
Как да изберете Трикоординатна Измервателна Машина (ТИМ) 
Всичко в измервателния процес зависи от правилния избор на ТИМ. 
 
Методът за контрол и осигуряване на качеството в съвременните производствени процеси зависи все 
повече от възможностите на трикоординатните измервателни машини (ТИМ). През последните 20 
години, трикоординатните измервателни машини изместват традиционните методи за проверка с 
еталони и приспособления за фиксиране и намаляват времето и заетостта, необходими за 
осигуряване на качеството. 
 
ТИМ предоставят възможността да се проверят не само стандартни геометрични размери, но и 
детайли със специфични характеристики, като зъбни колела, профили на перки както и много други. В 
стандартна производствена среда, всяка една от тези операции би изисквала отделна, специално 
предназначена за целта машина. 
 
Качеството на продукта зависи не само от точността на металорежещата машина, използвана за 
производството му; то зависи и от точността и повтаряемостта на средствата за измерване и контрол. 
Евтини, с ниски показатели, обработващи машини в комбинация с високо прецизна ТИМ, все още може 
да гарантира качеството на продукта, защото само детайли в допусковото поле могат да преминат 
проверката с ТИМ. Обратно на това - скъпа обработваща машина с високи показатели в комбинация с 
евтино, не много точно средство за измерване не може да гарантира качеството на продуктите. 
Определен процент от детайлите извън допусковото поле винаги ще преминат контрола извършен с 
ТИМ с ниска точност и обратното, определен процент от детайлите, попадащи в допусковото поле ще 
бъдат отхвърлени. Следователно, правилният избор на ТИМ е от решаващо значение. Целта на тази 
статия е да ви помогне да изберете ТИМ, която отговаря на вашите конкретни изисквания за точност и 
приложение. 
 
Първият важен критерий за избор е определянето на необходимия измервателен обхват на ТИМ. Този 
диапазон обикновено зависи от размерите на детайла, който ще бъде измерван, но често е доста по-
сложно. Например, ако конфигурацията на детайла и проверката изискват използването на 
удължители за накрайника и приспособления за фиксиране, действителният  измервателен обхват 
може да бъде значително по-голям от размерите на измервания обект. 
 
Като насока за правилен избор на измервателния обем на вашата ТИМ, помислете за избор на 
машина, чиито измервателен обхват по осите X, Y и Z е два пъти ширината, дължината и височината 
на най-големият детайл, който ще измервате. 
 
Вторият критерий за избор е изискването за необходимата минимална точност. Точността и 
процедурата за проверка на ТИМ са описани в ISO 10360-2. Някои производители на ТИМ не се 
съобразяват с ISO 10360-2, но използват други стандарти, като CMMA, VDI/VDE 2617, B89 и JIS (Вижте 
обяснението на стандартите за работа с ТИМ). Все пак, за да сравните ТИМ на различни 
производители, трябва да ги сравните по характеристики. Повечето производители на ТИМ вече 
предлагат техните характеристики във формати, които да улесняват техните чуждестранни клиенти. 
Освен това, ако вие сте световен производител, би било разумно да поискате спецификациите на ТИМ 
в ISO 10360-2 формат, като световен стандарт. Това ще ви позволи, не само да направите сравнение 
между конкуренцията, но и да сравните новата машина с вече инсталираните по цял свят. 
 
ISO 10360-2, в сила от 1994, определя две точности: точност (неопределеност) при пространствено 
линейно измерване (Е) и точност (неопределеност) при пространствено измерване на сфера (R). 
 
За да се провери точността при пространствено линейно измерване, се използва набор от краищни 
мерки или стъпков калибър (фиг.1). За проверка се избират седем различни положения 
(местоположение и направление) в измервателния обем на ТИМ. 



 

 
 

За всяка една от седемте позиции, се измерват пет дължини по три пъти – общо 105 измервания. 
Резултатите от всичките 105 измервания, 100%, трябва да бъдат в рамките на установения допуск, 
зададен от производителя. 
 
За проверка на точността при пространствено измерване на сфера, се използва сфера с диаметър 
между 10 mm и 50 mm със сертификат за отклонение от формата и диаметъра (фиг. 2). Тестът се 
състои от измерването на 25 равноотдалечени точки по сферата. R се изчислява чрез сбора на 
абсолютната стойност на минималното и максималното отклонение от формата. Резултатът се отчита 
в микрометри (µm) и всичките 25 точки трябва да бъдат включени в изчислението. 
 

