
RAPORT DOTYCZĄCY ZASTOSOWANIA

BARDZO WYDAJNE ROZWIĄZANIE DO 
POMIARU ŁOPATEK SILNIKÓW LOTNICZYCH 
AŻ PIĘCIOKROTNIE KRÓTSZY CZAS CYKLU POMIAROWEGO 

TECHNOLOGIA 
BEZSTYKOWYCH SOND 
OPTYCZNYCH GLOBAL 
ADVANTAGE HTA
ROZWIĄZANIE 
ZWIĘKSZAJĄCE 
WYDAJNOŚĆ POMIAROWĄ

Obecnie produkowane części muszą być wytwarzane 
szybciej i z zachowaniem bardzo wąskiego pola 
tolerancji. W szczególności sektor lotniczy pragnie 
zwiększyć ilość produkowanych wysokowydajnych 
silników oferujących znacznie zmniejszone zużycie 
paliwa zużycia paliwa. Metody pomiarowe stosowane 
dziś do kontroli procesu produkcji i zatwierdzania 
wyprodukowanych łopatek mogą powodować 
przestoje i opóźnienia w produkcji nowego rodzaju 
silników. GLOBAL Advantage HTA stanowi odpowiedź 
na potrzeby producentów silników odrzutowych 
szukających technologii metrologicznych 
redukujących czas cyklu pomiarowego nawet o 60% w 
porównaniu do obecnie dostępnych na rynku skanerów 
i dostarczających bardziej szczegółowych danych 
metrologicznych.
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ZASTOSOWANIE BEZSTYKOWEJ SONDY LASEROWEJ HP-O

Zazwyczaj pomiar łopatek kompresorów lotniczych wymaga 
zastosowania stykowej sondy skanującej. To często powoduje błąd 
kompensacji sondy kulkowej, ponieważ sonda porusza się wokół 
krawędzi natarcia łopatki. Dzięki zastosowaniu HP-O - bezstykowej 
sondy laserowej o niewielkim (krótkim) zasięgu pomiarowym - 
użytkownik może mierzyć ostry profil krawędzi natarcia z plamką 
lasera wielkości 11 μm, eliminując błąd kompensacji sondy 
kulkowej, który często ma miejsce podczas pomiarów stykowych.

Sonda optyczna HP-O Multi pozwala na bardzo szybkie, 
bezstykowe pomiary skomplikowanych geometrii łopatki i 
wszystkich powierzchni produkcyjnych bez konieczności tworzenia 
dodatkowej powłoki lub wcześniejszego przygotowania. Dzięki 
wyjątkowej technologi interferometrii laserowej modulowanej 
częstotliwościowo, GLOBAL Advantage HTA zapewnia szybkie 
bezstykowe skanowanie z niepewnością pomiarową jednego 
mikrona, stanowiąc idealne rozwiązanie do kontroli wszystkich 
charakterystyk łopatki.

PAKIET OPROGRAMOWANIA PARAMETRYCZNEGO

W przypadku przygotowywania czynności pomiarowych dla 
łopatek kompresorów lotniczych, istniejący proces wymaga od 
użytkownika opracowania zasad postępowania linia po linii. Pakiet 
oprogramowania parametrycznego do pomiaru łopatek GLOBAL 
Advantage HTA umożliwia wprowadzenie plików tekstowych do 
programu, dzięki czemu czasochłonne programowanie nie jest już 
konieczne. Krótszy czas programowania i uruchamiania, dzięki 
zastosowaniu udoskonalonej metody pomiarowej oraz narzędzi 
do opracowania zadań metrologicznych, sprawiają że realizacja 
poszczególnych złożonych czynności pomiarowych 2D i 3D łopatki 
zajmuje teraz zaledwie kilka minut.

Oprogramowanie BladeSmart, wspomagane przez program 
QUINDOS, również umożliwia użytkownikom wybór różnorodnych 
opcji osiowania, takich jak specjalne mocowania, 6-punktowe 
gniazdo lub 19-punktowe osiowanie (mocowanie) typu jaskółczy 
ogon. Oprócz tych opcji GLOBAL Advantage HTA posiada prosty 
interfejs przeznaczony na hale produkcyjne, BladeRunner, 
który pozwala użytkownikom na wybór właściwej opcji, np.: 
część, czynność produkcyjna, numer seryjny oraz część łopatki. 
Ten prosty interfejs umożliwia szybsze ustawianie, które jest 
często wymagane w zakładach specjalizujących się w produkcji 
elementów lotniczych na dużą skalę. 

Podczas raportowania oprogramowanie do pomiaru łopatek 
wytwarza jednostronicowy raport wynikowy w formie arkusza 
kalkulacyjnego.  Interaktywny, rozbity na poszczególne elementy 
wykres łopatki informuje użytkowników czy ich łopatki są właściwe 
bądź niewłaściwe, podczas gdy historyczne wymiary łopatki 
wysyłane są automatycznie do oprogramowania Statystycznej 
Kontroli Procesu (SPC), takiego jak Q-DAS lub DataPage+.

KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE NA HALE PRODUKCYJNE

Oprócz kwestii wydajności wielu producentów musi zmierzyć 
się z coraz poważniejszym problemem przestrzeni dostępnej w 
fabryce. GLOBAL Advantage HTA zajmuje niewiele miejsca i stanowi 
odpowiednie rozwiązanie dla każdego środowiska produkcyjnego, 
niezależnie od jego wielkości, wymagając dostępu jedynie z dwóch 
stron systemu.

System posiada zintegrowany stół obrotowy, który został 
wbudowany w granit, umożliwiając 4-osiowe pomiary. 
Kompensacja termiczna i pasywna izolacja wibracji  zmniejszają 
wpływ środowiska, w którym przeprowadzane są czynności 
związane z kuciem i prasowaniem na dane pomiarowe. Dodatkowo 
system posiada ochronę przed zanieczyszczeniem pyłem.


