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Dzięki swojej solidnej i trwałej konstrukcji 
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM) 
działają przez wiele lat. Producenci zazwyczaj 
bardzo długo czekają na zwrot inwestycji. 
Jednak w związku z obecnym postępem 
technologicznym maszyna wielokrotnie 
w okresie swojego użytkowania jest świadkiem 
licznych zmian.

Pomimo długiego okresu użytkowania 
maszyny, sprzęt, techniki pomiarowe, metody 
produkcji i umiejętności operatora ulegają 
zmianom. Mimo, że rama zasadniczo może 
pozostawać taka sama, inne ważne elementy 
współrzędnościowej maszyny pomiarowej, 
takie jak oprogramowanie, sterownik 
elektroniczny i sondy, mogą wyjść z użycia 
i stać się przestarzałe znacznie wcześniej niż 
przedsiębiorstwo podejmie decyzję o zakupie 
zamiennika. Bez podjęcia aktywnych działań 
normy wydajnościowe ulegną pogorszeniu, 
a system stanie się bezużyteczny.

Retrofit maszyny stanowi idealne rozwiązanie 
przeciwdziałające “starzeniu” maszyny. 
Można przeprowadzić również modernizację 
maszyny, dodając nowe funkcje zwiększające 
jej wydajność. 

W tym krótkim przewodniku dotyczącym 
retrofitu i modernizacji współrzędnościowych 
maszyn pomiarowych omówimy kluczowe 
kwestie: np. kiedy najlepiej przeprowadzić 
retrofit oraz w jaki sposób prosty retrofit może 
zmienić procesy kontroli, zwiększając wydajność 
pomiarową. W przewodniku zamieściliśmy 
studia autentycznych przypadków, gdzie retrofit 
wprowadził znaczne zmiany w globalnych 
organizacjach.

W czasie, gdy wydajność i cięcie kosztów 
stanowią jednakowy priorytet i realizowane 
są z równą wytrwałością i niezłomnością, 
retrofit umożliwia uzyskanie potencjalnej 
przewagi konkurencyjnej, dostosowując starsze 
modele systemów pomiarowych do wymagań 
nowoczesnej produkcji.

01Wstęp
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Zanim zgłębimy kwestię retrofitu twojego systemu, 
sprawdźmy w jakim stopniu technologia może ulec zmianom zaledwie 
w okresie kilku dziesięcioleci. 

Sterowanie numeryczne za pomocą komputera 
(CNC) stanowi metodę automatycznego 
sterowania narzędziami maszyny dzięki 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, 
oprogramowania. Zazwyczaj metoda 
ta wykorzystywana jest w produkcji do 
obróbki i pomiaru części poprzez realizowanie 
procedury pomiarowej zawierającej instrukcje 
oraz parametry, których będzie przestrzegała 
maszyna - np. szybkość i pozycja osi.

Enkoder na każdej z osi przesyła informację 
zwrotną do sterownika odnośnie pozycji, 
podczas gdy napęd otrzymuje polecenie od 
sterownika, aby kierować ruchami z dużą 
dokładnością  i w odpowiednim układzie 
współrzędnych. W prostych słowach mówimy, 
że osie maszyny są “sterowane”. Sterowniki 
w czasie rzeczywistym rejestrują i zapisują 
współrzędne punktu z systemu pomiarowego.

Pierwsze urządzenia wykorzystujące 
technologię CNC zostały wprowadzone na rynek 
na początku lat 50. XX wieku - były to frezarki, 
tokarki oraz inne maszyny produkcyjne. 
Natomiast 3-osiowe współrzędnościowe 
maszyny pomiarowe pojawiły się w branży 
produkcyjnej blisko dekadę później. Były 
wykorzystywane jako systemy manualne 
z zamocowanymi na stałe sondami, bez 
oprogramowania, a ich rozpowszechnienie 
w przemyśle było ograniczone.

