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Většina souřadnicových měřicích strojů 
(SMS) může díky své robustní konstrukci 
zůstat v provozu po mnoho let. Při současném 
tempu rozvoje moderních technologií je 
však v průběhu své životnosti vystaven celé 
řadě změn.

Během let dochází k různým přeměnám 
vybavení, metodám kontroly nebo metodologie 
výroby. Zatímco rám stroje může zůstat 
v pořádku, ostatní důležité prvky, jako 
je software, elektronický ovladač nebo 
snímací vybavení, mohou postupně zastarávat. 
Bez aktivního zásahu se mohou standardy 
výkonu postupně snižovat a systém se nakonec 
může stát nepoužitelným.

Ideálním řešením, jak předejít těmto 
komplikacím, je retrofit stroje. Druhou 
možností je jeho upgrade (přidání nových funkcí 
pro zvýšení produktivity práce).

Tento průvodce retrofitem a upgradem 
souřadnicových měřicích strojů se zabývá 
klíčovými faktory těchto dvou způsobů, 
jak transformovat procesy kontroly. Zahrnuje 
reálné příklady, kdy retrofit do společností 
přinesl výraznou změnu. 

Retrofit představuje nákladově úspornější 
a konkurenceschopnější transformační faktor, 
který starší systémy kontroly sladí s požadavky 
moderní výroby.

01Úvod

https://www.hexagonmi.com




hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 7

02
Podívejte se, 
jak se může technologie během několika desítek let změnit 

CNC je metoda automatizace řízení obráběcích 
strojů pomocí specializovaného hardwaru, 
softwaru a mikropočítačů. Používá se běžně 
ve výrobě pro obrábění a měření dílů spuštěním 
měřicího programu obsahujícího pokyny 
a parametry, například rychlost a pozici osy, 
kterými se bude řídit automatizovaný stroj.

Kódovací systém na každé ose poskytuje 
řídicí jednotce zpětnou vazbu ohledně polohy, 
zatímco motorový pohon přijímá příkaz z řídicí 
jednotky, aby vedl pohyby s vysokou přesností 
a na požadované souřadnice. Řídicí jednotky 
nahrávají souřadnice bodu ze snímacího 
systému v reálném čase.

První strojní zařízení využívající technologii 
CNC se objevilo na trhu začátkem 50. let 
minulého století u frézek, soustruhů a dalších 
výrobních strojů. Tříosé SMS, které se v oboru 
objevily asi o 10 let později, se nadále používaly 
jako manuální systémy s pevnými sondami, 
bez softwaru a s omezeným rozšířením v 
průmyslové sféře.

V roce 1973 se na trhu objevil první 
automatizovaný SMS od společnosti DEA. 
Díky sofistikovanému regulátoru pohybu mohl 
SMS provádět měřicí operace automaticky 
programováním a přenášením instrukčních 
kódů do počítačů prostřednictvím papírových 
pásek. Pevné sondy byly zároveň nahrazeny 
elektromechanickými dotykovými spínacími 
sondami. Díky tomu mohla řídicí jednotka 
posunout osy na požadovanou polohu a uložit 
souřadnice při kontaktu dotykové spínací 
sondy s obráběným dílem. To umožnilo použít 
velmi přesný přístup, stahovat trajektorie 
do dílu a z dílu a zabránit tak rizikům jeho 
poškození. Zároveň byla zajištěna nebývalá 
spolehlivost měření.

Do konce 80. let se řídicí jednotky SMS staly 
běžnějšími a vyvíjely se směrem k nové 
koncepci. Rozměrné řídicí systémy a velké 
průmyslové počítače s malou logickou kapacitou 
a omezeným úložištěm dat se posunuly 
směrem ke kompaktnějším a vysoce 
výkonným designům. Řídicí jednotky vznikaly 
v podobě přizpůsobených elektronických 
desek, mikroprocesorů a softwaru, který 
se dnes spouští ve stolních počítačích 
s uživatelsky přívětivým prostředím založeným 
na grafických ikonách.

Stručná historie 
řídicích jednotek SMS

https://www.hexagonmi.com


Manufacturing Intelligence hexagonmi.com8

Rychlý vývoj počítačů a softwaru značně 
přispěl k vývoji řídicích jednotek. Výsledkem 
jsou vysoké rychlosti přenosu dat mezi strojem 
a měřicím softwarem.

