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Üç vardiyalı bir operasyonda yüksek hassasiyetli 
ölçüme gelindiğinde yavaş süreçler ve zahmetli 
geleneksel ölçüm teknolojisi sabır, etkinlik ve 
verimi zorlar. Ölçüm teknolojisindeki büyük gelişme 
ile geleneksel Suabiyalı Stihl şirketi Almanya'nın 
Waiblingen'de bulunan ana fabrikasındaki krank 
mili ve piston kolu kalite testlerini belirgin bir 
şekilde hızlandırdı. Leitz PMM-C 3B koordinat 
ölçüm cihazı (CMM) ve karmaşık ölçümlerde bile 
operatörün kendi kendini kontrol etmesine olanak 
sağlayan çoklu parametre ile ifade edilen bir yazılım 
kullandılar.
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İster ağaç kesme için bir yük beygiri, ister her şeyi kendi  

yapmaya meraklılar için güvenilir bir araç, ordu ve polis 

tarafından kullanılan çok işlevli bir el aleti veya itfaiye ve afet 

müdahale ekipleri için bir hayat kurtarıcı olsun, Stihl elektrikli 

testereleri dünyanın her yerinden rağbet görmekte. Aslında, 

bazen, Kanada ve ABD'deki ağaç kesenlerin devasa taleplerini 

karşılamak için kargo uçaklarının tamamı kiralanmak zorunda

dır.                     

Ancak, dünyanın üstün elektrikli testere imalatçısı bundan 

fazlasını da yapabilir. Stihl Group, peyzaj, inşaat ticareti ve özel 

kullanıcıların yanı sıra ormancılık ve tarım için geniş çeşitlilikte 

motorlu aletler geliştirir, imal eder ve satışını yapar. Ürün 

yelpazesi, üfleme fanlarından avuç taşlayıcılara ve delgilerden 

temizlik ekipmanlarına kadar 10'un üzerinde ürün grubuna 

yayılmaktadır. 

1926 yılında Almanya'nın Waiblingen-Neustadt şehrinde 

kurulmuş olan Suabiyalı aile şirketi şu anda dünya genelinde 

yaklaşık 15.000 kişiyi istihdam etmektedir ve 2015 yılında 3 

milyar € ciro çizgisini aşmıştır. Aynı zamanda, 2015 yılında 

toplam 235 milyon €'ya ulaşan küresel yatırımları ile şirket 

tarihinde yeni bir rekor kırmıştır. İyi bir Suabiyalı girişimci ruhu 

ile tüm yatırımlar prensip gereği şirketin kendi varlıklarından 

finanse edilmiştir. Bir karar alınmadan önce, ekonomi, 

verimlilik ve gelecekteki güvenlikleri ile ilgili olarak kapsamlı bir 

incelemeye tabi tutulur.

Yatırım planı, ölçüm teknolojisindeki büyük gelişme ile Stihl'in 

2015 yılındaki başarısı taçlandırılan Krank Tahrik Merkezindeki 

kalite güvencenin bulunduğu şirketin ana konumu olan 

Waiblingen'deki 1. Fabrikayı içeriyor. Önceki ekipmanlar ultra 

yüksek hassasiyetli 3B CMM ile değiştiriliyor.

Motorlu Stihl aletlerinin kalbi, krank mili ve piston kolu, Krank 

Tahrik Merkezinde yapılıyor. Bu parçaların kusursuz çalışması, 

optimum performans ve titreşimin olmamasının yanı sıra her 

Stihl motorun efsanevi uzun hizmet ömrüne temel oluşturuyor. 

Stihl'in Waiblingen'deki 1. Fabrikasında krank tahrik kalite 

planlama şefi Stefan Baumert şöyle açıklıyor, "Burada 

ürettiklerimiz, mikron aralığında, en dar toleranslara sahip 

merkezi hassasiyet parçalarıdır."

Birçok Alet Değişiminin Sonucu Olarak Daha Fazla 
Çalışma Gideri

"Genellikle, muayene kontrollerinin burada yapmanın yanı sıra 

testleri seri üretimle birlikte yürütürüz." diyerek devam ediyor 

kıdemli mühendis. "Bu öncelikle şekil ve konum ölçümünü içerir 

ancak yuvarlaklık, paralellik ve silindirlik kontrolü de anılacak 

en önemli özelliklerdir. Burada yüksek seviyede beceri ve 
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sabır gerekir ve bu da özellikle de seri üretimle birlikte testleri 

yaparken tam olarak karşılaştığımız zorluktu."

Üretim sırasında operatörün kendi kendini kontrol edemeyeceği 

kadar karmaşık olduklarından, seri üretime eşlik eden ölçümler 

- muayene kontrollerine ek olarak - kalite güvence uzmanları 

tarafından hassas ölçüm odalarında yürütülmek zorundaydı. 

Nihayetinde, belirli bir derecede deneyim ve kullanıcı uzmanlığı 

gerektiren ölçüm süreçleri haline geldiler.

