaa kohti keskustaa. Kun punnus vaihde
taan, vaihtuu kuorma. Voimamittarin kuorma voidaan asettaa portaittain arvoon vä
lillä 2-16 N, 0,5 N tarkkuudella. Kuormavoiman ylitys tunnistetaan, kun leukakelkka 
liikahtaa voiman vaikutuksesta ja tämä liikahdus aistitaan pituusanturilla (38). Mitta
laitteen mittausvoima haetaan vaihtelemalla punnuksia ja etsimällä pienimmän kuor
man arvo, joka ei ylity ja suurimman, joka ylittyy. Mittausvoima on näiden rajojen 
välissä.
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4.2.4 Käyttöliittymän ja ohjelman kuvaus

Laitteen käyttöohjelma on toteutettu Microsoftin Visual Basic ohjelmointiympäris
tössä ja se toimii MS Windows 95 käyttöjäqestelmässä. Jäljempänä käytetty termi 
‘lomake’ tarkoittaa tässä käyttäjälle näkyvää aktiivista ohjelman ikkunaa. Ohjelman 
rakennetta selvittää paremmin liitteessä G oleva ohjelman rakennekaavio, johon tu
tustuminen ennen tämän kuvauksen lukemista on suositeltavaa. Siinä laatikot tarkoit
tavat käyttäjälle ruudulla näkyvää lomaketta ja nuolet mahdollisia kulkusuuntia, mi
ten lomakkeiden välillä voi liikkua.

Kalibrointilaitteen toiminta edellyttää mikrotietokoneen käyttöä. Monet laitteen toi
minnot on suunniteltu toteutettavaksi PC:n avulla. Tällaisia toimintoja ovat:

- laitteen systemaattisten virheiden kompensointi kalibrointitulosten perusteella.
- laitteen kalibrointitietojen säilytys
- eri mittalaite tyyppien ja mitta-alueiden kalibrointitietojen säilyttäminen
- askelmoottorin liikuttaminen
- pituusanturin lukeminen
- mittausarvojen säilyttäminen kalibroinnin ajan
- kalibrointiraportin tulostaminen
- mittaustietojen arkistointi

Kun käyttäjä käynnistää ohjelman, näkee hän aloituslomakkeen. Tämän lomakkeen 
jälkeen ohjelma suoritus jakautuu neljään itsenäiseen osaan, joita käyttäjä voi käyttää 
yhtä kerrallaan. Osat ovat:

- Kalibrointilaitteen kalibrointi
- Mittalaitevalikkojen ylläpito
- Mittaus
- Arkisto

Näiden käyttäjälle näkyvien osien lisäksi ohjelma sisältää sen toimintaa tukevia funk
tioita ja proseduureja, joita ovat esimerkiksi:

- tiedostojen hallintaftmktiot
- pituusanturin lukufunktio
- askelmoottorin liikutus

Kalibrointilaitteen kalibrointi

Kalibrointilaitteen kalibrointi tapahtuu useammassa eri vaiheessa ja näistä saadut ka- 
librointitiedot päivitetään omalla lomakkeellaan. Tähän lomakkeeseen pääsee vain 
aloitussivun kautta. Lomakkeella on seitsemän välilehteä, joissa jokaisessa on jonkin 
laitteen osan kalibrointitiedot.

Osa päivitettävistä tiedoista on on vain tallessa kun taas osan perusteella suoritetaan 
laitteen kompensointia. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi leuan liikkeen lineaarisuus 
on mitattu tarkasti laserinterferometrillä ja tämän mittaustuloksen ja oletetun liikkeen 
väliset poikkeamat osataan ottaa huomioon mittaustilanteessa.
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Mittalaitevalikkojen ylläpito

Kalibrointilaitteen käyttöä varten on mittalaitteen tyyppi ja koko pystyttävä kerto
maan ohjelmalle. Periaate on, että ohjelmalle kerrotaan tässä kohdassa minkälaisia ja 
-kokoisia mittalaitteita sillä voidaan kalibroida. Itse mittaustilanteessa mittalaite ja 
sen koko valitaan alasvetovalikoista, jolloin virhesyöttö on käytännössä mahdotonta. 
Samalla kun ohjelmalle opetetaan uusi laite tai koko, opetetaan sen lineaarisuuden 
mittauspisteet, jolloin käyttäjän ei tarvitse enää mittaustilanteessa syöttää näitä uudel
leen, vaan ne ovat samat kaikilla samatyyppisillä ja saman kokoluokan mittalaitteilla.

Mittaus

Mittalaitteen mittaus suoritetaan omassa osiossaan. Aluksi käyttäjä valitsee alasveto
valikoista oikean mittalaitetyypin ja sen mitta-alueen, esimerkiksi sisäpuolinen kol- 
mipistemittalaite, mitta-alue 14-17 mm. Tämän jälkeen syötetään mittalaitteen nimi, 
yksilöimistiedot ja työnumero. Kun kaikki olennaiset tiedot on syötetty, pääsee käyt
täjä siirtymään seuraavaan lomakkeeseen.

Tässä lomakkeessa ohjelma kehottaa käyttäjää vaihtamaan oikeat leuat ja oikean voi- 
mamittauksen punnuksen kalibrointilaitteeseen. Näiden vaihtojen jälkeen ohjelma 
ajaa leuat mitta-alueen keskelle, jossa voimanmittaus tapahtuu. Voiman mittauksen 
periaate on selitetty kohdassa ‘4.2.3 Voimamittausmekanismin kuvaus’. Käyttäjä 
mittaa laitteen leukojen muodostamaa ‘ympyrää’ tai väliä ja mikäli mittauksen aikana 
ohjelma huomaa, että pituusanturin lukema on muuttunut, tarkoittaa tämä, että mitta
laitteen mittausvoima on ylittänyt punnuksen aiheuttaman vertailuvoiman. Silloin tie
detään ,että mittausvoima on suurempi kuin punnuksen aiheuttama voima. Vastaaval
la menettelyllä haetaan eri punnuksilla riittävän tarkat raja-arvot minkä välissä todel
linen mittausvoima on. Tämän välin keskiarvo syötetään ohjelmalle mittausvoimaksi 
ja sen mukaan suoritetaan vielä voimavirheiden ohjelmallinen kompensointi.

Voiman mittauksen jälkeen mittalaitteesta mitataan sen liikkeen lineaarisuus. Tämä 
tapahtuu vertaamalla mittalaitteen näyttämää kalibrointilaitteen leukojen muodosta
maan ‘halkaisijaan’ tai väliin. Ohjelma siirtää leuat aluksi pienimpään ‘halkaisijaan’. 
Käyttäjä mittaa tuon halkaisijan arvon ja syöttää sen ohjelmalle. Tämän jälkeen oh
jelma siirtää leuat seuraavaan ‘steppiin’ ja mittaus toistetaan. Tällä tavoin käydään lä
pi mittalaitteen koko mitta-alue yhdessätoista mittauspisteessä. Näiden ‘steppien’ ar
vot syötetään mittalaitetyyppi- ja -kokokohtaisesti ‘valikoiden ylläpito’ -kohdassa. 
Mittalaitteen virhe saadaan vertaamalla käyttäjän syöttämiä arvoja kalibrointilaitteen 
omaan arvoon sen silloisesta ‘halkaisijasta’. Tämä ohjelman ‘oma arvo’ saadaan las
kemalla se kalibrointitiedoista ja pituusanturin näyttämästä.

Mittaus-jakson viimeinen lomake näyttää käyttäjälle kaikki tiedot mitä mittalaitteesta 
on mitattu tai kirjoitettu. Käyttäjällä on tällöin mahdollisuus valita näiden tulosten tu
lostamisen kirjoittimelle ja niiden tallentamisen kiintolevylle.
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Arkisto

Arkisto kohdassa käyttäjä pääsee etsimään jo kalibroidun mittalaitteen kalibrointi tu
loksia ja esimerkiksi tulostamaan niistä uuden raportin.

Askelmoottorin ohjaus

Askelmoottorin ohjain siirtää moottoria aina yhden askeleen eteenpäin, kun ohjain 
saa PC:ltä yhden kanttiaaltopulssin. Tällaisen pulssin syöttäminen moottoriohjaimel- 
le on toteutettu Ю-kortin avulla. Nostamalla kortin nastan jännite ylös (+5V) ja las
kemalla se alas saadaan aikaan pulssi, joka siirtää moottoria. Näitä pulsseja syötetään 
kortin kautta kulloinkin tarpeellinen määrä.

Samalla Ю-kortilla on toteutettu moottoriohjaimen muiden nastojen hallinta. Ohjai
melle täytyy vielä syöttää tieto pyörimissuunnasta ja siitä onko moottorissa virta pääl
lä. Tällä virrankatkaisulla moottorista pyritään estämään kalibrointilaitteen ylimääräi
nen lämpeneminen.

Pituusanturin luku

Kalibrointilaitteen digitaalinen pituusanturi kommunikoi sen oman näyttölaitteen 
kanssa. Tältä näyttölaitteelta saadaan tieto anturin näyttämästä sarj aliikenneväylän 
(COM) kautta PC:lie. Ohjelmassa toiminta tapahtuu siten, että ohjelma lähettää näyt
tölaitteelle pyynnön saada anturin näyttämätieto ja näyttölaite palauttaa anturin sen 
hetkisen lukeman. Ohjelmalle kaikki tämä näkyy vain yhtenä pituusanturin lukuftmk- 
tiona.
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4.3 Kalibrointilaitteen tarkkuuden mittaus

4.3.1 Yleistä

Kolmipistemikrometrin kalibrointilaite kalibroidaan kohdassa 3.4 esitetyn kalibroin- 
tiohjeen mukaisesti. Seuraavassa esitetyt tulokset ovat laitteen valmistuksen ja ko
koonpanon yhteydessä mitattuja arvoja. Kaikki mittauspöytäkirjat ja mittausraportit 
on esitetty liitteessä J.

4.3.2 Nollaustulkki

Nollaustulkista mitataan sen lieriömäisyys ja halkaisija. Näiden perusteella lasketaan 
nollaustulkin säde kunkin liikkeen suunnassa, joka kertoo mihin asemaan mittausleu- 
kojen nollauspinnat asettuvat nollaustilanteessa. Nämä säteet toimivat laitteen tär
keimpinä referensseinä.

Tulkin halkaisija on mitattu tasokäijillä siten, että mittauskohta on tulkin suurin hal
kaisija sen nollasuunnassa. Tulkin eri korkeudelta mitatuista ympyrämäisyyskuvaajis- 
ta (liite J, sivu 12, kuvat A ja B) on arvioitu ympyrämäisyysvirheen vaikutus 
halkaisijan muutokseen kunkin liikkeen suunnassa. Kuvissa oleva yhtenäinen ympyrä 
on pienimmän neliösummamenetelmän perusteella laskettu ympyrä ja sen 
halkaisijaksi arvioidaan kuvien perusteella olevan mitattu halkaisija - 0,5 pm. Tulkin 
halkaisijaksi mitattiin 11 N mittausvoimalla 60,0016 mm (liite J, sivu 13). Ympyrän 
säteeksi saadaan 30,00055 mm. Arvioimalla kuvista suuntien 120° ja 240° 
poikkeamaa pienimmän neliösumman ympyrästä saamme seuraavat säteiden arvot.

suunta 0°: 30,00055 mm + 0,25 pm = 30,0008 mm 
suunta 120°: 30,00055 mm + 0,15 pm = 30,0007 mm 
suunta 180°: 30,00055 mm + 0,25 pm = 30,0008 mm 
suunta 240°: 30,00055 mm - 0,15 pm = 30,0004 mm

4.3.3 Mittausleuat

Mittausleuoista mitattiin ennen sen sahausta Talyrond Pneumo ympyrämäisyydenmit- 
tauskoneella sekä mittapintojen lieriömäisyydet että niiden keskinäiset sama-akseli- 
suudet. ympyrämäisyysvaatimus on 1,0 pm ja sama-akselisuusvaatimukset 2,0 pm. 
(kappale ‘3.3.5 - Leukojen mittapintojen geometria’)

Ulkopuolisten mittapintojen ympyrämäisyysvirheet vaihtelivat välillä 1,85-2,50 pm, 
joten ne eivät ole vaatimusten mukaisia. Pinnan kartiomaisuus on kuitenkin vähäistä, 
joten näiden virheiden vaikutus on pieni. Tulokset on esitetty liitteessä J, sivuilla 1 ja
2.
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Sisäpuolisten mittapintojen ympyrämäisyysvirheet vaihtelivat välillä 2,15-7,05 pm, 
joten ne eivät ole vaatimusten mukaisia. Pinnat 014 ja 017 ovat huonosta hionnasta 
johtuvien naarmujen takia lähes käyttökelvottomat. Pinnat 020 ja 025 ovat myös 
melko virheellisiä. Muiden sisäpintojen ympyrämäisyydet ovat 2-3 pm ja kartiomai
suus niissä on vähäistä. Tulokset on esitetty liitteessä J, sivuilla 3-7.