W 1973 roku firma DEA wyprodukowała pierwszą 
automatyczną współrzędnościową maszynę 
pomiarową, co odbiło się ogromnym echem 
na rynku. Dzięki sterownikowi ruchu maszyna 
CMM mogła automatycznie przeprowadzać 
czynności pomiarowe poprzez nadawanie 
kodów instrukcji do komputera za pomocą taśm 
papierowych. W tym samym czasie mocowane 
na stałe sondy - obecne od samego początku 
istnienia maszyn CMM - zostały zastąpione 
elektromechanicznymi sondami stykowymi. 
Dzięki temu sterownik mógł przesunąć osie 
do wymaganej pozycji i “zamrozić” współrzędne 
po kontakcie sondy stykowej z mierzoną częścią. 
Umożliwiło to zastosowanie bardzo dokładnych 
trajektorii podejścia oraz cofania do i od części, 
co pozwoliło na uniknięcie ryzyka uszkodzenia 
części oraz zapewniło niespotykaną dotychczas 
niezawodność pomiarową.

Do końca lat 80. XX wieku sterowniki maszyny 
CMM stały się znacznie bardziej powszechne, 
a ich koncepcja uległa zmianie. Nieporęczne 
systemy sterowania oraz wielkie komputery 
przemysłowe wykorzystujące znacznie 
prostszą logikę niż nowoczesne urządzenia 
oraz charakteryzujące się ograniczonymi 
możliwościami przechowywania danych 
zyskały bardziej kompaktową konstrukcję 
wysokiej klasy. Sterowniki zostały opracowane 
z wykorzystaniem dostosowanych do potrzeb 
klienta kart (płytek) elektronicznych, 
mikroprocesorów oraz oprogramowania 
uruchamianego obecnie na stacjonarnym 
komputerze PC z przyjaznymi dla użytkownika 
interfejsami opartymi na ikonach graficznych.

Krótka historia sterowników 
współrzędnościowej 
maszyny pomiarowej
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Szybka ewolucja komputerów osobistych, 
mikroprocesorów, dysków twardych oraz 
systemów operacyjnych przyczyniła 
się do rozwoju sterownika, skutkując dużą 
prędkością przesyłu danych między maszyną 
a oprogramowaniem pomiarowym.

Algorytmy sterowania ruchem i osiami zapisane 
są w sterowniku za pomocą oprogramowania 
sprzętowego (podstawowe oprogramowanie, 
które przesyła instrukcje do systemu 
logicznego i napędu sterownika). Natomiast 
oprogramowanie pomiarowe posiada interfejs, 
za pomocą którego użytkownik obsługuje 
maszynę CMM.

W ciągu ostatnich 25 lat transformacji 
punkt ciężkości przesunął się z pierwszych, 
podstawowych wersji sterowników na 
nowoczesne i inteligentne oprogramowanie 
pomiarowe z inteligentnymi interfejsami, które 
pozwala użytkownikom na import i zarządzanie 
plikami CAD, tworzenie i przeprowadzanie 
procedur pomiarowych, a także generowanie 
zaawansowanych raportów pomiarowych 
ze skutecznością, która zaledwie kilka lat temu 
była niewyobrażalna. Znaczne udoskonalenie 
algorytmów sterowania miało duży wpływ 
na dokładność, wiarygodność oraz spójność 
programu pomiarowego.

Obecnie zarówno koszty, jak i wymiary 
sterownika zostały zmniejszone. Konstruktorzy 
nieustannie pracują nad zwiększeniem zdolności 
przetwarzania danych, funkcjonalności 
i możliwości sterownika. W połączeniu 
z zaawansowanymi technologicznie sondami, 
takimi jak laser wysokiej częstotliwości, skanery 
bezstykowe oraz sondy przeprowadzające ciągłe 
pomiary, sterownik może dostarczyć ogromną 
liczbę danych zaledwie w kilka sekund.