Algoritmy pohybů a řízení os jsou do řídicí 
jednotky zabudovány prostřednictvím firmwaru 
(software nízké úrovně, který odesílá pokyny 
do logického systému a disků řídicí jednotky), 
zatímco měřicí software poskytuje rozhraní, 
pomocí kterého uživatelé ovládají SMS.

Uplynulých 25 let tohoto vývoje přineslo 
přechod od těchto prvních řídicích jednotek 
k pokročilému a inteligentnímu měřicímu 
softwaru s chytrými rozhraními, díky kterým 
uživatelé mohou importovat a spravovat 
složité CAD soubory, vytvářet a spouštět 
měřicí programy a generovat pokročilé měřicí 
zprávy s efektivitou. Významný pokrok řídicích 
algoritmů měl značný dopad na přesnost, 
spolehlivost a konzistenci měřicího programu.

Zatímco náklady i rozměry řídicích jednotek 
se dnes zmenšují, jejich kapacita zpracování 
dat, funkce a možnosti narůstají. V kombinaci 
s pokročilou technologií snímačů, jako jsou 
vysokofrekvenční lasery, bezkontaktní skenery 
a kontinuální skenovací sondy, dokážou 
poskytnout ohromné objemy dat během 
několika sekund.

Díky dovybavení lze tyto pokroky rozšířit 
i na velkou část řídicích jednotek instalovaných 
v průběhu uplynulých 25 let. Uživatelé tak 
mohou aktualizovat stroje na vyšší technologie 
a standardy spolehlivosti.

Ačkoli CNC technologie prošla ohromným 
vývojem, některé základní kameny zůstaly 
nezměněny. Automatizované řízení pohybu 
výrobních strojů stále vyžaduje tři hlavní 
komponenty: příkazové funkce, systém pohonu 
a pohybu a systém zpětné vazby.

Vývoj řídicích jednotek však nekončí. 
Požadavky stanovené 4. průmyslovou revolucí 
a Internetem věcí (IoT) podněcuje další inovace, 
které postupně přidávají do historie vývoje CNC 
další zajímavou kapitolu.

Retrofit není jen o modernizaci jednoho nástroje. 
Organizacím umožní nejen držet výkonnost 
ve světle vyvíjejících se požadavků, ale také 
zůstat konkurenceschopnými firmami.

1973 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - Dnes Zítra

https://www.hexagonmi.com
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03
Účely retrofitu a přeměna měřicích systémů 
během tohoto procesu 

Cílem retrofitu stroje je prodloužit životnost 
stávajících měřicích systémů nákladově 
efektivnějším způsobem, než je nákup nového 
zařízení. Rovněž může vylepšit možnosti stroje, 
které zvýšením automatizace a zkrácením doby 
programování a cyklů kontroly povedou k vyšší 
produktivitě práce.

Retrofit SMS může zahrnovat:

• Nový počítač a periferie

• Výměnu CNC systému (kontroleru) 
za nejnovější technologii

• Kompletní novou kabeláž SMS

• Výměnu motorů a pohonů

• Nový software včetně zaškolení

Retrofit vybavení může do systému doplnit 
také nové funkce. Může se jednat o řídicí 
jednotku pro dodatečné vybavení podporující 
řadu dotykových i bezdotykových senzorů, 
funkci kompenzace teploty nebo pokročilé 
funkce řízení pohybu pro rychlý pohyb kolem 
dílu, poskytující plynulejší, rychlejší skenování. 
Může také zahrnovat upgradovaný software 
umožňující vytváření programů pomocí 
CADu, poskytující procesy automatické 
kontroly a optimalizované měření s nižšími 
provozními náklady.

Pokud není třeba důkladná generální 
oprava stroje, poskytovatelé mohou nabídnout 
jiné možnosti, tzv. upgrade stroje. Ten může 
zahrnovat výměnu počítače a softwaru, 
zatímco některé součásti systému mohou 
být zachovány, například:

• Stávající hardware, kabely, pohony a ostatní 
mechanická a elektrická zařízení

• CNC systém

• Měřítka (v případě, že jsou v dobrém stavu, 
standardně zůstávají a lze úspěšně použít 
elektronické rozhraní)

Co je retrofit?

https://www.hexagonmi.com
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04

Podívejte se, jaké možnosti přestavby může přinést retrofit 

Motor Sič JSC – Ukrajina

Když v roce 1988 poprvé vzlétlo nejdelší 
a nejtěžší letadlo na světě Antonov An-225 Mrija, 
pro ukrajinskou společnost Motor Sič, výrobce 
šesti motorů, které toto letadlo hnaly k obloze, 
to byl historický okamžik. 