Mittapintojen sama-akselisuus vaihteli välillä 0,65 - 1,20 pm, joten ne on likimain 
sallituissa rajoissa. Peruspintana pidettiin suurinta halkaisijaa. Mittaustulokset on esi
tetty liitteessä J, sivulla 8 ja 9.

4.3.4 Mittapintojen poikkeamat nollapinnasta

Mittapintojen poikkeamat nollauspinnasta mitattiin pituudenmittauskoneella. Kaksi 
leukaa oli kiinnitetty vastakkain kalibrointijigiin ja niiden välisiä etäisyyksiä mitat
tiin. Mittaus suoritettiin neljälle eri leukaparille ja näistä laskettiin eri leukojen eroa
vaisuudet. Menetelmä on selitetty kappaleessa ‘3.4.6 - Leukojen mittapintojen sijain
ti’. Mittaustulokset on esitetty liitteessä J, sivulla 16. Näistä voidaan päätellä, että 
suurimmat eroavaisuudet leukojen mittapintojen väillä on luokkaa muutama mikro- 
metri. Pienimmät yksittäiset arvot voivat olla epäpuhtaudesta johtuvia ja suurimmat 
mittapintojen syöpyneisyydestä johtuvia, joten niihin täytyy suhtautua kriittisesti. Nä
mä poikkeama-arvot syötetään ohjelmalle kompensointia varten.

4.3.5 Lineaariliikkeen matka

Leukakelkan kulkema matka kullakin liikejohteella tulee olla koko ajan sama. Tähän 
ei kuitenkaan käytännössä päästä, koska osien valmistustarkkuudet aiheuttavat rajoi
tuksia. Ongelmaa helpotetaan mittaamalla liikkeiden eroavaisuuksia ja kompensoi
malla näitä eroja ohjelmallisesti. Mittaustulokset on esitetty liitteessä J, sivuilla 17- 
19. Niistä voidaan havaita, että liike-erot eri leukakelkkojen välillä ovat 10 - 50 pm. 
Nämä erot ovat laitteen toiminnan kannalta liian suuria ja liikemekanismit vaativat 
säätöä, jotta ne saataisiin lähemmäs toisiaan. Liikkeiden toistotarkkuus on kuitenkin 
hyvä. Tämä mahdollistaa ohjelmallisen kompensoinnin käytön, koska liike on joka 
kerta riittävä sama eikä muutu satunnaisesti.

Kaksipistemittauksen liikepoikkeamat kertovat kahden vastakkaisen liikkeen (I ja PV) 
välistä liikettä verrattuna niiden väliseen pituusanturiin. Tässä mittauksessa näkyvät 
pituusanturin virheet, sen ja liikkeiden väliset kulmavirheet ja mahdolliset muut 
asennusvirheet yhdessä. Käyrän kallistus johtuu laserinterferometrimittauksessa ol
leesta suuntausvirheestä. Pituusanturin virhe on 0,9 pm (liite J, sivu 11) ja mittauk
sen 0,8 - 1,0 pm (liite J, sivu 17), joten pituusanturin kiinnityksestä ei aiheudu mer
kittävää virhettä.

Lineaariliikkeiden kulmapoikkeamat pystytasossa on mitattu laserinterferometrin 
kulmaoptiolla. Mittaustulokset on esitetty liitteessä J, sivuilla 18 ja 19. Suurimmat 
kulmapoikkeamat ovat 3,7 kaarisekuntia. Tämä aiheuttaa ylimmällä mittauspinnalla
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noin 2,3 |jm virheen. Virheen merkitys vähenee, kun se kompensoidaan ohjelmalli
sesti kalibrointituloksien perusteella.

4.3.6 Mittapinnan sivuttaissiirtymä

Lineaariliikkeiden suuntavirheet on mitattu kalibrointiohjeen mukaisesti siten, että li- 
neaarijohteen päiden keskipisteet eivät saa poiketa toisistaan oikeaan kulma-asemaan 
nähden yli sallittua toleranssia, 5 pm:ä. Tulokset on laskettu liitteessä J, sivulla 10 
olevan mittauspöytäkiqan perusteella huomioiden mittalaitteen (Micro-Hite) mittaus- 
epävarmuus 3 pm. /31/

Lineaarijohde no.l poikkeama 0° kulmaan nähden on 0 ±3 pm.
Lineaarijohde no.2 poikkeama 120° kulmaan nähden on 3 ±3 pm (4,1 kaarisekuntia) 
Lineaarijohde no.3 poikkeama 180° kulmaan nähden on 1 ±3 pm (1,4 kaarisekuntia). 
Lineaarijohde no.4 poikkeama 240° kulmaan nähden on 2 ±3 pm (2,1 kaarisekuntia).

Lineaariliikkeiden paikkavirheet on mitattu kalibrointiohjeen mukaisesti siten, että 
lineaarijohteen keskipisteen tulee olla korkeintaan toleranssin (5 pm) etäisyydellä 
ideaalisesta paikastaan. Käytännön mittaukset on tehty johteiden päistä ja keskipis
teenä pidetään näiden mittausten keskiarvoa. Tulokset on laskettu liitteessä J, sivulla 
10 olevan mittauspöytäkirj an perusteella huomioiden mittalaitteen (Micro-Hite) mit- 
tausepävarmuus 3 pm. /31/

Lineaarijohde no. 1 poikkesi ideaalipaikastaan 2 ±3 pm 
Lineaarijohde no. 2 poikkesi ideaalipaikastaan 0,5 ±3 pm 
Lineaarijohde no. 3 poikkesi ideaalipaikastaan 5,5 ±3 pm 
Lineaarijohde no. 4 poikkesi ideaalipaikastaan 3 ±3 pm

Lineaariliikkeiden suoruusvirhe vaakatasossa on mitattu kalibrointiohjeen mukaisesti 
siten, että siihen kiinnitetty leukakelkka ei saa poiketa liikkeen sivusuunnassa yli sal
littua toleranssia (5pm), kun kelkka liikkuu johteen päästä päähän. Tulokset on las
kettu liitteessä J, sivulla 10 olevan mittauspöytäkirj an perusteella. Mittalaitteen 
(vippa-anturi) mittausepävarmuus (0,2 pm /32/) on huomioitu tuloksiin mukaan.

Lineaarijohteen no. 1 suoruusvirhe on 2 ±0,2 pm. 
Lineaarijohteen no. 2 suoruusvirhe on 2 ±0,2 pm. 
Lineaarijohteen no. 3 suoruusvirhe on 2,5 ±0,2 pm. 
Lineaarijohteen no. 4 suoruusvirhe on 2 ±0,2 pm.

Mittauspintojen sivuttaissiirtymä on edellisten virheiden yhteinen vaikutus. Se on 
laskettu suuremman virheen suuntaan yhtälöllä

kokonais virhe = paikka virhe + 1/2*suuntavirhe + suoruus (44)

Lineaarijohteen no. 1 kokonaisvirhe on 5 ±3 pm. 
Lineaarijohteen no. 2 kokonaisvirhe on 5 ±3 pm.
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Lineaarijohteen no. 3 kokonaisvirhe on -4,5 ±3 pm. 
Lineaarijohteen no. 4 kokonaisvirhe on -1 ±3 pm.

Mittausepävarmuus on sama kuin paikkavirheessä, koska suoruuden mittausepävar
muus on paljon edellistä pienempi ja siten merkityksetön. Lineaariliikkeen sivuttais- 
siirtymälle sallittiin kappaleessa ‘3.4.3 - lineaariliikkeen vaakapoikkeamat’ 12 pm 
(=±6 pm) kokonaisvirhe. Liikkeet ovat siis riittävän tarkasti oikeilla paikoillaan ja oi
keissa suunnissa. Maksimi virhe on liikkeissä 1 ja 2, joissa se on 0,5 pm yli sallitun.

4.3.7 Mittausvoiman vaikutus

Mittausvoiman vaikutusta mitattiin kahdella eri asetuksella. Toisessa säädettiin leu- 
kakelkkoja vetävät jouset 15 N voimalleja toisessa 30 N. Mittaukset suoritettiin leu
an kolmelta eri korkeudelta. Mittaustulokset on esitetty liitteessä J, sivulla 20. Mitta
laitteen tulosta kompensoidaan ohjelmallisesti näillä mittausvoiman aiheuttamilla 
muutoksilla.

4.3.8 Pituusanturi

Pituusanturin kalibrointi on suoritettu anturin valmistajan toimesta. Sen suurin line- 
aarisuuspoikkeama on 0,9 pm. Nämä poikkeamat syötetään kalibrointilaitteen ohjel
man kompensointi tiedoiksi, joten mittausepävarmuudeksi jää kalibroinnin epävar
muus 0,3 pm. Anturin kalibrointitodistus on esitetty liitteessä J, sivulla 11.

4.3.9 Voima-anturi

Voima-anturin todellista ‘luistovoimaa’ mitattiin asettamalla vipuvarren päähän pun
nuksia, joiden massa tunnettiin ja työntämällä leukakelkkaa jousivoima-anturilla. 
Jousivoima-anturi kertoo kyseisen työntövoiman. Kelkan liikkumista tarkkailtiin pi
tuusanturin näyttölaitteesta. Mittauksessa saadut rajavoimat, joilla kelkka liikkuu yli 
1 pm:n on esitetty liitteessä J, sivulla 21. Näiden tulosten perusteella valmistetaan so
pivat punnukset, jotka indikoivat tarvittavia mittausvoimien arvoja.

4.3.10 Asetustulkin mittaus

Asetustulkki ei varsinaisesti kuulu kalibroinnin piiriin. Sen on kuitenkin oltava suun
nitelmien mukainen, joten sille tehdään ‘vastaanottotarkastus’. Tulkille on asetettu 
sama-akselisuus- ja ympyrämäisyysvaatimuksia. Sama-akselisuuden vaatimus oh
jaus-ja kosketuspintojen välillä on 5pm. Mitattu tulos (liite J, sivu 14) on 0,8 pm, jo
ten vaatimus täyttyy hyvin. Ympyrämäisyysvaatimus kosketuspinnalle on 2pm. Mi
tattu arvo (liite J, sivu 14) on 0,6 pm, joten vaatimus täyttyy hyvin. Tulkista mitattiin 
lisäksi vielä sen halkaisija, joka oli 59,9985 mm (liite J, sivu 15). Asetustulkki on 
vaatimusten mukainen.