Dzięki retrofitowi udoskonalenia mogą 
zostać również wprowadzone w wielu innych 
sterownikach zainstalowanych w ciągu ostatnich 
25 lat, umożliwiając użytkownikom ochronę 
swojej inwestycji oraz modernizację maszyn, 
dostosowując je do nowoczesnych technologii i 
norm niezawodności. 

W historii technologii CNC nastąpiły 
ogromne zmiany, a mimo to kilka jej filarów 
pozostało niezmiennych. Od pierwszych, 
najwcześniejszych koncepcji po dzisiejsze 
bardzo nowoczesne systemy - urządzenia 
produkcyjne do automatycznego sterowania 
ruchem nadal wymagają trzech głównych 
elementów: funkcji decyzyjnych, systemu 
napędowego i ruchu oraz systemu 
informacji zwrotnej.

Jednak ewolucja sterownika nie kończy się 
w tym miejscu - mikrokomputer i elementy 
procesora systemu stają się przestarzałe 
znacznie szybciej, dlatego wymagana jest 
nieustanna innowacja sprzętu. Wymagania 
narzucone przez ideę Industry 4.0 oraz 
internet rzeczy (IoT) na pewno przyczynią 
się do wdrożenia jeszcze większej liczby 
innowacji, pisząc kolejny interesujący rozdział 
w historii CNC.

Widzimy zatem jasno, że retrofit nie tylko polega 
na modernizacji jednego narzędzia. Aktywne 
szukanie możliwości przeprowadzenia retrofitu 
w przyszłości powinno odegrać ważną rolę 
w procesie nieustannego udoskonalania. Dzięki 
temu przedsiębiorstwa nie tylko zachowają 
wydajność pracy w obliczu zmieniających 
się wymagań i celów, ale również pozostaną 
konkurencyjne, mając na uwadze rozwój 
technologii oraz możliwość udoskonalenia 
i zwiększenia funkcjonalności.

1973 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - Dzisiaj Jutro
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W tym rozdziale omówimy cele retrofitu 
i wynikające z niego modyfikacje systemu. 

Retrofit ma na celu przedłużenie okresu 
użyteczności dostępnych na rynku systemów 
pomiarowych, co stanowi bardziej ekonomiczną 
alternatywę dla kupna nowej maszyny. Retrofit 
może także udoskonalić system, zwiększając 
jego wydajność, dzięki automatyzacji oraz 
skróceniu czasu programowania pomiarów.

Retrofit współrzędnościowej maszyny 
pomiarowej może obejmować:

• Nowy komputer PC i urządzenia 
peryferyjne PC

• Wymianę systemu CNC (sterownik) 
na jednostkę najnowszej technologii

• Ponowne okablowanie całej maszyny CMM

• Wymianę silnika i napędu, by współdziałały 
z nowym systemem (jednak często pozostają 
te same)

• Nowe oprogramowanie i szkolenie

Retrofit może również zwiększyć funkcjonalność 
systemu. Sterownik przeznaczony do retrofitu 
maszyny CMM może wspomagać szeroki 
asortyment sond stykowych i bezdotykowych 
oraz kompensację temperatury bądź umożliwić 
zaawansowanym funkcjom sterowania 
szybki ruch wokół części i szybsze, gładsze 
skanowanie. Może też objąć zaktualizowanie 
oprogramowania, które umożliwia tworzenie 
procedur pomiarowych z modelami CAD, 
oferując automatyczne procesy kontroli 
i optymalizację pomiarów przy redukcji 
kosztów operacyjnych.

Jeśli nie jest wymagana gruntowana 
przebudowa maszyny, podmioty świadczące 
usługi mogą zaoferować inne opcje. Może 
ona obejmować wymianę komputera PC oraz 
oprogramowania, pewne elementy systemu 
nie podlegają wymianie, np.:

• Zostaje ten sam sprzęt, kable, silniki, 
napędy oraz inne urządzenia mechaniczne 
i elektryczne

• System CNC 

• Liniały Pomiarowe (o ile ich stan jest dobry 
i można je połączyć z elektronicznym 
interfejsem)

Czym jest retrofit?