Samotná historie společnoti se píše již více 
než sto let. Tato inovativní firma založená v roce 
1907 se postupně stala jedním z největších 
světových dodavatelů motorů pro letadla 
a vrtulníky. 

Výzkum podpořený kvalitou

Významný inženýrský úspěch v podobě 
letounu Mrija by se však neudál bez výzkumu 
a vývoje, včetně využití nejnovějších technologií 
a vybavení. 

Společnost Motor Sič má několik výrobních 
závodů, hlavní výrobní zařízení a ústředí 
společnosti se nachází v ukrajinském Záporoží.

V hlavním závodě probíhá výroba jednotek 
motorů, instalace průmyslových plynových 
turbín a řady dalších výrobků. Nachází se zde i 
centrální měřicí laboratoř, ve které metrologové 
kontrolují díly prototypů, například lopatky 
turbín. Je zde také slévárna pro přesné odlévání 
a experimentální laboratoř, kde se instalace 
testují před dodáním zákazníkům.

Retrofit zastaralého 
systému ve společnosti 
Motor Sič

Ukázka z případové studie

Název společnosti Motor Sič JSC

Průmyslové odvětví Letecký průmysl

Místo Ukrajina

Počet zaměstnanců 25 000

Služby dovybavení
>>  Výměna řídicí jednotky
>>  Upgrade skeneru a sondy
>>  Výměna pneumatických a elektrických komunikačních systémů

https://www.hexagonmi.com


Manufacturing Intelligence hexagonmi.com14

Vzhledem ke specifikacím produktů je kontrola 
kvality jedním z nedílných aspektů výrobního 
procesu. Management skupiny proto neustále 
sleduje nejnovější světové trendy a technologie 
v oblasti průmyslového měření. Každá nová 
položka je kontrolována na shodu s konstrukční 
dokumentací a proti CAD modelu. Cílem 
je vylepšit vývoj od experimentálního dílu 
k reálnému a ujistit se, že konečný výrobek bude 
mít zamýšlené parametry. 

V konečném důsledku tyto procesy určují 
funkční kvalitu a životnost motorů letadel 
a vrtulníků. Jelikož běžně pracují s tolerancemi 
mezi 12 až 15 μm a někdy také s křehkými 
materiály, je nezbytné mít pro měření nejlepší 
dostupnou technologii. 

Proto v roce 2010, kdy Motor Sič začala plánovat 
výrobu nové generace motorů pro letadla 
a vrtulníky, společnost revidovala své výrobní 
zařízení. V tuto chvíli do příběhu vstoupila 
společnost Hexagon.

Modernizační dilema

Již v roce 2010 používala Motor Sič řadu měřicích 
systémů od společnosti Hexagon. Od poměrně 
nového souřadnicového měřicího stroje 
GLOBAL C Performance, instalovaného v roce 
2008, po Mauser KMZ-G, který byl v továrně 
v provozu od roku 1986. 

Měřicí stroj Mauser byl v době své výroby 
v 80. letech 20. století jedinečným. Ve srovnání 
s moderním vybavením měl však řadu 
technických omezení: měřicí hlavu první 
generace, starou řídicí jednotku, zastaralý 
software a řadu dalších faktorů, které 

operátorům komplikovaly práci. Mezi další 
problémy patřil čas strávený kontrolami, který 
výrazně omezoval produktivitu stroje, a také 
jistá ztráta přesnosti měření z důvodu věku 
stroje, který se nedal použít pro díly vyžadující 
vyšší přesnost. 

Instalace nového moderního systému stejných 
rozměrů by však znamenala demontáž starého 
stroje, přípravu nových základů a následně 
kompletní a dlouhou odstávku v centrální 
laboratoři výrobního závodu. Pro hlavního 
metrologa a zástupce generálního ředitele 
Vladimíra Jakovleva to představovalo vážné 
rozhodnutí: „Naše měřicí stroje jsme využívali 
na samé hranici jejich možností. Jako firma jsme 
se dostali do stadia, kdy aktualizace vybavení 
byla zcela zásadní pro podporu našich cílů 
v oblasti vývoje nových produktů. V raných 
fázích projektu bylo nejdůležitějším rozhodnutím 
to, zda nakoupit nové stroje, nebo upgradovat 
ty stávající.