83



4.4 Kalibrointilaitteen toiminnan ongelmia

Kalibrointilaitteen prototyyppiä mitattaessa siitä paljastui useita virheitä ja ongelmia. 
Tässä kappaleessa on listattu nuo ongelmat ja esitetty lyhyt ajatus mahdollisesta rat
kaisusta tai korjaavasta toimenpiteestä. Ongelmiin ei paneuduta enempää, koska lait
teen käyttökuntoon saattaminen jouduttiin rajaamaan tämän tutkimuksen ulkopuolel
le.

Leukojen sisäpuolisten mittapintojen hionnat eivät ole vaatimusten mukaisia. Pin
noille asetettiin 2 pm ympyrämäisyystoleranssi (liite C, sivu 18) ja mitatut arvot ovat 
2-7 pm (liite J, sivut 1-7). Osa virheestä johtuu huonosta pinnankarheudesta. Ongel
mana oli liian vaativa toleranssi kyseiselle hiomolle.

Leukojen irtisahauksessa lankasahalla leuka-aihiosta aiheutui paljon syöpymiä kriitti
siin mittapintoihin. Nämä syöpymät ovat osittain niin pahoja, että vastaisuudessa täy
tyy harkita leuoille hyvää korroosiosuojausta prosessin aikana tai vaihtoehtoista val
mistusmenetelmää. Prototyyppikäyttöön leuat kuitenkin hyväksyttiin.

Osien karkaisussa ohuet ohjauskiskot kieroutuivat liikaa. Tämä kieroutuminen ai
heutti kiskojen hiomisen alimittaan. Ongelmaa kompensoitiin hiomalla kiskoihin tu
levat urat vastaavasti kapeammiksi.

Kiilan kiinnitys siirtokehään ei ollut onnistunut konstruktio. Pitkä vipuvarsi pyrkii 
vääntämään kiilaa helposti ja hentojen laakerien avulla toteutettu luenta ei ole tar
peeksi tukeva. Ongelmaa helpotettiin rakentamalla lisätuentaa kiilojen kärkipäihin.

Kalibrointilaitteen liikuttamiseen tarvittava voima aliarvioitiin. Valittu askelmoottori 
riittää juuri ja juuri tähän tarkoitukseen. Ongelmana on, että leukakelkkojen jousia ei 
voi enää kiristää. Asiaa voi helpottaa suurentamalla moottorikäytön välityssuhdetta, 
koska nopeus ei ole tärkeää.

Pöydän yläpinta ei ole riittävän tasomainen. Siinä on ilmeisesti sorvauksesta johtuva 
‘kuppimaisuus’. Tämä aiheuttaa leukojen kallistumisen toisiaan kohti ja samalla mit- 
tamuutoksia leukojen kalibrointiin nähden.

Seuraajien paikoitus ei ollut riittävän tarkka. Ilmeisesti näistä paikoitusvirheistä joh
tuen kiilaliikkeillä on niinkin suuria kuin 50 pm eroja (liite J, sivu 19-20). Ongelma 
yritetään poistaa tekemällä seuraajille säädöt, jolloin niiden paikkaa säätämällä voi
daan liikkeiden samanlaisuuteen vaikuttaa.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Kolmipistemikrometrin kalibrointilaitteen kehittäminen on osaltaan hyvä yritys pa
rantaa konepajateollisuuden mittalaitteiden kalibrointivalmiuksia ja luotettavuutta. 
Valmistettava prototyyppi on vielä melko kaukana valmiista tuotteesta, jollaisen yk
sittäinen konepaja voisi hankkia, mutta täyttää kohtalaisesti protyypin vaatimukset. 
Sen avulla saadaan huomattavasti paremmin selvitettyä tämän kaltaisen säädettävän 
ja tarkan kalibrointilaitteen tarkkuuksia, sen tekijöitä ja valmistukseen liittyviä ongel
mia kuin pelkän teoreettisen tutkimuksen perusteella olisi mahdollista.

Kalibrointilaitteen prototyypin valmistus ei sujunut ongelmitta. Useissa osissa on 
laitteen tarkkuuteen haitallisesti vaikuttavia virheitä. Nämä virheet johtuvat huonosta 
valmistuksesta, liian vaativista toleransseista ja suunnitteluvirheistä. Osin näistä syis
tä johtuen ei laite toimi tämän tutkimuksen päättyessä niin kuin sen oli tarkoitus. Toi
nen asiaan merkittävästi vaikuttava syy oli työmäärän aliarviointi tutkimuksen alussa. 
Tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista enempää paneutua laitteen toimin
nan ongelmiin. Ne tullaan kuitenkin korjaamaan tämän tutkimuksen päätyttyä.

Prototyypin suunnittelun ja valmistuksen suurimmat ongelmat liittyivät laitteen tark
kuuteen ja sen kustannuksiin. Prototyypille asetetut tarkkuusvaatimukset olivat suu
ret. Laitteen konstruktiosta johtuu, että lähes kaikki osat vaikuttavat jollakin tavoin 
lopulliseen tarkkuuteen. Monet näistä tekijöistä ovat suoraan tai ainakin osittain riip
puvaisia valmistettavien osien valmistustarkkuuksista. Ongelmaksi muodostuu täl
löin osien valmistettavuus. Teoreettisen suunnittelun perusteella osalle on huomatta
vasti helpompi asettaa tarkat valmistustoleranssit, kuin löytää jostakin yritys, joka ky
kenee todellisuudessa valmistamaan nuo vaatimukset täyttävät osat.

Valmistustarkkuuden kasvaessa pyrkivät myös valmistuskustannukset kasvamaan. 
Koska käytössä oli rajallinen budjetti, täytyi kustannukset kohdistaa siten, että ne par
haiten palvelisivat prototyypin valmistusta. Sen toimintaan on siten jäänyt tekijöitä, 
jotka olisi saatu paremmaksi panostamalla enemmän kyseisen osan suunnitteluun ja 
valmistukseen. Protyypin tarkoitus on toimia lopullisen tuotteen suunnittelun perusta
na ja sen perusteella on helpompi analysoida, mitkä osat ja toiminnot ovat todellisuu
dessa kriittisiä ja mihin kannattaisi vastaavanlaisen tuotteen valmistuksessa panostaa.
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6. SUOSITUKSET

Tämän tutkimuksen perusteella saatiin aikaiseksi kolmipistemikrometrin kalibrointi- 
laitteen prototyyppi. Laitteen valmistaminen osoittautui suunniteltua vaikeammaksi 
ja siksi valmis prototyyppi ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Täyttääkseen nuo vaa
timukset, vaatii laite jatkokehittämistä. Kalibrointilaite tullaan saattamaan toiminta
kuntoon kolmipistemikrometrien osalta tämän tutkimuksen päättymisen jälkeen. Jotta 
mielenkiintoinen ja varmasti hyödyllinen hanke ei jäisi tähän, suosittelen kalibrointi- 
laitteen protyypin jatkokehittämistä huomioonottaen seuraavat näkökohdat.

Kalibrointilaitteen kehittämiseen tulisi ottaa mukaan entistä merkittävämmin muut 
käsimittalaitteet ja pyrkiä suurempaan yleiskäyttöisyyteen. Mittakello, varsin yleisenä 
mittalaitteena, jäi paljon tämä laitesuunnittelun ulkopuolelle, vaikka laitteessa on jo 
puolet (liikemekanismi ja pituusanturi) valmiuksista ottaa ne mukaan laitteen toimin
nan piiriin. Laiteella, jolla kyetään kalibroimaan valtaosa konepajan tavanomaisista 
mittalaitteista ja jonka hinta on kohtuullinen, on selkeää tarvetta ja kaupallista kysyn
tää.

Laitteen käyttöä ja tarkkuutta voidaan helpoimmin parantaa kahdella tavalla; Sen oh
jelmistoa kehittämällä ja osien tarkemmalla valmistuksella. Mekaanisten virheiden 
ohjelmallinen kompensointi on tehokas tapa parantaa laitteen todellista tarkkuutta. 
Sen takia hyvän käyttöohjelman luomiseen kannattaa panostaa. Ohjelmoinnissa kan
nattaa turvautua Windows 95 -ympäristöön perehtyneeseen ohjelmoinnin asiantunti
jaan.

Mekaniikan kehittämisen kannalta on oleellisen tärkeää pyrkiä selvittämään tarkem
min kunkin osan valmistustarkkuuden vaikutus laitteen mittausepävarmuuteen. Näil
lä tiedoilla on oleellista merkitystä, mikäli laitteesta yritetään luoda kaupallinen tuote, 
jossa kustannusrakenne on paljon tärkeämpää kuin prototyypin valmistuksessa.

Jatkokehittämisen rahoittamiseksi kannattaa hankkeeseen etsiä mukaan yhteistyöhön 
halukas laitteen kaupallinen valmistajaa ja tämän kanssa yhdessä hakea rahoitusta 
esimerkiksi valtion teknologian kehittämisohjelmista.
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7. YHTEENVETO

Tämän tutkimuksen taustalla on huoli Suomen konepajateollisuuden kyvystä suorit
taa tavallisien käsimittalaitteiden, erityisesti kolmipistemikrometrin kalibrointia laa
tujärjestelmien ja standardien edellyttämällä tavalla. Syynä tähän on olemassa olevien 
kalibrointimenetelmien kalleus. Perinteinen, rengastulkkeihin perustuva kalibrointi- 
menetelmä on kallis ja uudemmat pituusantureihin perustuvat menetelmät soveltuvat 
lähinnä laboratorio-olosuhteisiin.

Tämän tutkimustyön tavoitteena on kehittää kalibrointilaitteen prototyyppi, jolla on 
mahdollista luotettavasti kalibroida kolmipistemikrometrejä ja soveltuvilta osiltaan 
myös muita peruskäsimittalaitteita konepajan mittahuonetta vastaavissa olosuhteissa. 
Kolmipistemikrometri otettiin tutkimuksen ja laitesuunnittelun keskeiseksi mittalait
teeksi, koska monille kaksipistemittalaitteille on jo olemassa kohtuudella sovelletta
vissa olevia kalibrointimenetelmiä, jotka soveltuvat myös konepajan mittahuoneisiin.

Tutkimuksen alussa kartoitetaan nykyisin käytössä olevien käsikäyttöisten perusmit- 
talaitteiden valikoimaa. Mukaan on otettu sellaiset mittalaitetyypit, joiden kalibroin
tiin suunniteltu kalibrointilaite on sovelias. Kalibrointilaitteen prototyypin kattavuus- 
alue on kuitenkin tätä katsausta suppeampi. Tutkimuksessa on myös käsitelty kalib
rointia yleensä ja mitä tulee ottaa huomioon näitä mittalaitteita kalibroitaessa. Samas
sa yhteydessä on myös esitetty suunniteltua laitetta lähellä oleva kalibrointilaite, jon
ka ei kuitenkaan katsottu olevan riittävän sovelias tämän tutkimuksen tavoitteisiin.

Kolmipistemikrometrin kalibrointilaitteen suunnittelussa on pyritty huomioimaan 
kaikki kalibrointiprosessiin vaikuttavat merkitykselliset virhelähteet ja resurssien 
puitteissa eliminoimaan nämä. Monien virhelähteiden eliminointi tarkoittaa samalla 
osien valmistustarkkuuden parantamista. Selkeä ongelma on tarkkuushiontaa teke
vien yritysten vähäisyys.

Kalibrointilaitteen mittausepävarmuuslaskelmassa on analysoitu laitteen virhelähtei
tä. Kaikista virhelähteistä on esitetty numeerinen arvio perusteluineen. Nämä arviot 
perustuvat valmistajien ilmoittamiin osien valmistustarkkuuksiin, teoreettisiin mal
leihin tai kokemusperäisiin arvioihin. Nämä numeeriset arvot on yhdistetty kokonais
arvioksi laitteen mittausepävarmuudesta. Tämä tutkimus käsittää kaikkien valmistet
tavien osien työpiirustukset, osaluettelon myös ostettavine osineen sekä kalibrointi- 
ja kokoonpano-ohjeet. Työ- ja kokoonpanopiirustukset sekä osaluettelo on esitetty 
liitteinä.