 
 

Тези тестове са много специфични, както в дефинирането така и в изпълнението. Важно е да 
запомните, че точността на ТИМ в реални условия на работа може да бъде по-ниска от отбелязаната 
от производителя, поради използването на удължители, дълги и тънки накрайници, въртящи маси, 
въртящи се глави, температурни промени, както и замърсеният въздух в помещението. 
Например, във фиг. 3, Е и R както са зададени, се определят от накрайник закрепен директно върху 
измервателната глава, без удължители и без той да е завъртян. Въпреки това, повечето детайли 
изискват сложни конфигурации на накрайника, за които Е и R не са уточнени. Детайлът може да 
изисква комбинация от няколко накрайника, удължители, завъртания на главата, а може би и смяна на 
накрайника по време на измерването (фиг. 4). 
 



 
 

Поради тези различия, общоприетата практика е използването на съотношението неопределеност към 
допуск, когато се изчисляват необходимите характеристики на ТИМ. Това съотношение може да 
варира значително в зависимост от факторите описано по-горе, сложността на измерване и от самия 
процес. Типичните съотношения варират 1:3 между 1:20, като най-чести са 1:5 и 1:10. За да се запази 
съотношението неопределеност към допуск на детайла например 1:5, техническите характеристики на 
ТИМ трябва да бъдат 5 пъти по-точни от допуските, които ще бъдат проверявани. 
 
На почти всички детайли, ТИМ трябва да провери три групи размери – диаметри и разстояния, 
позиционни отклонения и отклонения на формата. Анализът на неопределеност трябва да бъде 
извършена за всяка група. 
 
Що се отнася до допуските на диаметрите и разстоянията, вижте съответно най-малкият. Все пак, 
поради зависимостта на точността при пространственото линейно измерване от дължината, по-
големият допуск на дълги детайли може да доведе до по-големи трудности отколкото тесният допусков 
интервал при малките детайли. Фиг. 5 показва как да изчислите неопределеността при измерване на 
дължина. 
 

 
Докато позиционното отклонение обикновено дефинира допуска на диаметър, само радиусът се 
използва за определяне на отклонението от номиналния център. Фиг. 6 илюстрира метода за 
изчисляване на неопределеността на машината. 
 



 
 

Отклонението от формата включва отклонение от кръглост, равнинност, праволинейност, 
цилиндричност и отклонение от профила на формата. Фиг. 7 илюстрира изчисляването на 
неопределеността за измерване на отклонението от формата. 
 

 
 

Неопределеността на всяка ТИМ до голяма степен зависи от условията на околната среда. Затова 
производителите на ТИМ обикновено определят температурен диапазон, температурен градиент за 
час, за ден, температурен градиент за метър в които конкретната ТИМ постига своите работни 
спецификации. Тези променливи трябва де се вземат пред вид при избора на подходяща ТИМ. 
 
В допълнение, нивото на вибрациите на пода е важно за оптимизиране характеристиките на 
машината. Повечето производители дават максималните стойности на вибрациите, които машината 
може да издържи и да запази своите спецификации. Могат да се закупят допълнителни активни и 
пасивни демфери за намаляване на вибрациите, които позволяват машината да бъде инсталирана в 
по-неблагоприятни условия и да запази характеристиките си. Важно е напълно да проучите 
сеизмичните вибрации на мястото, където ще бъде инсталирана машината, ако смятате, че те ще 
създават проблеми. 
 
Всички производители на ТИМ предоставят софтуер за основния измервателен режим. Също така, 
някои предоставят софтуер за измерване на детайли със сложни геометрични форми, като конусни 



зъбни колела, ротори, винтови компресори, фрези и др. Уверете се, че разбирате сложността на 
начина на измерване, необходим за проверката на вашите детайли и изберете софтуерен пакет, който 
ще изпълнява задачите, необходими за измерването. 
 
Времето, което отнема измерването, също е от значение. Колкото повече детайли може да измери 
ТИМ на ден, толкова по-ниска е цената за измерването на детайл. Ускорението и съответно броят на 
взетите точки за минута са факторите, които определят това време. Времето за измерване на 
детайлите може да бъде намалено чрез специални приспособления за фиксиране като палетизирано 
измерване на детайли. 
 
Избирането на най-подходящата ТИМ за вашето производство, изисква обмисляне и проучвания, 
които не е необходимо да правите сами. АРК Метрология разполага със специалисти, които са на 
Ваше разположение, за да ви помогнат в избора на най-подходящата за вас трикоординатна 
измервателна машина. 
 
 