Rozhodujícím faktorem byla samozřejmě 
cena. Tuto volbu však ztěžovala představa, 
že centrální laboratoř na měsíc, i déle, zastaví 
práci. Hledali jsme tak řešení, které bude 
nejlepší z obou hledisek.“

Po kompletním zhodnocení stroje Mauser 
navrhl tým společnosti Hexagon řešení 
v podobě retrofitu, které Motor Sič umožní 
dosáhnout požadované rychlosti a přesnosti 
kontroly bez významného přerušení práce 
v laboratoři. „Specialisté z Hexagonu doporučili 
řadu postupných upgradů našich stávajících 
strojů a pozdější nákup veškerého potřebného 
nového vybavení,“ dodává Jakovlev. „To byl 
důležitý faktor při rozhodnutí spolupracovat 
se společností Hexagon.“

https://www.hexagonmi.com
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Vdechnutí nového života starému vybavení

Zatímco některé modernější stroje pro 
zrychlení vyžadují jednoduchý servis, výměna 
řídicí jednotky a upgrade softwaru u stroje 
Mauser byly podstatně složitější. S rozměry 
2500 mm x 2000 mm x 1200 mm bylo zařízení 
největším souřadnicovým měřicím strojem 
v celé společnosti a jeho údržba se navíc stávala 
stále obtížnější. 

I přesto však technici společnosti Hexagon 
tomuto stroji dokázali vdechnout nový život 
a znovu využít 80% hardwaru z jeho původní 
instalace. Aby se maximalizovaly provozní 
výhody a minimalizovalo přerušení každodenní 
práce, zaměřila se renovace stroje na oblasti, 
kde nové technologie skutečně přidají hodnotu.

Společnost Hexagon instalovala novou 
řídicí jednotku, vylepšila měřicí vybavení 
včetně snímací hlavy, doteků a adaptérů 
tak, aby rozšířila možnosti snímání, vyměnila 
pneumatické a elektrické komunikační systémy 
a upgradovala software na nejnovější verzi 
PC-DMIS CAD++. „Musím poděkovat všem 
účastníkům projektu, jejichž odborné znalosti 
a spolupráce umožnily realizovat tento náročný 
úkol během tří týdnů,“ dodává Jakovlev.

První z mnoha projektů

Ačkoli práce trvaly celkem jen tři týdny, 
není pochyb, že společnost Hexagon zanechala 
v zaměstnancích Motor Sič trvalý dojem. 
Projekt dovybavení dokončený v listopadu 
2010 byl jen začátkem tohoto úspěšného 
obchodního vztahu. V roce 2013 se ve značně 
rozšířené továrně používaly dva přenosné 
souřadnicové měřicí stroje ROMER Absolute 
Arm spolu s 10 stroji GLOBAL Silver Performance 
čtyř různých velikostí. Všechny systémy byly 
vybaveny softwarem PC-DMIS zajišťujícím 
kompatibilitu dat s CAD softwarem společnosti.

Do jednoho ze strojů byl jako doplněk instalován 
software QUINDOS, díky kterému může 
Motor Sič přepnout na jiný systém zejména 
kvůli speciálním aplikacím, například kontrole 
ozubených kol. Stroj Mauser však zůstal na svém 
místě a jako nejstarší pamětník v továrně je díky 
nové technologii stále plný sil.

https://www.hexagonmi.com
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05Kdy je vhodná 
doba na retrofit

Zjistěte, jak můžete zhodnotit svůj měřicí systém a jak stanovit,  
kdy bude potřebný retrofit 

Jak jsme již v této elektronické knize ukázali, 
retrofit může zahrnovat změny různých aspektů 
měřicího systému. 

Pokud klesají klíčové ukazatele výkonnosti 
měřicího stroje, kapacita zpracování 

se snižuje a měřicí software reaguje pomaleji, 
pravděpodobně nastala vhodná doba zhodnotit 
efektivitu a provozuschopnost zařízení. 