Tutkimuksen tuloksena syntynyt kalibrointilaitteen prototyyppi sisältää muutamia 
sen toiminnan kannalta oleellisia teknisiä ongelmia ja siksi ei toimi aioitulla tark
kuudella. Näistä ongelmista johtuen myöskään käyttöohjelmaa ei voitu tehdä val
miiksi. Säädettävän tarkkuusmittalaitteen valmistaminen osoittautui yllättävän vai
keaksi ja työlääksi. Monien osatekijöiden vaikutusten selvittäminen on käytännös
sä mahdollista vasta prototyypistä mittaamalla. Laite tarvitsee toimiakseen aiotulla 
tavalla ja tarkkuudella jonkin verran lisää kehittämistä. Tavoitteiden saavuttami
seen ei ilmennyt suoranaisia teknisiä esteitä. Kaikki havaitut ongelmat on ratkotta
vissa, vaikka niitä ei saatu tehtyä tämän tutkimuksen puitteissa.
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_1 Kylmätyöteräs Uddeholm Ame 
2 Kylmätyöteräs Uddeholm Arne

180 mm□ 43 mmSFS 907130
360 mm□ 43 mm

□ 43 mm
SFS907131

Kylmätyöteräs Uddeholm Arne180 mmSFS907132
32K uusi okol шин vi M3x35 DIN 912____ _______

THK: HRW14LR2SSC1M+134LSPM G1=G2=7 min
Kuusiokoloruuvi M4xl2 DIN 912_____

SFS907 ____________________
SFS907 0230 mm____________
SFS907 ^___________________________

4 SKS-tekniikka Oy
16
J Kylmätyöteräs Uddeholm Arne 
1 Kylmätyöteräs Uddeholm Arne

140
125 mm141

J Kylmätyöteräs Uddeholm Arne 
1 _ Kylmätyöteräs Uddeholm Arne

142
__ SFS907 _________

Kuusiokoloruuvi M6xl30 DIN 912 
M5x25 DIN 9021

143
4

4 leveä aluslaatta
4 Kylmätyöteräs Uddeholm Arne640 mmSFS907 □ 12 mm

Kuusiokoloruuvi M3xl2 DIN 912_____
135 8

Laal.Valmiste OSALUETTELO Tark.

3P-mikro Hyv.Liinyy kokotmpanopiirusluksiin n:o 100, 101, 180, 200, 220, 240, 260

1100VTT
Valmistustekniikka UbtiäLehti

41

Kpl Huomautuksia

1

|Osan lajimerkki 
Piirustuksen ja 

osan n:o
Aines

I Määrä/osa 
720 x 450 mm

[Muoto, Mitat, Malli
levy s=20 mm_
I____ 120x60 mm

Laatu 
Fe52 
Fe52

Kuusiokoloruuvi M6x35 DIN 912 
1x52

Kuusiokoloruuvi M8x40 DIN 912__________
FAO Axial-Radial-ZylinderroUager 5603Ò0C 

Kuusiokoloruuvi M6x50 DIN 912

120
90 mm125

80 niin0390 nmi121

Kuusiokoloruuvi M6x20 DIN 912 
Fe52 
Fe52

Kuusiokoloruuvi МбхЗО DIN 912

80 mm0450 mm 
(liittyy osaan no. 9)

123
123

1375 mm 
1240 mm

I 13x8 mmHuopaöi viste
I 13x8 mmHuopatii viste

Porausholkki DIN 179A 030,0/42x45 mm__________
CuSnl2 019 mm 100 mm124-A

Kuusiokoloruuvi M6x25 DIN 912
CuSnl2 019 mm 100 mm124-В

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Hyv.

no

Runko
Rungon irroiteltava pala 
Rungon ¡impalali kiinnilysruuvil 
Pöytä
Pöydän kiinnilysruuvil 
Päälaaken_
Laakerin kiinnilysruuvil, pöytä 
Laakerin kiinnilysruuvil, siirtokehä 
Siirtokchä
Siirlokeliän irroiteltava pala
Siirtokehän irtogalan kiinnilysruuvil
Tiiviste 1
Tiiviste 2
Keskiholkki
Seuraaja A
Seuraajan A kiinnitysruuvi 
Seuraaja В
Seuraajan В kiinnitysruuvi________

Leukakelkka H ja 111
Leukakelkka IV__
Leukakelkkojen kiinnilysruuvil 
Uneaarijohde
Lineaarijohteiden kiinnilysruuvil 
Leuka 1 
Leuka 2
Leuka 3____
Leuka 4
Leuan kiinnitysruuvi
Leuan kiinnitysruuvin Aluslevy
Ohjauskisko
Ohjauskiskon kiinnilysruuvil

Muuli.Pvm.Muutos
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042 mm 
I IO mm 
30 mm

20 mm

70 mm

480 mm
(sis. osaan 44.)

levy s=10 mm 
SFS907 063,5 mm
SFS907 063,5 mm________

Kuusiokoloruuvi M6x25 DIN 912 
030x1,6
Helios HETA 30 Manuell, tasakärki

0l6mm_______
pidätinruuvi M3x4 DIN 913 (lylppä)

010 mm

Kumi127
122
126

Fe52133

Fe52134
05 mm___________
TR 85x1,2x10,8x75

010 mm
_____ Fe52 010 mm
Kuusiokoloruuvi M5x20 DIN 912

Fe52136-A 
136-B

Kuusiokoloruuvi M5x60 DIN 912 
Habasit F1 38 x 654 mm 
Habasit F1 38 x 1578 mm___

Laal.

Tark.
Valmiste OSALUETTELO
3P-mikro Hyv.Liitiyy kokoonpanopiirustuksiin n:o 100, 101, 180, 2(K), 220, 240, 260

VTT
Valmistustekniikka 100

LehliiiLehti
42

Kpl Huomauluksia

Etola Oy____________________
Kylmätyöieräs Uddeholm Arne 
Kylmätyöleräs Uddeholm Arne

Mitlasofl Oy

1_Laakerikulma Oy
6 Teräsjousi Oy
6
6
6
6
i_ Kumiapu Oy 
J Kumiapu Oy
1

[ ] 12x30 mm 800 mmSFS907181
S686
M4x3-1DIN912 
M4 DIN 125
M3x4 DIN 914 (terävä)

100 mm 
48 mm

010 mmFe52182
016 mmFe52183

260 (Osakokoonpano)
l 120x50 mm 
I 120x50 mm

80 mm 
120 mm

AI261
AI262

M4x20 DIN 912
50 mm010 mmFe52263

INA NK6/I0 (06/12x10)

[Osan lajimerkki 
Piirustuksen ja 

osan n:o
Aines

|Määrii/osaImuoIo, Mitat, MalliI aatu

Osan tai kokoonpanoryhmiin 
nimitys n:o

33kumilevy
Aselustulkki
Nollaustulkki
Nollaustulkin kiinnilysruuvi
O-rengas
Piluusanturi
Anturin kiinnitysholkki
Anturin kiinnilysholkin kiristysruuvi
lappi
laakerikuula
ousi
ousen kiinnitysholkki, lyhyt 
ousen kiinnitysholkki, pitkä 

jousen kiinnilysruuvi, kelkka 
jousen kiinnilysruuvi, pöytä 
Hihna I 
Hihna 2 
Kiila KP 
Kiila
Urakuulalaakeri
Kuusiokoloruuvi
Aluslevy
Pidätinruuvi
Holkki_______
Rengas 
Kuorma KP 
Tuki
Vipuvarsi
Kuusiokoloruuvi
Akseli
Neulalaakeri__________________ __

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

HyvMuuli.Pvm.Muulus
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M4x4 DIN 915 (lai DIN 913)
M4x35 DIN 912
М5х20

055264
055265
055266

220 (osakokoonpano) 
FAG 6002

0 50 mm 
0 32 mm

Al221
Fe52222

034x3Al223
32 DIN 472 
M8x25 DIN 912

ЩЦ] 20x50 mmAl224
M5x20 DIN 912

50 mm
50 mm
50 mm

60 mm 
60 mm 
25 mm

170 mm

10 mm010 mmFe52136-A

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

NKX I5Z81
40 mm016 mmFe5282 225

M6x6 DIN 913 
15 DIN 471

230 (osakokoonpano)__
TR 85x2x10x70
Kuusiokoloruuvi M5x25 DIN 912 
Kuusiomutleri M5 DIN 936

83
84
85
86
87
88

Aluslevy M5 DIN 12589
I 120x50 mm 80 mmAI90 231

Kuusiokoloruuvi M5x25 DIN 912
92 240 (osakokoonpano)
93 241

91

140 mm0160 mmAI
FAO 600294

70 mm034x3AI95 242
96

1
1

1
2

2
2

Teräsjousi Oy

2

2
1

Pidälinruuvi
Kuusiokoloruuvi
simuruuvi
punnus I
punnus 2
punnus 3
Hihnakuorma KP
Urakuulalaakeri
Hihnapyörä
Akseli
Hulkki
Pidälinrcngas 
Kuusiokoloruuvi 
Vipupalkki 
Kuusiokoloruuvi 
Hoi kk i 2
Neula! aakeriyhdislelmä 
Akseli 2 
Pidälinruuvi 
Pidälinrengas 
Hihnakuorma 2 KP
jousi
Jousen kiinnilysruuvi 
Jousen kiinnitysmutteri 
Aluslevy 
Kirislyspala
Kiristyspalan kiinnilysruuvi 
Hihnapyörä KP 
Hihnapyörä 
Urakuulalaakeri
Holkki

[Osan lajimerkkiOsan lai kokoonpanoryhmän5 Kpl HuomautuksiaAinesPiirustuksen ja 
osan n:o

-£ nimitys <u n:o
|Määrä/osa[Muoio, Mitat. MalliLaatu

Laut.Val nii sic OSALUETTELO Tark.3P-mikro Hyv.Liittyy kokoonpanopiirustuksiin n:o HX), 101, 180, 2(K), 220, 240, 260

VTT
Valmistustekniikka

100
LehtiäLehti

43Muutt. Hyv.Pvm.Muutos
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FAG 6002
050 mmAl205

M8x20 DIN 912 
F.1.ESA т.243/140 mustu 
Kuusiokoloruuvi M8x20 DIN 912 
THKHRVVH
Kuusiokoloruuvi M4x20 DIN 912

I 120x60 mmFe52280
022 mmCuSnl2

70 mm

320 mm 
10 mm

Hi-flcx Oy

I40 mm010 mmFe52136-C 1FAG 625.2Z 
M5x50 DIN 912 1

1

[Osan lajimerkki 
Piirustuksen ja 

osan n:o
Aines

|Maärä/osa 
130 mm

ImuoIo, Mitat, Malli 
032 mm

l.aatu
Fe52243

32 DIN 472 
M8x25 DIN 912 
15 DIN 471 

200 (osakokoonpano) 
HY 200-3424

80 mm0120 mmAI201
M6xl5 DIN 7991

130 x 130 mmlevy s=4 mmAI202
M6x70 DIN 912

120 mm010 mm 
I 120x50 mm

Fe 52203
130 mmAI204

M6x6 DIN 913

nimitys n:o

Akseli
Pidätinrengas
Kuusiokoloruuvi
Pidiitinrengas
Moottori KP
Askelmooltori
Mooltoripidin
U ppok ant ak u us i okoloru u v i
Pohjalevy
Kuusiokoloruuvi
Holkki
Yläluki_________________
Pidätinmuvi
Urakuulalaakeri

Hijinapyörä
Kuusiokoloruuvi
Kahva
Kahvan kiinnitysruuvi 
Siirtokisko
Siirtokiskon kiinnitysruuvi
kalibroinlijigi
Vaijeripyörä
Holkki
Laakeri
Vatjenpyöran kiinnitysruuvi 
Vaijeri

Laal.