https://www.hexagonmi.com
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Dowiedz się w jaki sposób retrofit 
może wpłynąć na transformację urządzenia 

Motor Sich JSC – Ukraina

Gdy w roku 1988 najdłuższy i najcięższy 
na świecie samolot Antonov An-225 Mriya (Mrija) 
wykonał swój pierwszy lot, dla ukraińskiego 
przedsiębiorstwa Motor Sich, producenta 
sześciu trójwałowych turbowentylatorowych 
silników lotniczych Progress D-18T, które 
uniosły ten ogromny statek powietrzny 
do nieba, była to doniosła, wręcz historyczna 
chwila. Jednak w przemyśle lotniczym nikt nie 
może spocząć na laurach. By móc osiągnąć 
długoterminowy sukces niezbędny jest rozwój 
nowych technologii.

Długowieczność to coś, na czym Motor Sich zna 
się najlepiej - historia firmy rozpoczęła się ponad 
100 lat temu. To innowacyjne przedsiębiorstwo 
zostało założone w 1907 roku i stało się jednym 
z największych na świecie producentów 
silników do samolotów oraz śmigłowców, 
a także dostawcą przemysłowych instalacji 
turbin gazowych, tworząc w swojej długoletniej 
historii wiele rewolucyjnych systemów 
i wyjątkowych konstrukcji.

Badania Wspomagane przez Jakość

Projekty inżynieryjne takie jak "Mrija" nie mogą 
być realizowane bez głębszego zrozumienia 
znaczenia prac badawczo-rozwojowych. 
Wykorzystuje się najnowsze technologie 
i urządzenia, aby pogłębić wiedzę i wzmocnić 
kreatywność zespołów ds. rozwoju. 
Motor Sich posiada kilka wielkich zakładów 
produkcyjnych. Najważniejszy z nich oraz główna 
siedziba firmy znajdują się w miejscowości 
Zaporoże na Ukrainie. Firma zatrudnia ponad 
25 000 pracowników. Najważniejszym miejscem 
jest centrum produkcji, w którym wytwarzane są 
silniki, przemysłowe instalacje turbin gazowych 
oraz wiele innych produktów. Znajduje się 
tu również główne laboratorium pomiarowe, 
w którym metrolodzy przeprowadzają kontrolę 
prototypowych części takich jak łopatki turbin. 
W innym miejscu usytuowana jest odlewnia 
precyzyjna oraz laboratorium eksperymentalne, 
w którym sprawdzane są instalacje zanim trafią 
do klienta.

Transformacja przestarzałych 
urządzeń w wartościowe 
maszyny w firmie Motor Sich

Studium przypadku - Skrót

Nazwa firmy Motor Sich JSC

Sektor Przemysł lotniczy

Lokalizacja Ukraina

Liczba pracowników 25 000

Usługu retrofitu
>>  Wymiana sterownika
>>  Modernizacja skanera i sondy
>>  Wymiana pneumatycznych i elektrycznych systemów komunikacji
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Ze względu na specyfikacje produktu kontrola 
jakości stanowi nieodłączny element procesu 
produkcji. Właśnie dlatego zarząd grupy, 
na czele którego stoi V. Boguslaev, zawsze 
z uwagą śledzi najnowsze światowe trendy 
i technologie z zakresu metrologii przemysłowej. 
Każdy nowy element sprawdzany jest pod kątem 
zgodności z dokumentacją konstrukcyjną oraz 
modelem CAD. Celem firmy jest transformacja 
części z eksperymentalnej na produkcyjną. 
Należy również zapewnić, aby produkt końcowy 
działał tak jak zamierzono. Ostatecznie procesy 
te określają jakość funkcjonalną oraz zdolność 
użytkową silników samolotów i śmigłowców. 
Podczas pracy wykonywanej z zachowaniem 
standardowych tolerancji wielkości 12 μm 
i 15 μm, a czasem też z delikatnymi materiałami 
stosowanymi w produkcji łopatek, bardzo ważne 
jest, aby technologia do pomiaru prototypów 
była najwyzszej jakości. Dlatego, gdy w 2010 roku 
przedsiębiorstwo Motor Sich rozpoczęło 
prace nad nową generacją silników samolotów 
i śmigłowców, krytycznym okiem spojrzało 
na swoje zakłady produkcyjne w Zaporożu. 
W tym właśnie momencie na scenę wkroczyła 
firma Hexagon Manufacturing Intelligence.