Jak tedy správně vyhodnotit situaci a zjistit, 
zda je nutný retrofit?

https://www.hexagonmi.com


Ověření přesnosti

Certifikace je proces ověření přesnosti, zda daný 
stroj funguje v rámci stanovených specifikací. 
Dobrým začátkem je použití referenčního 
produktu, například stupňové měrky. Samotný 
proces získání certifikace je často označován 
jako ověření. Ověření tedy znamená proces, 
certifikace je konečný výsledek.  

U některých strojů mohou společnosti 
provádět ověření samy a provádí určitou formu 
vlastní certifikace. Za stejným účelem se také 
prodávají různá zařízení pro kontrolu mostových 
SMS, pomocí kterých se zjistí, zda stroj 
vyhovuje specifikacím.

Zatímco vlastní certifikace je smysluplný 
prostředek, jak v mezidobí zjistit, zda stroj stále 
splňuje své specifikace, plány kontroly kvality 
ve většině společností vyžadují certifikaci 
nezávislým orgánem ve stanovených intervalech 
(obvykle ročně). Ověření prováděné třetí stranou 
zvyšuje důvěru díky lepším postupům, vybavení 
a školení poskytovaným během ověřování 
technikem třetí strany.

Jestliže kontrola ukáže, že měřicí stroj 
nefunguje v rámci stanovených specifikací, 
nelze ho certifikovat a je nutná kalibrace. 
V této situaci je nutné znovu vypočítat mapu 
kompenzace chyb pomocí kompenzačního 
postupu specifického pro daný stroj. 
Méně časté (zvláště po nárazu do rámu) 
je geometrické seřízení os stroje, jež je nezbytné 
pro vyhovění specifikacím. 

Konzultace

Poskytovatel retrofitu by měl provést několik 
počátečních vyhodnocení, která pomohou určit, 
zda je retrofit nutný, a pokud ano, navrhnout 
vhodné řešení. Mezi ně patří vyhodnocení 
výkonu stroje, přičemž testy a analýzy pomůžou 
odhalit zdroje potíží a zároveň stanoví, které 
komponenty je nutné vyměnit a které mohou 
být zachovány.

U motorizovaného stroje to může zahrnovat 
ohodnocení následujících položek:

• Rám stroje (mechanická část)

• Pohonný systém

• Vzduchová ložiska a vzduchová vedení 
(jsou-li použity)

• Měřicí pravítka a čtečky

• Motory

• Kabeláž SMS

• Řídicí jednotka CNC

• Výkon počítače

• Měřicí software

Při tomto zhodnocení by se měl poskytovatel 
rovněž snažit pochopit potřeby a cíle 
společnosti tak, aby se retrofit neomezil 
jen na řešení zastaralosti, ale zahrnoval 
i návrh technologií pro rozšíření funkcí 
měřicího systému.
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06Proč 
upgradovat 
softwarový 
systém? 

Při zvažování retrofitu měřicího systému je software častým nástrojem, 
u něhož je aktualizace nejvíce zapotřebí. 

Jak jsme již zmínili dříve, správně udržovaný 
rám SMS může efektivně fungovat více 
než deset let. Přestože díky neustálému 
vývoji mechaniky a elektroniky jsou novější 
systémy sofistikovanější než jejich předchůdci, 
neznamená to nutný důvod k upgradu 
hardwaru SMS. 

Z hlediska softwaru jsou pro výrobce velmi 
důležité aktualizace, které umožňují obsáhnout 
nejnovější verze norem. Prostřednictvím 
těchto aktualizací mohou přidávat nové 
funkce, zlepšovat výkon, zvyšovat stabilitu 
a nabízet lepší uživatelské rozhraní. 
Udržováním aktuálního softwaru výrobci 
rovněž zajišťují shodu s předpisy. U novějšího 
měřicího vybavení mohou aktualizované verze 
uživatelům zajistit přístup ke všem funkcím 
dané technologie.

Udržení kroku s hardwarem

Počítačový hardware se stále vylepšuje 
a příslušné operační systémy s ním potřebují 
držet krok. Nové verze softwaru mohou 
zahrnovat důležité změny pro zajištění 
kompatibility s novějšími počítači.