Tiirk.

Hyv.

LehtiäLehti
44

1 SKS-tekniikka Oy
i
i
i

Kpl Huomautuksia

l
2
1
1
l
1

Valmiste OSALUETTELO
3P-mikro LiiUyy kokoonpanopiirustuksiin n:o 100. 101, 180. 200, 221), 240. 260

VTT
Valmistustekniikka 100

Muu». HyvPvm.Muutos
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LajimerkkiLli»»yyMittakaava Tuote
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UusiEntVTTееPiirt.
Suunr

"lassaTark. , Valmistustekniikkakg______________ __________Hyv.

I La»ruI Muoto, malli, miaráI Standardi 
tai luettelo

Kplosa Pi'ru$tusnumero | Osan tai kokoonpanoryhmän 
Tavaratunnus nimitys

LajimerkkiLiittyy

piir. no.
Yleistoleranssit Mittakaava Tuote
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LiittyyYleistoleranssit Mittakaava Tuote

Bp-mikro

■VTT
EnfееPiirf.

Suunr
MassaTark. . Valmisiustekniikka

kq ____________ ___

Lajimerkki

hihnakuorma KP

¡laatu¡Muoto, malli, määräI Standardi 
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Liittyy

piir.no.
Yleistoleranssit Mittakaava Tuote

3p-mikro

ее vtt
EntPiirh

Suunr
MassaTark. Valmistustekniikka

kg__________________________ _______Hyv.
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UusiEntее •VTTPiirt.
Suunr

Tarit. Massa Valmistustekniikka

liite в

HIHN AV ÄLU YKS EN KOKOONPANOKUVA 7(8)
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tai luettelo

Osan tai kokoonpanoryhmän 
nimitys

osa Р''ги$^и$питего 
1 Tavaratunnus

LajimerkkiLiittyyYleistoleranssit Mittakaava Tuote
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LUTE C

RUNGON TYÖPIIRUSTUKSEN REIKIEN KOORDINAATTIMITOITUS 2 (39)

kierrekoordinaatit
tarkoituspuolihalkaisijaX Yreikä syvyys

pöydän kiinnitysAlapuoliläpiXl( 353,18 ; 251,82 )ai
pöydän kiinnitysAlapuoliläpiXl( 416,82 ; 251,82 )a2
pöydän kiinnitysAlapuoliläpiXl( 353,18 ; 188,18 )a3
pöydän kiinnitysAlapuoliläpiXl( 416,82 ; 188,18 )a4
hihnavälityksen kiinnitysAlapuoliläpiXlbl ( 85,00 ; 295,00 )
Moottorin kiinnitysläpiM8 läpi( 33,12 ; 171,26 )cl
Moottorin kiinnitysläpiläpiM8( 130,70 ; 73,68 )c2
Hihnakuorman kiinnitysYläpuoliläpiX2( 665,00 ; 205,00 )dl
Hihnakuorman kiinnitysläpiläpiM5d2 ( 702,00 ; 68,00 )
Rungon irtopalan kiinnityssivu25M6( 360,00 ; Z=10 )el
Rungon irtopalan kiinnityssivu25M6e2 ( 410.00 ; Z=10 )
Kahvan kiinnitysAlapuoliläpiXl( 30.00 ; 410,00 )fl
Kahvan kiinnitysAlapuoliläpiXl( 147,00 ; 410,00 )f2
Kahvan kiinnitysAlapuoliläpi( 566,00 ; 410.00 ) XlO
Kahvan kiinnitysAlapuoliläpiXl( 683,00 ; 410,00 )f4
Kahvan kiinnitysAlapuoliläpiXl( 30,00 ; 30,00 )f5
Kahvan kiinnitysAlapuoliläpiXl( 147,00 ; 30,00 )f6
Kahvan kiinnitysAlapuoliläpiXl( 566,00 ; 30,00 )f7
Kahvan kiinnitysAlapuoliläpiXl( 683,00 ; 30,00 )f8
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LIITE C

PÖYDÄN TYÖPIIRUSTUKSEN REIKIEN KOORDINAATTIMITOITUS 4 (39)

koordinaatit kierre
halkaisija syvyysreikä X Y puoli tarkoitus

ai ( 0,00 ; 35,00 ) M4 12 Yläpuoli lineaarijohteen kiinnitys
a2 ( 30,31 ; -17,50 ) Yläpuoli lineaarijohteen kiinnitysM4 12
a3 Yläpuoli( 0,00 ; -35,00 ) lineaarijohteen kiinnitysM4 12

( -30,31 ; -17,50 ) Yläpuoli lineaarijohteen kiinnitysa4 M4 12
a5 ( 0,00 ; 75,00 ) Yläpuoli lineaarijohteen kiinnitysM4 12
a6 ( 64,95 ; -37.50 ) YläpuoliM4 12 lineaarijohteen kiinnitys

( 0,00 ; -75,00 ) Yläpuoli lineaarijohteen kiinnitysa7 M4 12
( -64,95 : -37,50 ) Yläpuoli lineaarijohteen kiinnitysa8 M4 12

lineaarijohteen kiinnitysa9 ( 0,00 ; 115.00 ) M4 12 Yläpuoli
YläpuolialO ( 99,59 ; -57.50 ) M4 12 lineaarijohteen kiinnitys
Yläpuoli lineaarijohteen kiinnitysali ( 0,00 ; -115,00 ) M4 12

ai2 ( -99,59 ; -57,50 ) 12 Yläpuoli lineaarijohteen kiinnitysM4
Yläpuoli lineaarijohteen kiinnitysa!3 ( 0.00 ; 155,00 ) M4 12

( 134,23 ; -77,50 ) 12 Yläpuoli lineaarijohteen kiinnitysal4 M4
Yläpuolia!5 ( 0,00 ; -155.00 ) M4 12 lineaarijohteen kiinnitys
Yläpuoli12 lineaarijohteen kiinnitysaló ( -134,23 ; -77,50 ) M4

bl ( 32,00 ; 38,00 ) M5 12 Yläpuoli voima-anturin kiinnitys
12 Yläpuoli voima-anturin kiinnitysb2 ( -32.00 38.00 ) M5
12 Yläpuoli jousen kiinnitys( 26,00 ; 56,28 ) M5cl

Yläpuoli jousen kiinnitys( 61,74 ; -5,23 ) 12c2 M5
Yläpuoli jousen kiinnitys( 35,74 ; -50,66 ) M5 12c3
Yläpuoli jousen kiinnitys( 26,00 ; -56,28 ) M5 12c4
Yläpuoli jousen kiinnitysM5 12c5 ( -26,00 ; -56,28 )
Yläpuoli jousen kiinnitys( -35,74 ; -50,66 ) M5 12c6
Yläpuoli jousen kiinnitys( -61,74 ; -5,23 ) M5 12cl

jousen kiinnitys12 Yläpuolic8 ( -26,00 ; 56,28 ) M 5
Yläpuoli seuraajan kiinnitysks. kuvadl ( 0,00 ; 172,00 )
Yläpuoli seuraajan kiinnitysd2 ( 148,96 ; -86,00 ) ks. kuva

ks. kuva Yläpuoli seuraajan kiinnitysd3 ( 0,00 ; -172,00 )
( -148,96 ; -86,00 ) Yläpuoli seuraajan kiinnitysd4 ks. kuva

M 8 36 Alapuoli Pöydän kiinnitys runkoon( 31,82 ; 31,82 )el
36 Alapuoli Pöydän kiinnitys runkoon( 31,82 ; -31,82 ) M8e2
36 Alapuoli Pöydän kiinnitys runkoone3 ( -31,82 ; -31,82 ) M 8
36 Alapuoli

Alapuoli
Pöydän kiinnitys runkoon( -31,82 ; 31,82 ) M 8e4
laakerin kiinnitysfl ( 21,35 ; 79,69 ) M6 20

Alapuoli laakerin kiinnitysf2 ( 58,34 ; 58,34 ) M6 20
Alapuoli laakerin kiinnitysM6 20tl ( 79,69 ; 21,35 )
Alapuoli laakerin kiinnitys20f4 ( 79,69 ; -21,35 ) M6
Alapuoli laakerin kiinnitysM6 20f5 ( 58,34 ; -58,34 )
Alapuoli laakerin kiinnitysM6 20f6 ( 21,35 ; -79,69 )
Alapuoli laakerin kiinnitys20( -21,35 ; -79,69 ) M6П

laakerin kiinnitysAlapuoli( -58,34 ; -58.34 ) M6 20f8
Alapuoli laakerin kiinnitysM6 20( -79,69 ; -21,35 )19
Alapuoli laakerin kiinnitysПО ( -79,69 : 21,35 ) M6 20

laakerin kiinnitysAlapuoli.46 20fll ( -58,34 ; 58,34 )
Alapuoli laakerin kiinnitysM6 20f!2 ( -21,35 ; 79,69 )

voima-anturin kiinnitysYläpuoliM4 12gl ( 49,63 ; 52,96 )
voima-anturin kiinnitysYläpuoli12M4g2 ( 63,40 ; 33,30 )
voima-anturin kiinnitysYläpuoli12g3 ( 62,74 ; 62,14 ) N14
voima-anturin kiinnitysYläpuoli12g4 ( 76,51 ; 42,48 ) N14
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Leukojen mittapintojen keskinäisten erojen laskeminen (malli)

Leuka no. 1

Ero keskiarvoon (um) 
al a2 аЗ a4

Ero nollapintaan (mm) 
leuka 1 leuka2 leuka3 leuka4

leuat 1 - Hl leuat 11 - HI leuat HI - IVleuat I -11Mittapinnat
ka.A34A23A13A12alueno.

a4a3a2ai(mm)(mm)(mm)(mm) TiI100,0100; 100.0200] 100,0600!___ 100,0200
40,0500l 40,03001 40,0200i 40,0100

0___ nollauspinta i$ -37,5i 12,5i 42,51 -17,5-29,95501 -30,00501 -30,03501 -29,9750i -29,992511 mmI
JL14 mm i2 .1,i Tämä kertoo kuinka paljon 

kukin pinta poikkeaa i
Tässä lasketaan yhtälön 41 mukaiset tulokset ja 
niiden keskiarvo

Tähän kirjataan mittaustulokset17 mm3
I20 mm4 II : keskiarvosta => 

virhemittausten eliminointi
T

25 mm5
(yhtälön 4J1 tekijät sl, s2, s3 ja s4 ovat nollauspinnan 
arvoja) :

30 mm6 i135 mm 
40 mm

7 ij.______ __ i
8 4-4.