Baumert, orijinal ekipmanı hatırlarken, " Şekil ölçüm makineleri 

gibi farklı ölçüm makinelerinin sunucusu bizim için bu amaçla 

kullanıldı" dedi. "Çoklu sistemler aynı zamanda, sadece ayrı 

ayrı her bir ölçüm süreci için test parçasının tekrarlı olarak 

yeniden sıkıştırılması için bile çok fazla iş gideri anlamına gelir. 

Artan iş gideri kayıp zamandan başka bir şey değildir."

Hassas ölçüm odasının personel kapasitesi 6 gün 24 saat 

çalışma için talebi karşılamakta zorlanınca işler güçleşir. 

Bu durumla ilgili olarak Baumert, "Bu dar boğazı ortadan 

kaldırmak amacıyla, hassas ölçüm odasında test yapabilmek 

için giderek daha fazla çalışanı imalat bölümünden çağırmak 

zorunda kaldık." Bunun için kapsamlı talimatlar, yeterlilik ve 

sonrasında da imalat çalışanları için süpervizyon gerekiyordu.

Buna operatörün etkisi de ekleniyordu. Cihazlar oldukça 

hassastı ancak örneğin çizgi grafiklerini çizerken krank milini 

elle yönlendirirken kullanıcı tarafından hassasiyetin birazı 

kayboluyordu.

En dar toleranslar, kısıtlı süre ve artan ölçüm üretimi iş 

hacmi üçlüsü en deneyimli kalite güvence yetkililerini bile 

zorlamaktadır. Krank Tahrik Merkezi kalite planlayıcısı 

şöyle diyor, "Ölçüm sonuçlarının belgelendirilmesi ve 

tekrarlanabilmesi ile ilgili en zorlu gereklilikleri karşılamak 

zorunda olduğunuzda bile, uygulanabilir olanın sınırına hızla 

yaklaşırsınız." 

Eylem gereksinimi oldukça netti - özellikle mevcut ölçüm 

ekipmanları ile yedek parça ve yazılım güncellenmesi sağlamak 

giderek zorlaşmakta idi.

Baumert, bu zemine karşı formüle edilen yeni ölçüm 

teknolojilerinin teknik özelliklerini özetlerken, "Tüm süreç daha 

hızlı, daha verimli ve daha hesaplı olması için saflaştırılmalı 

idi; ölçüm sürecinde operatörün daha az etkili olması ve 

tekrarlanabilir sonuçların elde edilmesi gerekiyordu" diyordu.

Hassasiyet ve Tekrarlanabilirlik için Büyük Beklenti

Kapsamlı pazar araştırması ve kritik seçim sürecinin 

ardından, Stihl Hexagon Manufacturing Intelligence'ın çözüm 

uzmanlığına ve onların ultra yüksek hassasiyetli koordinasyon 

ölçüm teknolojisine güvenmeyi tercih etti.

"Hexagon'daki uzmanlar en iyisiydi ve yazılımın işlevsel 

kapsamı söz konusu olduğunda ihtiyaçlarımızın nasıl 

karşılanabileceğini anlatarak bizi en çok onlar ikna ettiler. 

Güven en başından beri vardı," diyerek Baumert onayladı. 

Hexagon Manufacturing Intelligence bölgesel satış destek 

müdürü ve Stihl projesinin koordinatörü Gerhard Ehling 

şöyle açıklıyor, "Müşterinin mikron aralığındaki hassasiyet 

özelliklerini seçili ultra yüksek hassasiyetli Leitz PMM-C CMM 

cihazlarını kullanarak karşılayabiliyor olmamız gerçeği 
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Tüm süreç daha hızlı, daha 
verimli ve daha hesaplı 
olması için saflaştırılmalı idi.

Wetzlar'daki sahamızda müşteri ile birlikte onların bileşenleri 

üzerinde ölçüm testleri yaparak müşteri tarafından doğrulandı. 

"Tekrarlanabilirlik için ilgili kapasite analizinin doğrulanması 

da bir o kadar önemli idi. 1.33 Cg değeri ile Stihl'i burada da 

oldukça güvenli bir yerde tutuyoruz."

Leitz PMM-C sabit köprülü tipi 3B CMM cihazıdır. Maksimum 

hassasiyeti olağanüstü hız ile bir araya getirerek optimum 

ölçüm üretimi hacmini garanti eder. Bu cihazın her türlü 

karmaşık ölçüm görevini hızlı ve ekonomik bir şekilde idare 

etmesini sağlar ve dişli ölçüm merkezi olarak bile kullanılabilir.

Dökme demir ve granit bir tabandan yapılmış sabit köprüye 

sahip tasarımı uzun vadeli stabilite, ölçüm eksenlerinin 

sertliğini ve tüm ölçüm hacmi boyunca tutarlı hassasiyeti 

garanti eder. 

Yüksek ölçüm hızı, aynı zamanda oldukça güvenilir konum 

belirleme sağlarken kısa mesafelerde çok hızlı ivmelenen 

bilyalı civataları bulunan servo tahrik ile mümkün kılınmaktadır. 

Birbirinden bağımsız X ve Y eksenleri hızlı düzeltme seçeneğini 

ve yeniden işe dönmeyi mümkün kılar. 