Jedním z důvodů, proč by se např. v 15 let 
starém SMS neměl používat software, 
se kterým byl stroj dodán, je, že počítačový 
hardware a operační systémy nemají obvykle 
tak dlouhou životnost. Používat zastaralý 
metrologický software ve starším počítači je tak 
velmi riskantní. 

https://www.hexagonmi.com


Malé kroky minimalizují riziko

Jedním z nejúčinnějších způsobů jak 
minimalizovat riziko je provádět postupné 
změny pomocí aktualizací softwaru. Změny 
v programech obvykle znamenají jednoduché 
úpravy od jedné verze k následující. Udělat 
větší krok nebo přeskočit celou verzi softwaru 
mezi upgrady může znamenat mnohem vyšší 
míru nejistoty.

Může dojít k vynechání klíčových konverzních 
algoritmů, což může mít za následek cokoli 
od drobných závad až po neúplné upgrady 
včetně nákladných oprav. 

Aby uživatelé měřicích softwarů od společnosti 
Hexagon maximálně využili potenciál 
nejnovějších verzí a vyhnuli se tak problémům, 
uzavírají smlouvu o údržbě softwaru SMA 
(Software Maintenance Agreement). Firmy 
s uzavřenou smlouvou SMA dostávají po dobu 
jejího trvání veškeré pravidelné aktualizace 
a mají přístup k nejnovějším informacím 
o softwaru. Ve smlouvě SMA je rovněž zahrnuta 
telefonická nebo vzdálená podpora. 

Náležitá podpora

Díky smlouvě o údržbě softwaru (SMA) tak 
zákazníci mají jistotu, že budou mít pro svůj 
software náležitou podporu za jakýchkoli 
okolností. Smlouvy rovněž pomáhají zabezpečit 
firmy a připravit uživatele na potenciální změny 
v budoucnu. V případě, že bude uživatel chtít 
např. software PC-DMIS nakonfigurovat pro 
nový senzor nebo CAD formát nebo přidat 
nový modul, potřebuje k tomu nejnovější 
verzi softwaru. Totéž platí i v případě, pokud 
je požadována aktualizace firmwaru nebo 
hardwaru řídicí jednotky nebo způsobí-li 
aktualizace operačního systému problém 
s kompatibilitou. Smlouvy SMA odstraňují 
problém s hlídáním nejnovější verze a zmírňují 
řadu potenciálních problémů v procesu.
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07Časté dotazy 
k upgradu softwaru
Přečtěte si některé z nejčastějších 
dotazů týkajících se upgradů softwaru 

Otázka:  Bude stroj po upgradu softwaru 
přesnější nebo rychlejší?

Odpověď:  Obecně řečeno ne. Zlepšení se budou 
týkat možností a funkcí softwaru. 
Nicméně v některých případech 
mohou funkce v novém elektronickém 
řadiči zajistit plynulejší a rychlejší 
doby cyklu (rychlejší až o 30%).

Otázka:  Co se po upgradu systému stane 
s mými měřicími programy?

Odpověď:  To závisí zejména na aplikačním 
softwaru. Jestliže provedete 
velmi rozsáhlý upgrade stroje, 
ale aplikační software zůstane stejný 
(včetně verze), měřicí programy 
se budou spouštět stejně jako dříve. 
Jiná situace nastane v případě, 
že změníte aplikační software. 
V některých případech dokáže 
nový software importovat originální 
měřicí programy nebo je převést 
do nového formátu. Aby však byly 
plně použitelné, musí se obvykle 
provést nějaké ruční úpravy. Například 
software PC-DMIS dokáže importovat 
soubory DMIS a spouštět je beze 
změn, nebo importovat programy 
pro díly napsané ve starších 
verzích softwaru, například MMIV, 
Tutor nebo Master jen s drobnými 
úpravami nebo zcela bez nich. Pokud 
pouze aktualizujete verzi softwaru 
PC-DMIS, můžete přímo importovat 
staré programy pro díly a spustit je 
poprvé rychleji, abyste zkontrolovali, 
že konverze proběhla v pořádku.

Otázka:  Když provedu upgrade na stroji 
jiné značky než Hexagon, 
kdo bude poskytovat plný servis 
a podporu systému?

Odpověď:  Vzhledem k tomu, že náš vlastní tým 
servisních techniků je plně proškolen, 
můžeme nabídnout kompletní servis 
a podporu včetně náhradních dílů, 
každoroční kalibrace a zajištění oprav 
pro OEM produkty.

Otázka:  Jaké je třeba absolvovat školení?