I50 mm9
150 mm10 II175 mm11 +4- II12 200 mm TT
225 mm13
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LIITE l (1/2)
KALIBROINTITODISTUSVALMISTUSTEKNIIKKA

Konqjajatekmikka

/<

Mittaustulokset

Lieriômâi-
syyspoik-

keama

Ympyrämäi-Mhattu hal
kaisija 

0°-suunta

Merkki tai 
merkintä syys-

poikkeama
[pm][pm][mm]
0,45 
1,67 
0,62 
0,74 
0,70 
0,41 
0,31 
1,22 
1,20 
0,34 
0,67 
1,10 
0,71 
0,38 
0,83 
0,60 
0,62 
0,39 
0,74 
0,86 
0,35 
0,35 
0,23 
0, 64 
0,65 
1,31 
0,90 
0,93 
0,95 
0,82 
1,10 
0,73 
0,95 
0, 88 
0,59 
1,60

0,24
0,58
0,46
0,33
0,32
0,17
0,12
0,52
0,84
0,17
0,50
0,31
0,47
0,21
0,69
0,43
0,32
0,14
0,45
0,52
0,18
0,13
0,20
0,40
0,28
0,85
0,37
0,61
0,56
0,53
0,62
0,53
0,68
0,69
0,51
1,04

6,0012
7,0001
9,0061
11,0034
12,0007
13,9999
14,0012
14,0054
15.5044 
16,9975 
18,4963 
20,0024 
22,5075 
24,9986 
27,5037 
30,0112 
32,5092 
34,9951
37.5044 
40,0099 
50,0038 
50,0005 
50,0040 
55,0135 
60,0096 
65,0161 
70,0148 
75,0115 
80,0060 
85,0726 
90,0123 
95,0092

100,0119
125,0095
150,0236
175,0090

52001
52002
52003
52004
52005
52006
52007
52009
52010
52011
52012
52013
52014
52015
52016
52017
52018
52019
52020
52021
52022
52023 

Zela 52024
52025
52026
52027
52028
52029
52030
52031
52032
52033
52034
52035
52036
52037

6,001 
7,000 
9,006 

11,003 
12,001 
14-0,0001 Mess 
14,001 
14,005
15.504
16.998 
18,496 
20,002
22.508
24.999
27.504 
30,011
32.509 
34,995
37.504 
40,010 
50,004 
50,000 
50,004 
55,014 
60,010 
65,016 
70,015 
75,012 
30,006 
35,073 
90,012 
95,009

100,012 
125,010 
150,024 
175,009

Räty
Räty
Räty
Tesa
Räty

Mess
Räty 
Räty 
Теза 
Räty 
Räty 
Räty 
Tesa 
Räty 
Räty 
Räty 
Tesa 
Räty 
Räty 
Tesa 
Lehrmess 
Carl 
Räty 
Räty 
Räty 
Tesa 
Räty 
Räty 
Räty 
Tesa 
Räty 
Räty 
Tesa
Räty
Tesa

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän selostuksen osinainen 
julkaiseminen on sallittu vain Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta saadun kirjallisen luvan perusteella
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Användning av Staten# tekniska forskningscentrals (VTT) 
i reklamsyfte eller delvis publicering av denna rapport tillätes 
endast med skriftligt begivande från Statens tekniska forsknings
central.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) nimen käyttäminen 
mainonnassa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on 
sallittu vam Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta saadun 
kirjallisen luvan perusteella.
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TOLERANSSITULKIN KALIBROINTIOHJE 2(3)

7764
KOT2 REVIN:o¡ VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS

STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL

Konepajan tuotantotekniikan laboratorio 
Konepajatekniikan jaosto________________

x
NrTOIMINTAOHJE

2

Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä ne 
menetelmät, joilla toleranssitulkin kalibrointi 
suoritetaan konepajatekniikan jaoston mittaus- 
huoneessa .

1. TARKOITUS

2. SOVELTAMISALUE Tätä ohjetta sovelletaan mittaushuoneen omien 
toleranssitulkkien määräaikaiskalibroinneissa 
sekä soveltuvin osin asiakkaiden kalibroitaviksi 
lähettämiin mittalaitteisiin.

Kalibroinnin suorittaja täyttää ja arkistoi 
kalibrointikortin, allekirjoittaa (nimikirjai
met) mittauspöytäkirjan sekä kiinnittää kalib- 
rointitarran. Kalibrointitodistuksen tarkastaa 
ja allekirjoittaa mittapaikan vastuuhenkilö.

3. TALLENTEET

I

4. KALIBROINNIN SUORITUS

Kalibrointi käsittää eri vaiheissaan seuraavat 
toimenpiteet :

1 A Vastaanottotarkastus
- tulkin merkintöjen tarkistus

tulkin pinnan kunnon ja jäysteettömyy- 
den tarkistus
tulkin halkaisijan mittaus 
tulkin lieriömäisyyden mittaukset.

Í

В Määräaikainen kalibrointi
tulkin silmämääräinen tarkistus 
tulkin halkaisijamittaus 
ympyrämäisyysmittaukset.

Päivittäinen kalibrointi
tulkin silmämääräinen tarkistus 

- tulkin puhdistus.

C

Användning av Statens tekniska forskningscentrals (VTT) namn 
i reklamsyfte eller delvis puoucenng av denna rapport tillåtes 
endast med skriftligt begivande frán Statens tekniska forsknings
central.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) nimen käyttäminen 
mainonnassa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on 
sallittu vam Valtion teknillisesta tutkimuskeskuksesta saadun 
kiriallisen luvan perusteella.

N o 31.03. 1983-01
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TOLERANSSITULKIN KALIBROINTIOHJE 3(3)

7764
KOT2 REVIN:oVALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS

STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL TOIMIN 1 AU HU Ь

Konepajan tuotantotekniikan laboratorio 
Konepajatekniikan jaosto

Nr 3
!

Tulkin halkaisijan mittaus

Tulkin halkaisija mitataan pituudenmittaus- 
koneella kuvan 1 mukaisesti.

!

Í
Â

@ O
;-УП G)gg

O»

Tulkin mittaus mittauskoneella. !Kuva 1.

Mittaus suoritetaan kolmelta eri korkeudelta 
vähintään 1,5 mm reunoista. Mittauksen aikana on 
käännemitat etsittävä kahdessa suunnassa. Lisäk-

Merkitsesi lämpötilojen on annettava tasaantua, 
mittauskorkeus ja mittasuunta ylös.i

Lieriömäisyysmittaus

Tulkin lieriömäisyysmittaukset suoritetaan ympy- 
rämäisyyskoneella lieriömäisyyden mittausohjel
malla samoista kohdista (3 eri korkeutta) kuin 
halkaisijamittauksetkin.

Mittaustuloksia verrataan toleranssirajoihin SFS 
tai DIN standardien mukaan (DIN 2250/7151).

VPE1/EAV

Användning av Statera tekniska forskningscentrals (VTT) namn 
i reklamsyfte e,|ef delvis publicering av denna rapport tillåtes 
endast med skriftligt begivande från Statens tekniska forsknings
central.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) nimen käyttäminen 
mainonnassa
sallittu vam Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta saadun 
kirjallisen luvan perusteella.

tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on1

N o 31.03. 1983-01
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SÄHKÖISEN PITUUSANTURIN KALIBROINTIOHJE 1(6)

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL

Konepajan tuotantotekniikan laboratorio 
Konepajatekniikan jaosto________________

N:o 7711
KOT2 REVINrTOIMINTAOHJE
1

i

/

SÄHKÖISEN PITUUSANTURIN KALIBROINTIOHJE

Tarkoitus1.
Soveltumisalue2.

3. Tallenteet
Kalibroinnin suoritus4.

!

7^4, '- ¿2 £ ^4 Pvm.fr /C :: Í. Hyv.Pvm.Laat.

V3&- /У -Pvm. ' i¿ . Voimassa alkaenTark.

Användning av Statens tekniska forskningscentrals (VTT) namn 
i reklamsyfte dier delvis publicering av denna rapport tillåtes 
endast med skriftligt begivande från Statens tekniska forskmngs-

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) nimen käyttäminen 
mainonnassa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on 
sallittu vam Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta saadun 
kirjallisen luvan perusteella. i



LUTEI

SÄHKÖISEN PITUUSANTURIN KALIBROINTIOHJE 2(6)

ì N:o 7711
KOT2 REVIVALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS

STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL

Konepajan tuotantotekniikan laboratorio 
Konepajatekniikan jaosto________________

NrTOIMINTAOHJE
2

on määritellä neTämän ohjeen tarkoituksena 
menetelmät, joilla pituusantureiden kalibroin
ti suoritetaan konepajatekniikan jaoston mit- 
taushuoneessa.

1. TARKOITUS i

;

Tätä ohjetta sovelletaan mittaushuoneen omien 
pituusantureiden määräaikaiskalibroinneissa 
sekä soveltuvin osin asiakkaiden kalibroita
viksi lähettämiin mittalaitteisiin.

2. SOVELTAMISALUE

I I

I Kalibroinnin suorittaja täyttää ja arkistoi 
kalibrointikortin, allekirjoittaa (nimikirjai
met) mittauspöytäkirjan sekä kiinnittää kalib- 
rointitarran. Kalibrointitodistuksen tarkastaa 
ja allekirjoittaa mittapaikan vastuuhenkilö.

3. TALLENTEET
I

i

4. KALIBROINNIN SUORITUS

Kalibrointi käsittää eri vaiheissaan seuraavat 
toimenpiteet :

A VASTAANOTTOTARKASTUS

anturin kunnon silmämääräinen tarkistus 
(mittauskärki, liitos johto ja liitos- 
kappale )
mitta-alueen mittaus
käännemitan mittaus
toistotarkkuuden mittaus
nolla-aseman ryöminnän tarkistus
näyttämän muutoksen mittaus (näyttölaitteen
eri mittausalueilla)
mittausvoiman mittaus.

Användning av Statens tekniska forskningscentrals (VTT) namn 
i reklamsyfte eller delvis publicering av penna rapport tillåtes 
endast med skriftligt begivande från Statens tekniska forsknings
central.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) nimen käyttäminen 
mainonnassa
sallittu vam Valtion teknillisesta tutkimuskeskuksesta saadun 
kirjallisen luvan perusteella.

tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on !

Nro 31.03. 1983-01
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SÄHKÖISEN PITUUSANTURIN KALIBROINTIOHJE 3(6)

N:oVALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL

Konepajan tuotantotekniikan laboratorio 
Konepa jat-gkni i kan jariHtto_______________

7711
KOT2 REVINrTOIMINTAOHJE
3

В MÄÄRÄAIKAINEN KALIBROINTI

anturin kunnon ja esteettömyyden tarkistus
mitta-alueen mittaus
käännemitan mittaus
toistotarkkuuden mittaus
nolla-aseman liukumisen mittaus
näyttämän muutoksen mittaus (näyttölaitteen
eri mittausalueilla)
mittausvoiman mittaus.

PÄIVITTÄINEN KALIBROINTIC

anturin puhdistus
liikkeen esteettömyyden tarkistus
tiivisteiden eheyden tarkistus.

IMitta-alueen mittaus
1

Mitta-alue tarkistetaan mittakellontarkistus- 
laitteeseen liitetyllä laser-interferometrillä 
kuvan 1 mukaisesti.

Huoml Anturin liikkeen ja mittakellontarkis- 
tuslaitteen liikkeen on oltava tarkasti yhden
suuntaiset .

Mittaus suoritetaan kaikilla herkkyysalueilla 
tasavälein enintään 10:stä kohdasta koko antu
rin liikepituudella. Korkeimman ja matalimman 
pisteen ympäriltä mittaus suoritetaan dekadia 
tiheämmällä välillä jakovälin verran kumpaan
kin suuntaan. Saaduista mittapoikkeamista 
piirretään virhekäyrä kuvan 2 mukaisesti. 
Tuloksia verrataan anturin valmistajan lupaa
miin arvoihin tai mittakellojen vastaaviin

I

—--- --------------- arvoihin-.--
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) nimen käyttäminen 
mainonnassa
sallittu vam Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta saadun 
kirjallisen luvan perusteella.

Användning av Statens tekniska forskningscentrals (VTT) namn 
i reklamsyfte eller delvis publicering av denna rapport tillåtes 
endast med skriftligt begivande från Statens tekniska forsknings
central.

tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on

n.-o 31.03. 1983-01
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Användning av Statina tekniska forskningscentrals (VTT) namn 
i reklamsyfte eller delvis publicering av denna rapport tillätes 
endast med skriftligt begivande frän Statens tekniska forsknings- 
central.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) nimen kávttaminen 
mainonnassa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on 
sallittu vain Valtion teknillisestä tutkimuskeskuk*sta 
kirjallisen luven perusteella.