Entegre yüksek hızlı tarayıcılı LSP-S2 prob kafası ile donatılmış 

olan Leitz PMM-C ayrıca büyük hacimlerde noktayı yakalama 

kabiliyeti ile karakterize edilir. Bu, Waiblingen'deki Stihl'de 

olduğu gibi, hızlı şekil ölçümleri için kullanışlı kılar.

Değişken yüksek hızlı tarama toleranslara ve geometri 

özelliklerine bağlı olarak optimum ölçüm hızını sağlar. Keskin 

eğriler ve dar toleranslar sistemin hızını düşürse de prob hızlı 

bir şekilde yumuşak eğrileri ve düz çizgileri kapsar.

Muayene ve Seri Testler Sırasında Önemli Zaman 
Tasarrufu

Stihl kalite planlayıcısı Baumert memnuniyetle, "Muayene 

testleri sırasında Leitz PMM-C ile kazandığımız zaman çok 

belirgin. Eski ekipmanlarımız ile kısmen sık sık yeniden 

tutturmak için, krank milinin tam bir ölçümünü için en az 30 

dakikaya ihtiyacımız vardı. Bugün, bunu sadece 7 dakikada 

yapabiliyoruz. Unutmayın ki, bu maksimum hassasiyet ve 

mutlak tekrarlanabilirlik ile yapılıyor. Bu kesinlikle etkileyici!" 

diyor. 

Zaman tasarrufunun önemli bir kısmı Stihl'in ihtiyaçlarına 

uyarlanan Hexagon'un QUINDOS ölçüm yazılımını temel 

alan kullanıcıya özel kullanıcı arayüzünden kaynaklanıyor. 

Baumert bunu onaylıyor, "Açık kullanıcı yönlendirmesi ve ölçüm 

programının kapsamlı yapılandırması sayesinde, çalışanlarımız 

operatörün kendi kendini kontrol etmesi ile ilgili olarak 

sistemde hiçbir sorunla karşılaşmadılar. Ölçümleri güvenilir bir 

şekilde ve kesin ve hassas olarak tek bir eğitim vardiyasından 

sonra gerçekleştirebildiler." 



Hexagon satış destek müdürü Ehling şunları ekledi, "Buna 

operatörün etkisinin pratik olarak devre dışı kalmasını ve 

yazılımın makine ile birlikte optimum ölçüm sonuçlarının 

neredeyse otomatik olarak verdiğini ekleyelim."

Bu, ayrıca farklı türde bileşenlerin test edilmesinin gerektiği 

durumlardır. Bireysel ürün serilerinin yapılandırılmış QUINDOS 

ölçüm programları ile birlikte uygun ürün giriş maskesi ölçüm 

süreçlerinin her zaman aynı olmasını sağlar ve operatörün 

sadece özel parça verilerini girmesi gerekir.

Test Ekipmanı Kalibrasyonunun İlave Faydaları

Stihl'deki ekip aynı zamanda ultra yüksek hassasiyetli Leitz 

PMM-C'nin başka bir kullanımını da keşfettiler. 2016 yılından 

beri, CMM cihazını Krank Tahrik Merkezindeki göstergeler gibi 

test ekipmanlarının kalibrasyonunda kullanıyorlar. 

Sadece bu amaçla, Stihl 40 adete kadar test 

biriminin tutturulabileceği ve tek bir ölçüm sürecinde 

değerlendirilebileceği bir cihaz yarattı. Diğer taraftan, ölçüm 

programı Hexagon tarafından oluşturuldu. Bu, bu başarılı proje 

çerçevesinde Leitz PMM-C'nin ek alanlarda kullanımını ve 

büyük esnekliğini gösteren muhteşem bir örnektir. 

Daha hızlı, daha verimli ve daha hassas - Stihl'in Krank Tahrik 

Merkezinin kalite güvence bölümünde her şey sorunsuz 

çalışıyor. Artık, zamanlarını, sinirlerini ve verimliliklerini yiyip 

bitirecek hiçbir şey kalmadı.



Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel 
üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hızlı bir 
şekilde alan teknolojileri ve geleceğin çığır açan ürünlerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

Lider metroloji ve üretim çözümleri uzmanı olarak 
algılama, düşünme ve harekete geçme, yani ölçüm verisinin 
toplanması, analizi ve aktif kullanımı konusundaki 
uzmanlığımız, ürün kalitesini geliştirirken üretim hızını ve 
verimliliği artırma konusunda güven veriyor.

Yerel servis merkezleri ağımız, üretim tesislerimiz ve beş 
kıtadaki ticari faaliyetlerimiz ile, kalitenin üretkenliğe yön 
verdiği bir dünya kurmak için üretimde akıllı bir değişimi 
şekillendiriyoruz. Daha fazla bilgi için HexagonMI.com; 
www.hexagonmetrology.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Hexagon Manufacturing Intelligence, coğrafi ve endüstriyel 
kurumsal uygulamalarda verimlilik ve kalite sağlayan bilgi 
teknolojilerinin lider küresel tedarikçisi Hexagon’un (Nasdaq 
Stockholm: HEXA B; hexagon.com) bir parçasıdır.
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