Odpověď:  Vše závisí na změnách na stroji. 
Od situace, kdy není potřeba 
žádné školení, až po nepřetržité 
průběžné školení. Například doba 
trvání školení po instalaci softwaru 
PC-DMIS se může lišit podle 
úrovně obeznámenosti uživatelů 
se softwarem a složitosti možností 
softwaru (např. instalace verze CAD++ 
může vyžadovat osmidenní školení). 
Všechny upgrady jsou pokryty řadou 
školicích kurzů.

Otázka: Nebude lepší koupit nový stroj?

Odpověď:  To závisí na typu a velikosti stroje. 
Obecně platí, že pokud je měřicí 
rozsah ve všech osách vašeho 
SMS menší než 700 mm, je velmi 
pravděpodobné, že cena nového 
a přesnějšího stroje (v některých 
případech) bude stát přibližně stejně 
jako retrofit, vezmeme-li v úvahu, 
že můžete za výměnu svého starého 
stroje za nový dostat zpět část ceny. 
Nicméně přesto je nutné takovou 
situaci vyhodnotit individuálně.

https://www.hexagonmi.com
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08Revitalizace sms po více 
než dvacetiletém provozu 
ve společnosti China Airlines

Jak upgrade softwaru 
a program údržby zkrátily doby kontrolních cyklů o 20 %. 

Společnost China Airlines je hlavním leteckým 
dopravcem na Tchaj-wanu, který týdně odbaví 
přes 1 400 letů do 118 letišť ve 115 městech v Asii, 
Evropě, Severní Americe a Oceánii. S flotilou 
84 letadel jsou pravidelné opravy motorů 
a programy údržby klíčové.

Kontroly stavu pro jednotlivé motory

Přes 2 000 zaměstnanců pracujících ve dvou 
výrobních centrech v Tchaj-peji a Kao-siungu 
každoročně opraví a provede údržbu 80 
motorů. Letecký motor je dopraven do centra 
v Tchaj-peji, kde je rozmontován, aby bylo možné 
stanovit nutnost generální údržby nebo opravy.

Díly motoru se podrobí důkladnému zkoumání, 
včetně testů rentgenem a ultrazvukových 
zkoušek, které slouží k diagnostice problémů 
a zjištění, zda jsou díly schopné správně 
fungovat a plnit svůj účel.

Tým China Airlines v Tchaj-peji poté najde řešení 
a opraví veškeré problémy v rámci procesu 
údržby. Rozsáhlé kontroly a údržba motorů však 
mohou být vysoce časově náročné, a proto 
společnost zkrátila dobu potřebnou k dokončení 
těchto kontrol pomocí mostového SMS 
a plánovaného programu údržby.

Výtah z případové studie

Název společnosti China Airlines

Průmyslové odvětví Letecký průmysl

Místo Tchaj-wan

Počet zaměstnanců 2 000 (ve dvou výrobních centrech)

Služby dovybavení >> Upgrade softwaru
>>  Školení na SMS a software

https://www.hexagonmi.com


Vysoce kvalitní SMS s dlouhou životností

Společnost Hexagon zahájila svou působnost 
na Tchaj-wanu dodávkami SMS pro výrobce 
letadel a automobilových karosérií.

To byl hlavní důvod, proč si China Airlines 
vybraly Hexagon za svého partnera. V roce 
1994 byl v továrně v Tchaj-peji instalován 
stroj DEA OMEGA, který zůstal jediným 
SMS instalovaným ve výrobním závodě 
na Tchaj-wanu.

Stroj DEA OMEGA měří většinu dílů leteckých 
motorů, od výstupních trysek turbín, přes skříně 
až po ložisková pouzdra. 

„V předchozím procesu se měřily různé rozměry 
větších dílů pomocí různých typů vybavení,” 
vysvětluje operátor Chang Johnson. „Se strojem 
DEA OMEGA používáme jediný stroj, který přečte 
všechny rozměry, což šetří čas a zrychlí výrobu 
o 50 %.“

Faktory prostředí

Protože na Tchaj-wanu panuje horké a vlhké 
klima, stroj DEA OMEGA je umístěn v měřicí 
místnosti, kde se udržuje konstantní 
teplota 22 °C. 