N:o 31.03. 1983-01
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SÄHKÖISEN PrrUUSANTURIN KALIBROINTIOHJE 4(6)

î
N:o 7711

KOT2 REVIVALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL

Konepajan tuotantotekniikan laboratorio 
Konepajatekniikan jaosto_______________

NrTOIMINTAOHJE
4
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LIITE I

SÄHKÖISEN PITUUSANTURIN KALIBROINTIOHJE 5(6)

N:o 7711
KOT2 REVIVALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS

STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL

Konepajan tuotantotekniikan laboratorio 
Konepajatekniikan jaosto_______________

NrTOIMINTAOHJE 5

Käännemitan mittaus

Käännemitta on samaan asteikonkohtaan eri 
suunnista tullessa saatujen mittojen erotus. 
Kuvassa 2 käännemitta on arvo £ц.

Toistotarkkuuden mittaus

Toistotarkkuus on mielivaltaisissa asteikon- 
kohdissa eri tavoin toistettujen mittojen 
erotus. Se tarkistetaan suorittamalla samasta 
pisteestä useampia mittauksia eri tavoin.

a) anturi lasketaan eri korkeuksilta kiinteää 
kovaa vastetta vasten ja luetaan lukemien 
erotus

b) anturin alla liikutetaan tasomaista tai 
lieriömäistä kappaletta eri suunnista ja 
luetaan lukemien erotus

c) suoritetaan samasta pisteestä useampia 
mittauksia ja luetaan laserista mittaus
tulosten toistuvuus.

Nolla-aseman ryöminnän tarkistus

Nolla-aseman liukuminen mitataan jättämällä 
anturi samaan asemaan n. 2 tunniksi ja luke
malla arvot 15 min välein. Ennen koetta on 
lämpötilojen annettava tasaantua.

i

Användning av Stater» tekniska forskningscentrais (VTT) namn 
i reklamsyfte eller delvis publicering av denna rapport tillätes 
endast med skriftligt begivande från Statens tekniska forsknings
central.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) nimen käyttäminen 
mainonnassa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on 
sallittu vam Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta saadun 
kirjallisen luvan perusteella.

! I

N:o 31.03. 1983-01



Mittausvoiman mittaus
bv • ‘ ■-

Mittausvoiman mittaamisessa käytetään tasa-
•' Í4-

paino-, jousi- tai kirjevaakaa. Anturia työn
netään kohtisuoraan ylhäältä vaakakuppia vas
taan. Vaa’an lukemat otetaan ylös näyttölait
teen osoittimen ollessa asteikon alussa, kes
kellä ja lopussa sekä takaisinpäin tullessa 
samoin lopussa, keskellä ja alussa. Suurin 
mittausvoima ei saa ylittää anturin nimellis- 
mittaus voimaa, eikä suurin ero mittausvoimassa 
yhteen karansuuntaan mentäessä ei saa ylittää 
arvoa 0,4 N. Lisäksi suurin ero mittausvoimas- 
sa mielivaltaisessa kohdassa sisään tai ulos 
tulevalla karalla ei saa ylittää 0,5 N.

■

LUTEI

SÄHKÖISEN PITUU S ANTURIN KALIB ROINTIOHJE 6(6)

N:oVALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL

Konepajan tuotantotekniikan laboratorio 
Konepajatekniikan jaosto________________

7711
KOT2 REVINrTOIMINTAOHJE
6

Näyttämän muutoksen mittaus

Näyttämän muutos mitataan siirtämällä näyttö
laitteen asteikon valitsinnuppia pienempään 
alueeseen ja katsomalla sen aiheuttama muutos 
lukemaan. Näyttämä ei saa muuttua jako-osaa 
enempää.

;

VPE5/EAV/525

;

Användning av Statan» tekniska forskningscentrals (VTT) 
i reklamsyfte eller delve publicering av denna rapport tillätes 
endast med skriftligt begivande från Statens tekniska forsknings
central.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) nimen käyttäminen 
mainonnassa
sallittu vein Valtion teknillisesti tutkimuskeskuksesta saadun 
kirjallisen luvan perusteella.

tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on

Nro 31.03. 1983-01
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LEUKA-AIHION YMP YRÄMÄIS Y YDEN MITTAUSTULOKSIA:
ulkopinnat 0225 mm ja 0200 mm
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I 09-04-1998 [ 12:09:21 THPVTT Valmistustekniikka TR262 
V3.21Leuka-aihio : ulkopinnat 225 ja 200
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LIITE J

LEUKA-AIHION YMPYRÄMÄISYYDEN MITTAUSTULOKSIA:
ulkopinnat 0175 mm ja 0150 mm

2(21)

I 09-04-1998 I 12:22:38 THPVTT Valmistustekniikka TR262
V3.21Leuka-aihio : ulkopinnat 175 ja 150
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LIITE J

LEUKA-AimON YMPYRÄMÄISYYDEN MITTAUSTULOKSIA:
sisäpinnat 062 mm ja 011 mm
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I 09-04-1998 I 16:10:36 THPVTT Valmistustekniikka TR262 
V3.21Leuka-aihio : sisäpinnat ^ [
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LIITE J

LEUKA-AMON YMPYRÄMÄISYYDEN MITTAUSTULOKSIA:
sisäpinnat 014 mm ja 017 mm

4(21)
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LIITE J

LEUKA-AIHION YMPYRÄMÄISYYDEN MITTAUSTULOKSIA:
sisäpinnat 020 mm ja 025 mm

5(21)

V
I 09-04-1998 I 15:47:24 THPVTT Valmistustekniilcka TR262 

V3.21Leuka—aihio: sisäpinnat ^ ^ g у

m
 O

(-

t

• ;
k

5

t

\.

?k

i
i

^4

I m



г

3.1> •.<8 4Л»Ф

авшишггатшати» l»

,7 .

•V
У

m

• f -..f..

x<
УУ

гд
ХУ Г

ß. •
zW* т

UB«lŒVIISrvsnjU*TUB LS
•O

•»■W7 gg

2.И ci«WTSl
nuil 1. |m .lini ZHter*

I

ue liiiiuiiif______ f I * * *111

I

i ei.e
• I

n

LIITE J

LEUKA-AimON YMPYRÄMÄISYYDEN MITTAUSTULOKSIA:
sisäpinnat 030 mm ja 035 mm
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I 09-04-1998 I 16:25:02 THPVTT Valmistustekniikka TR262 
V3.21Leuka—aihio : sisäpinnat 30 ja 35
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LIITE J

LEUKA-AnnON YMPYRÄMÄISYYDEN MITTAUSTULOKSIA:
sisäpinnat 040 mm ja 050 mm
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1 09-04-1998 I 16:32:10 THPVTT Valmistustekniikka TR262
V3.21Leuka-aihio : sisäpinnat 40 ja 50
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8(21)LEUKA-AUUON S AM A-AKSELISUUKSIEN MITTAUSTULOKSIA:
Ulkopinnat 0200 mm, 0175 mm ja 0150 mm ja sisäpinta 062 mm
Perusakseli on määritetty ulkopinnasta 0225 mm.

I 09-04-1998 I 16:44:27 
150, 62, 225

THPVTT Valmistustekniikka __________________________
Leuka-aihio : samankeskeisyydet pinnat 200, 175, TR262 
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9(21)LEUKA-AIHION SAMA-AKSELISUUKSŒN MITTAUSTULOKSIA: 
Sisäpinnat 011 mm, 014 mm ja 017 mm, 020 mm, 025 mm, 030 mm, 
035 mm, 040 mm ja 050 mm 
Perusakseli on määritetty ulkopinnasta 0225 mm.

i 09-04-1998 I 16:58:43 THPVTT Valmistustekniikka TR262 
V3.21

17, 20, 25, 30,Leuka-aihio : samankeskeisyydet pinnat 11, 14, 
35, 40, 50, 225(ref)
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7.4.1998 klo 18:20Kolmlplstemlkrometrln lllkejohteldcn kalibrointi
Liikejohteiden aseman ja suoruuden mittaus (kaikki luvut 0,001 mm)

Likkejohteiden aseman mittaus

Leukakelkan siv. poikk.Liikejohteen sivuttaispoikkeamaKcskiöreikä . 4Liike no.
ulkoreunasisäreunaseuraajaulkoreunasisäreunahalkaisijaheittokulmano.

tA.+ 1 030. v-V 300I I
- ? -/-Z+1 30. OOP1202

'3.-ЗЪ f Z*5"30.0731803 2ö- 3-/3>730,673t /04 240

Liikejohteiden vaakasuuntaisen suoruuden mittaus (0 mm — leukakelkka sisäasennossa)

9 mm8 mm7 mm6 mm5 mm4 mm3 mm2 mmI mmLiike no. 0 mm

kulmano. / /v /*0,)~4+ /v/ *-!601 O
/a ar-¿ггú•*о.гó61202

-¿J--/-/v¿- /O -zo1803
/ a//¿D~ * /Ö62404

18 mm17 mm16 mm15 mm14 mm13 mm12 mm11 mmLiike no. 10 mm

kulmano.
<■3 *ú,r * /*/,r*/,T*/ 4oi А//У6»//,rz «r1202 - r -J?/-/ЛГ~Л-А У1803

+ 3Ûti, 5 v /r-l- 1-0,Г2404
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0,0015 т

0,0005 i ♦♦
12

-0,0005 т

-0,0015 - Poe (mm)

Die zur Prüfung eingesetzten Prüfmittel sind durch PTB - kalibrierte 
Endmaße ( amtl. Zeichen : 60 PTB 92) auf nationale Normale rückgeführt

ШUnterschrift des Prüfers:

TeL ( 07940 ) 1308 - 25 
Fax ( 07940 ) 1308 - 64

Oa.liwieai'rielnffx 6 
74 678 NledefnhalHai» Meetedm* GmbH & Co. KG

LITTE J

11(21)PITUTJS ANTURIN KALffiROTNTITODISTUS

Werkszertifikat

Erstprüfung

Datum 16.12-1997
Uhrzeit____ 07:37:28

ZeUer

Prüfmittel Tasterprüfvomchbmg TPV

Heta 30 
79 06 0855 
27 754 002 
0-30 mm 
0,3 + ( L / 2000 ) цт L in mm

Prüfling
Seriennummer

PrüferIdentnummer
Meßbereich
Meßunsicherheit

( 1 + L/ 100 )* цтFehlergrenze
lO-CiO.SMaterialtemperatur20° C ±04Lufttemperatur

AbweichungMeßwertSollwertMtßpoxition

(mm)(mm)(mm)
0,00000,00000,01 0,00012,00012,02
0,00074,00074,03 0,00026,00026,04 0,00028,00028,05
0,000410,000410,06
0,000712,000712,07 0,000214,000214,08
0,000316,000316,09
0,000318,000318,010 0,000020,000020,011
0,000322,000322,012
0,000524,000524,013
0,000126,000126,014

-0,000227,999828,015
0,000130,000130,016
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NOLLAUSTULKIN YMPYRÄMÄISYYDEN MITTAUSTULOKSET 12(21)

1 06-04-1998 I 15:46:44 THPVTT Valmistustekniikka TR262 
V3.21MJK 3p-mikron nollaustulkki
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BedScalePartGapsMeasuresId
20.1820.0119.9315:14:0160.001860.0018

Temperatures 
15:08:37 
15:14:01

1
1

20.27 C
20.28 °C20.18 C 

20.17 °C19.89 C 
19.98 °C

20.01°C 
20.01°C

20.IB 
20.17

20.01 
2».0-1

19.89
19.98

15:08:37 
15-: 14: 01

60.0020 
60. 0018

60.0020
60.0016

++----
I VTT IPL 1702 +
+ -

Kalima Markku
SIP-550M#702
Nollaustulkki

Operator name 
Machine 
Part name 
Part number 
Nominal value 
Tolerance + 
Tolerance - 
Part expansion 
Measurement at 20°C