Dylemat Modernizacyjny

Do 2010 roku Motor Sich miał już dostęp 
do wielu urządzeń pomiarowych - 
od stosunkowo nowej współrzędnościowej 
maszyny pomiarowej GLOBAL C Performance 
firmy Hexagon zainstalowanej w 2008 roku 
po urządzenie pomiarowe Mauser KMZ-G, 
które wykorzystywane było przez ukraińskiego 
producenta od 1986 roku. Współrzędnościowa 
maszyna pomiarowa Mauser nie miała sobie 
równych w latach 80. XX wieku. Jednak obecnie - 
w porównaniu do nowoczesnych urządzeń - 
ma wiele technicznych ograniczeń: głowicę 
pomiarową starego typu, stary sterownik, 
przestarzałe oprogramowanie oraz wiele 

innych wad, które sprawiają że praca operatora 
maszyny jest niezwykle trudna i skomplikowana. 
Wśród tych wad jest długi czas pomiarów, 
co ma negatywny wpływ na wydajność mniejsza 
jest również  dokładność pomiarowa z powodu 
wieku urządzenia, przez co nie jest możliwe jej 
wykorzystanie do kontroli części wymagających 
większej dokładności pomiarowej. Jednak 
instalacja nowej, nowoczesnej maszyny tej 
samej wielkości oznacza demontaż starego 
urządzenia i przygotowanie nowej podstawy 
oraz komunikacji, co wiąże się z całkowitym 
i długotrwałym przestojem w głównym 
laboratorium zakładów.  Przed tym ciężkim 
dylematem musiał stanąć Dyrektor Działu 
Metrologicznego oraz Zastępca Dyrektora 
Generalnego Motor Sich - Vladimir Borisovich 
Yakovlev:

"Eksploatowaliśmy nasze maszyny pomiarowe 
do granic ich możliwości. Jako przedsiębiorstwo 
osiągnęliśmy etap, w którym modernizacja 
sprzętu była konieczna, aby móc zrealizować 
nasze cele związane z rozwojem nowego 
produktu. We wczesnych fazach projektu 
musieliśmy podjąć ważną decyzję czy nabyć 
nowe maszyny czy też zmodernizować stare. 
Oczywiście istotną rolę odgrywały koszty. 
Jednak fakt, że główne laboratorium musiałoby 
przerwać pracę na miesiąc bądź dłużej był 
równie ważny w procesie podejmowania decyzji. 
Tak na prawdę szukaliśmy rozwiązania, które 
pozwoliłoby nam wdrożyć w życie najlepsze 
aspekty obu opcji.

Po wizycie w naszych zakładach oraz dogłębnej 
ocenie i analizie maszyny Mauser, zespół 
specjalistów Hexagon jako rozwiązanie 
zaproponował retrofit, dzięki któremu firma 
Motor Sich mogłaby osiągnąć wymaganą 
szybkość i dokładność pomiarową bez 
znacznych przestojów w pracy laboratorium. 
"Specjaliści Hexagon rekomendowali nam 
serię następujących po sobie modernizacji 
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posiadanych przez nas maszyn, a następnie 
zakup nowych urządzeń, których wciąż 
potrzebowaliśmy" - tłumaczy Yakovlev. "Czynnik 
ten był dla nas kluczowy podczas podejmowania 
decyzji odnośnie współpracy z firmą Hexagon" - 
dodaje dyrektor.