Další výzvu však představují zemětřesení, 
protože Tchaj-wan leží v seismicky aktivním 
pásmu. Předpisy stanovují stavět všechny 
budovy v tomto regionu tak, aby odolaly 
zemětřesení síly 7,0. Pokud dojde k zemětřesení 
o síle 7,0 nebo menší, které může ovlivnit 
přesnost stroje, společnost Hexagon provede 
v rámci programu údržby opětovnou kalibraci 
a obnoví stabilitu stroje. Z důvodu opakovaných 
zemětřesení je opětovné ustavení do vodorovné 
polohy obsahem každoroční údržby.



Údržba a vylepšení zajišťují dlouhověkost 
souřadnicového měřicího stroje 

Oficiální distributorem společnosti Hexagon 
na Tchaj-wanu je společnost Full Bright, která 
má s China Airlines uzařenou smlouvu o údržbě 
již více než 20 let. Každé tři měsíce zajišťuje 
servis stroje a každý rok provádí kalibraci. 

Tým ze závodu skupiny Hexagon v italském 
Turíně kompletně proškolil inženýry společnosti 
Full Bright tak, aby získali odborné znalosti 
k provádění údržby, a proškolil všechny 
operátory China Airlines v používání SMS 
a softwaru. 

„Školení pro nás bylo velkým přínosem. 
V případě jakýchkoliv potíží pak voláme techniky, 
kteří odstraní problémy v co nejkratší možné 
době,“ vysvětluje Johnson. Program údržby 
zajišťuje dlouhověkost souřadnicového měřicího 
stroje, který měří díly proudových motorů 
posledních 23 let. 

Původně byl ve stroji DEA OMEGA nainstalován 
software Tutor for Windows. Po 22 letech jeho 
používání však došlo k přechodu na modernější 
platformu PC-DMIS. Upgrade na PC-DMIS byl 
proveden v roce 2016 a výsledkem bylo značné 
zrychlení stroje.

„PC-DMIS se používá rychle a snadno,“ 
vysvětluje dále Johnson. „Použití upgradovaného 
softwaru celý proces urychlilo, doba cyklu 
se zkrátila přibližně o 20 %. Také programování 
je ve srovnání se softwarem Tutor for Windows 
jednodušší a obrázky na obrazovkách 
pochopitelnější.“

Pohled do budoucnosti

S dobrým programem údržby stroj DEA OMEGA 
vykonává vysoce přesné měření téměř čtvrt 
století. Stále pracuje s původní řídicí jednotkou, 
ovladačem jogbox a snímači a společnost 
China Airlines tak nemusí zvažovat žádný 
přechod na nový souřadnicový měřicí stroj. 

Společnost však uvažuje o upgradu řídicí 
jednotky, která dosáhla konce své životnosti. 
„Chtěli bychom také upgradovat ovladač 
jogbox na nejnovější verzi. Viděli jsme, 
jak upgrade zvýšil produktivitu stroje a zlepšil 
náš proces údržby, opravy a generální opravy,“ 
uzavírá Johnson. 

Upgrade na ovládací rozhraní Next Jogbox 
a řídicí jednotku tak bude dalším krokem 
v prodloužení životnosti SMS.
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09Služby retrofitu

Jak jsme ukázali v této elektronické knize, 
retrofit může vylepšit výkon stroje, prohloubit 
možnosti softwaru, zkrátit prostoje systému 
a ušetřit náklady na údržbu.

Aby retrofit pomohl oživit váš starší systém 
s minimální investicí, nabízí společnost 
Hexagon řadu balíčků dovybavení, 
které zahrnují:

• Kompletní mechanickou revizi
• Kontrolu kabelů a elektroniky
• Výměnu řídicího systému CNC stroje
• Ovládací rozhraní Next Jogbox (NJB)
• Výměnu počítače
• Měřicí software PC-DMIS
• Kalibraci stroje

https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com
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Samotný proces retrofitu je efektivně 
podpořen týmem techniků, kteří provádí 
implementaci, kalibraci a nastavení SMS. 
Díky celosvětovému působení společnosti 
Hexagon s více než 70 centry je síť zajišťující 
servis a podporu strategicky rozmístěna tak, 
aby byly zajištěny nejvyšší standardy kvality 
služeb a podpory.

Naším cílem je být tam, kde nás výrobci 
potřebují. Nabízíme služby, které chrání 
investice našich zákazníků.

https://www.hexagonmi.com
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