1
0.00000 mm 
0.00000 mm 
0.00000 mm 

11.50 ym/m°K

: 04/08/98 15:18:12Date and time
7- lóN 
3 - U.o N

60.00183 mm 
0.00028 mm

Measuring force
Average
Std. dev.
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LIITE J

ASETUSTULKIN YMPYRÄMÄISYYDEN MITTAUSTULOKSET 14 (21)

I 06-04-1998 I 15:17:00 THPVTT Valmistustekniikka TR262
V3.21MJK 3p-mikron keskitappi
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20.27 °C 
20.2б°С

BedScalePartGapsId Measures
20.2120.0420.0015:24:3945.010045.0100
20.23
20.17
20.23
20.23

20.05
19.99
20.08
20.04

20.02
19.96
20.02
20.00

15:21:30 
15:22:21 
15 :23L51 
15:24:39

59.9988
59.9985
30.0210
30.0216

59.9988
59.9985
30.0210
30.0216

1
2
3
4

20.18 C 
20.23°C

19.89 C 
20.00°C

Temperatures 
15:08:37 
15:24:39

20.01°C 
20.04 °C

1=

1=

++
IPL 1702I VTT ++

Kalima Markku
SIP-550M#702
Asetustulkki

Operator name 
Machine 
Part name 
Part number 
Nominal value 
Tolerance + 
Tolerance - 
Part expansion 
Measurement at 20°C

1
0.00000 mm 
0.00000 mm 
0.00000 mm 

11.50 pm/m°К

: 04/08/98 15:24:44Date and time rr- 3.0/V 
г- ii-o h 
3- n ° к 
Ц- ll.oN

-3nr0—N-^ 
45.00997 mm 
17.30743 pm

Measuring force
Average
Std. dev.
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о.з!-22,5165 ' -22,5160'.....-22,5160¡ -22,5163 ¡ -22,5162
-21,0182; -21,0148 -2TÖI661 -21,0153i -21,0162
-18,5212! Л8.5215! -18,5225! -18,5217! -18,5217

-16,0318' -16,02971 -16,0322' -16,0317j -16,0314
-13.5438Г'-13,5407! -13,5445! -13,542б! -13,5429

-11.0555¡ -11,0578|~ -11,0620! -11,0579¡ -11,0583
" -6,0823i -6,08411 -6,0888i" -6,0810i -6,0841

43¡9199¡ 43,9182!......."43,9153! 43,9207! 43,9185

_ 56,4540' 56,4606' 56,4531]____56,4555 j 56,4558
68,9778! 68,9746 68,9755; 68,97171 68,9749

8Ì.4926! '81,488'б~! 81.4899Г 81,488бГ 81,4899

42,3884' 42,9476' 41,9399]_____41,2576
45,3878¡ 45,9452i 44,94041 44,2579

50.9363! 49,9278"! 49,2456
55-2160'____54,9099'"’___54,2259

60,3364 ¡ 60,89 il! 59,8867 ! 59,2028

65,3075 ¡ _..... 65,8625! "" 64,8520', ......64,1699

75,2544i 75.80891___74,79891 74,1200
175,2588! 175,815ÌT I74,8052¡

200,3353' 2()0,8870' 199,8854 ¡
225,373l! ' 225~,9332   224,92Í81 224,2369

250.4020! 250,9625! 249,9503¡ 249,2683

J_7 inni 
20 mm

ii
2,Oi -l,4i 0,41 -02

-0,5! ' -0.2! 0,8! "0,050,3781 ¡ 

55,3593'
25 mm 
30mm 
35 mm 

40 mm 
50 mm 

150 mm 
i 75 mm 
20Ò mm

0,5' -1,61 0,8' 0,3
0.9, -2,2, 1,6, -0,3i

-2,8j -0,5! 3,7!____;0Л

-l,7i 0,0i 4,8i -3,1
AA, 0.3! 3,2! -2,2174,1257

199,1983 1,8! -4,8! 2,7' 0,3i
-2,91 0,31 -0,6, 3,2

"3j! 1,3! o,o¡ 1,3

Leukojen mittapintojen keskinäisten eron laskeminen

Leuka no. 1

Ero keskiarvoon (um) 
al a2 аЗ a4

Ero nollaointaan (mm) 
leuka 1 leuka2 leuka3 leuka4

leuat 1 - III leuat 11 - Hl leuat 111 - IVleuat I -11Mittaoinnal
ka.A34A23A13A12alueno.

a4a3a2ai(mm)(mm)(mm)(mm) TI87,4208] 87,9800] 86,9718! 86,2898 
36,3916; 36,95201 35,9418i " 35,2608

39.39Ö7! .....39,9532!

0__nollauspinta I
-0,91 l,0i -0,lt 0,0-25,51361 -25,51561 -25,5144; -25,5146; -25,5146 

-24,0135J" -24,0166! ^4,0133¡ -24,0132! -24,0142~11 mm1 1I-0,7 ;....2,5; -o.s; -0,9i 38,2633
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Kaksipistemittauksen liikeiden kalibrointi

2. mittaus1. mittaus
askel Anturin näyttän Laserin näyttämäno. Anturin näyttän Laserin näyttämä

0,0000 00,000000 0,00000,0000
0,99971,0000 0,30,1 3000,99991 1,0000

2,0000 1,9994 0,60,5 2901,99952 2,0000
2,9993 OJj3,00000,52,9995 2703 3,0000

093,99914,00000,6 2453,99944 4,0000
0,95,0000 4,99914,9995 0,5 2455 5,0000

5,9991 0,96,00002400,55,99956,00006
6,9989 1,17,00000,6 2206,99947,00007
7,99888,00000,8 2207,99928,00008
8,9986220 9,00000,98,99919,00009
9,998610,0000195110,0000 9,999010

10,998411,00001,2 19511,0000 10,998811
12,0000 11,99841,1 19511,998912,000012

12,9985170 13,0000U12,998913,000013
13,998514,00001 16013,999014,000014
14,998515,00001601,114,998915,000015
15,998516,00001501.115,998916,000016
16,998417,00001,1 14016,998917,000017
17,998418,0000120117,999018,000018
18,998419,00000,9 10018,999119,000019
19,9984100 20,00001,119,998920,000020
20,998695 21,00001,120,998921,000021
21,998622,0000U 8521,998922,000022
22,998623,00001 8522,999023,000023
23,998624,00000,9 8523,999124,000024
24,998725,00000,9 6524,999125,000025
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liike no. 1 pituus kulma
Anturi LaseriLaseri Poikkeamano. Anturi

0,0000 0,00,0000 0,00,00001
2,0000 0,41,0015 -1,52,00002

0,94,00002,0028 -2,84,00003
6,0000 1,63,0038 -3,86,00004

1.88,00004,0039 -3,98,00005
10,0000 1,8-3,65,003610,00006

2,312,00006,0042 -4,212,00007
14,0000 2,8-0,57,000514,00008
16,0000 2,37,9964 3,69 16,0000

2,318,00009,88,990218,000010
2,020,00009,9814 18,611 20,0000
1,922,000010,9731 26,912 22,0000

24,0000 1,838,211,961824,000013
26,0000 IA12,9513 48,714 26,0000

kulmaliike no. 2 pituus
LaseriAnturiPoikkeamano. Anturi Laseri

0,000 0,00,0000 0,00,00001
0,72,0000-8,81,00882,00002
1,54,0000-12,72,01273 4,0000

IA6,0000-15,53,01556,00004
8,0000 1,94,0195 -19,58,00005

3,010,0000-18,85,018810,00006
3,012,00006,0192 -19,212,00007
3,114,0000-19,67,019614,00008

16,0000 3,5-15,18,015116,00009
18,0000 3,7-10,29,010218,000010

3,220,0000-4,310,004320,000011
2,922,00003,110,996922,000012
3224,000011,511,988513 24,0000
3,326,000014,512,985526,000014

liikepoikkeamat

20,0
_______ _______

0,0 - -*1
6 : ’ !

_ ' 228 10 " “ 16ЙКй.'У,4îSS- .»>
liike 2_ 2 4f -20.0 f

■ ы: ■m «ГГ*; 1Г
-40.0 m liike 1
-60,0

kulmapoikkeamat

4,0
liike 23,0 _______I 2,0 •

1.0 •
liike 1

+0,0
10 12 14 16 18 20 22 24 266 80 2 4
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liike no. 3 kulmapituus
LaseriPoikkeama AnturiLaseriAnturino.

0,0 0,000 00,00000,00001
2,00000,9984 1,6 0,62,00002
4,0000 0,61,9972 2,84,00003
6,0000 0,52,9958 4,26,00004
8,0000 0,85,23,99488,00005

10,0000 0,94,9956 4,410,00006
12,0000 1,15,15,994912,00007
14,0000 1,10,96,999114,00008
16,0000 1,3-3,58,003516,00009
18,0000 1,1-9,69,009618,000010

0,820,0000-18,610,018620,000011
0,822,0000-27,711,027722,000012

24,0000 1-39,012,039024,000013
0,626,0000-50,313,050326,000014

kulmapituusliike no. 4
LaseriAnturiPoikkeamaLaseriAnturino.

00,0000,00,00000,00001
0,62,0000-3,21,00322,00002
1,34,0000-3,02,00304,00003

6,0000 1,70,42,99966,00004
2,18,00003,33,99678,00005
2,210,00004,9958 4,210,00006
2,612,00006.05,994012,00007

14,0000 2.98,06,992014,00008
2,616,000010,17,989916,00009

18,0000 2,311.98,988118,000010
2,220,000011,29,988820,000011
2,322,00009.310,990722,000012

24,0000 2,26,411,993624,000013
1,826,0000-0,613,000626,000014

liikepoikkeamat

60,0 л'Ж; Ж!s
50,0 /.-< ь > : liike 3
40.0 ■ ■

- 30.0
- 20.0}

■Ш10.0 - , —-
,, ,д r ^ ..

_____
----- - ■0.0 liike 4

____3_ -364---------6-------- 8-------- to-------to-10.0

kulmapoikkeamat

3.0
-

=• 1.0 -
-___________________________________________

^^1^1^ 14 16 18 20 22 24 26

liike 4 
liike 3+-------------H +0,0

0 2 4 6
mm



Kolmipistemikrometrin mittausvoiman vaikutuksen mittaus

Leukakelkan muutos (pm), vastusvoima 30 NLeukakelkan muutos (pm), vastusvoima 15 N
50 mm25 mmVoima (N) 11 mm50 mm25 mm11 mmVoima (N)

0,50,40,450,60,60,35
0,70,60,67,50,80,60,47,5
1,00,90,8101,10,80,510

mittausvoiman vaikutus, 30 Nmittausvoiman vaikutus, 15 N

i,o -
' 1 i j

C:_________________ —-—1

------------------------^--------------- 1

■ ; i *Rt

—-—
. '. x. -- '' 4Ш '

________________! _________

I 0,6

0,4

0,2 0,2
107,5 107,55 5

N N
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18,0

16,0

14,0

12,0

Z 10,0

15.4.1998 klo 19:00Kolmipistemikrometrin voima-anturin kalibrointi

Rajavoima ka. on rajavoimien 1,2 ja 3 keskiarvo

rajavoima

Rajavoima 3Rajavoima 2Rajavoima 1Rajavoima ka.Punnuksen paino (g)Mittaus no.
2,22,02,02,160
2,82,72,52,7782
3,23,23,13,21113
5,95,85,55,71774
8,18,07,88,02205
9,29,19,09,12496

40
0

39
0

38
0

37
0

36
0

35
0

34
0

33
0

32
0

31
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30
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