Tchnąć Nowe Życie w Stare Urządzenia

Podczas, gdy wiele nowoczesnych urządzeń 
pomiarowych wymaga jedynie serwisowania 
i wymiany sterownika oraz aktualizacji 
oprogramowania, by mogły działać szybko 
i sprawnie, maszyna Mauser stanowi 
większe wyzwanie. W zakładach Motor Sich 
była to największa współrzędnościowa 
maszyna pomiarowa (o wymiarach: 
2500 mm x 2000 mm x 1200 mm). Oprócz 
tego maszyna ta była najstarsza - jej początki 
sięgały fazy projektowania silników "Mrija". 
Konserwacja urządzenia była wyjątkowo trudna 
- wiele jego głównych systemów i elementów 
było przestarzałych. Jednak zamiast odłożyć 
tę maszynę do lamusa, firmie Hexagon udało się 
tchnąć nowe życie w to przestarzałe urządzenie, 
wykorzystując ponownie 80% elementów 
pochodzących z oryginalnej instalacji.

Aby maksymalnie zwiększyć korzyści 
i minimalnie ograniczyć zakłócenia w codziennej 
pracy zakładów Motor Sich, renowacja 
maszyny Mauser skoncentrowała się głównie 
na obszarze, w którym nowoczesna technologia 
stanowić będzie wartość dodaną.

Biorąc pod uwagę 20 lat rozwoju technologii, 
specjaliści Hexagon zainstalowali nowy 
sterownik, wymienili narzędzia metrologiczne, 
w tym głowicę pomiarową, trzpienie oraz 
adaptery, aby umożliwić skanowanie, 
wymienili pneumatyczne i elektryczne 
systemy komunikacji, a także zaktualizowali 
oprogramowanie do najnowszej wersji PC-DMIS 

CAD++. Zespół Hexagon ściśle współpracował 
z pracownikami Motor Sich, aby opracować 
nowe metody mocowania w celu osiągnięcia 
odpowiedniej wydajności. "Chciałbym 
podziękować wszystkich osobom, które 
zaangażowały się w realizację tego projektu - 
zarówno z firmy Motor Sich, jak i Hexagon, 
w przypadku której specjalistyczna wiedza oraz 
chęć współpracy sprawiły, że to skomplikowane 
zadanie zrealizowano zaledwie w trzy tygodnie" - 
mówi Yakovlev.

Pierwszy z Wielu Projektów

Mimo, że prace nad retrofitem maszyny 
trwały zaledwie trzy tygodnie, firma Hexagon 
bez wątpienia wywarła duże wrażenie na 
pracownikach Motor Sich. Retrofit  zakończył 
się w listopadzie 2010 roku, dając  początek 
owocnej współpracy między dwiema firmami. 
Do 2013 roku w znacznie rozbudowanych 
zakładach w Zaporożu wykorzystywano już 
dwa przenośne ramiona pomiarowe ROMER 
Absolute Arm oraz co najmniej 10 maszyn 
GLOBAL Silver Performance w czterech różnych 
rozmiarach. Wszystkie urządzenia posiadały 
oprogramowanie PC-DMIS, zapewniające 
kompatybilność danych z firmowym 
oprogramowaniem CAD.

Opcjonalnie na jednej z maszyn zainstalowano 
również oprogramowanie QUINDOS, dzięki 
czemu firma Motor Sich zyskała elastyczność 
związaną z możliwością zmiany systemu w celu 
realizacji specjalnych zadań pomiarowych, 
takich jak np. kontrola kół zębatych. Stara 
maszyna Mauser została na swoim miejscu - 
ten nestor wśród maszyn pomiarowych 
wciąż jest użyteczny dzięki zastosowaniu 
nowej technologii.

https://www.hexagonmi.com
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05W jaki sposób 
możemy dowiedzieć się czy 
nadszedł już czas na retrofit 

W tym rozdziale wyjaśnimy jak dokonać 
oceny swojego systemu i jego czynności pomiarowych, 
aby móc określić kiedy należy przeprowadzić retrofit 

Jak wyjaśniamy w niniejszym opracowaniu, 
retrofit może oznaczać liczne zmiany 
w wielu elementach systemu pomiarowego. 
W rzeczywistości konieczność przeprowadzenia 
retrofitu sygnalizują nam liczne znaki.  

Być może kluczowe wskaźniki efektywności 
KPI są błędne, a wydajność zmniejszona? 
A może oprogramowanie pomiarowe działa 
wolniej? Może główna współrzędnościowa 
maszyna pomiarowa właśnie obchodzi 
swoje 20 urodziny i wraz z upływem czasu 

wymaga oceny wydajności i operacyjności? 
Ważne jest, aby regularnie monitorować stan 
współrzędnościowej maszyny pomiarowej, 
aby uniknąć największego kłopotu, czyli 
nieplanowanego przestoju maszyny. Przestój 
może się jeszcze, jeśli elektroniczne części 
zamienne nie są już dostępne na rynku.

A zatem w jaki sposób można ocenić czy 
wymagany jest retrofit i określić  jak proces ten 
miałby wyglądać?

https://www.hexagonmi.com


Certyfikacja

Certyfikacja, niezależnie od tego czy 
przeprowadzana jest na ramieniu pomiarowym, 
współrzędnościowej maszynie pomiarowej lub 
trackerze laserowym, to jest to proces kontroli 
i weryfikacji, czy dana maszyna wykonuje 
pomiary w granicach określonych specyfikacji. 
Na początek do realizacji tego zadania można 
wykorzystać na przykład wzorzec stopniowy. 
Proces przeprowadzania "Certyfikacji" 
(rezultat końcowy) często zwany jest również 
"Weryfikacją". Przykład: "Przeprowadziłem 
weryfikację, aby otrzymać certyfikację maszyny". 
A zatem weryfikacja to proces, certyfikacja 
to rezultat końcowy: "testy wykazały, że moja 
maszyna działa zgodnie ze specyfikacjami".

Niektóre rodzaje maszyn umożliwiają 
przedsiębiorcom samodzielne przeprowadzenie 
czynności weryfikacyjnych, czyli samodzielnej 
certyfikacji. Na przestrzeni ostatnich 
lat sprzedano również wiele różnego 
rodzaju urządzeń "oceny funkcjonowania" 
przeznaczonych dla współrzędnych maszyn 
pomiarowych typu portalowego, które można 
wykorzystać do szybkiej kontroli, by sprawdzić, 
czy maszyna działa w granicach specyfikacji.

Samodzielną certyfikację warto przeprowadzić 
jako tymczasową kontrolę parametrów, 
by upewnić się, że maszyna działa zgodnie 
ze specyfikacjami. Jednak założenia jakości 
wielu przedsiębiorstw wymagają certyfikacji 
przeprowadzanej co pewien okres (zazwyczaj 
raz do roku) przez stronę trzecią. Certyfikacja 
realizowana przez podmiot zewnętrzny zwiększa 
zaufanie w rezultaty, ponieważ podczas 
przeprowadzania certyfikacji specjaliści innej 
firmy będą stosowali lepsze procedury, korzystali 
z lepszego sprzętu oraz będą lepiej przeszkoleni.

Jeśli tymczasowa lub coroczna kontrola wykaże, 
że maszyna działa niezgodnie z określonymi 
specyfikacjami, wówczas nie może być ona 
certyfikowana. W tej sytuacji musi zostać 
opracowana (ponownie obliczona) nowa mapa 
kompensacji błędów w oparciu 
o specjalną dla danej maszyny 
procedurę kompensacji. 
Znacznie rzadziej 
(szczególnie po 
wstrząsie, 

w wyniku którego ucierpiała rama) należy 
przeprowadzić korektę geometryczną względem 
osi maszyny, aby maszyna była  certyfikowana 
zgodnie ze specyfikacjami.

Konsultacje

Podmiot przeprowadzający retrofit powinien 
przeprowadzić kilka wstępnych ocen, 
aby określić, czy jest konieczny i czy stanowi on 
właściwe rozwiązanie.  Ocena powinna dotyczyć 
również wydajności maszyny z testami oraz 
analizą, by móc zrozumieć, gdzie leży problem 
i ustalić, które narzędzia powinny zostać 
wymienione, a które nie.

W przypadku zmotoryzowanej maszyny ocena 
ta może dotyczyć:

• Ramy maszyny (części mechanicznej)

• Systemu napędowego

• Łożysk i przewodów pneumatycznych 
(jeśli są obecne)

• Liniałów pomiarowych i czytników

• Silników

• Okablowania maszyny CMM

• Sterownika CNC

• Działania komputera PC

• Oprogramowania pomiarowego 

Podmiot dokonujący oceny powinien także 
zrozumieć potrzeby i cele organizacji, takie jak 
większa szybkość lub dokładność pomiarowa, 
aby ustalić w jaki sposób retrofit może 
spełnić te wymagania. Konsultacje są bardzo 
ważne, aby retrofit wykroczył poza granice 
"odmłodzenia"urządzenia. Jest to możliwe dzięki 
zaproponowaniu odpowiednich technologii, 
które mogą zwiększyć funkcjonalność systemu.
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06Dlaczego należy 
przeprowadzić 
aktualizację 
oprogramo
wania 
systemowego? 

Jeśli rozważamy retrofit, najczęściej oprogramowanie jest narzędziem, 
które wymaga aktualizacji. 

Jak już wspomniano wcześniej, dobrze 
utrzymana rama współrzędnościowej maszyny 
pomiarowej może efektywnie spełniać swoją 
funkcję przez ponad dekadę lub dłużej. Mimo, 
iż systematyczny rozwój mechaniki i elektroniki 
sprawia, że nowe produkty dostępne na rynku 
są nowocześniejsze niż ich poprzednie wersje, 
niekoniecznie jest to powód, aby wprowadzać 
usprawnienia w swojej współrzędnościowej 
maszynie pomiarowej. W świecie metrologii 
użytkownicy zazwyczaj bardziej świadomi 
są fizycznego zużycia swoich urządzeń niż faktu, 
że ich oprogramowanie jest przestarzałe. 

Dla producentów decydujące znaczenie 
ma fakt, że te aktualizacje umożliwiają 
programistom wdrożenie najnowszych norm. 
Właśnie poprzez aktualizację oprogramowania 
zostaje zapewniona zgodność z normami. 
Uaktualnione wersje mogą posiadać nowe 
funkcje lub narzędzia, zwiększać wydajność oraz 
stabilność pakietu i ogółem zapewniać lepsze 
doświadczenie użytkownika. W przypadku 
nowszych urządzeń metrologicznych 
aktualizacje mogą umożliwić użytkownikom 
uzyskanie dostępu do wszystkich funkcji, które 
oferuje ich technologia.

Nadążyć za Sprzętem

Ponieważ sprzęt komputerowy bardzo często 
jest modyfikowany, wraz z nim zmieniane są 
systemy operacyjne, aby optymalnie zwiększyć 
wydajność najnowocześniejszych technologii. 
Nowe wersje oprogramowania mogą oferować 
istotne zmiany, które zapewniają kompatybilność 
z nowym komputerem PC.Gdy na rynku 
pojawiło się więcej wydajnych kart graficznych, 
oprogramowanie metrologiczne rozpoczęło 
proces transformacji. Dziś pakiety wykorzystują 
modele CAD o zaawansowanej grafice.

Jednym z powodów wyjaśniających dlaczego 
piętnastoletnia współrzędnościowa maszyna 
pomiarowa nie współdziała z oprogramowaniem, 
z którym została wprowadzona na rynek jest 
fakt, że żywotność sprzętu komputerowego oraz 
systemu operacyjnego zazwyczaj jest krótsza. 
Uruchomienie przestarzałego oprogramowania 
metrologicznego na starszej wersji komputera 
PC jest ryzykowne. Jeśli komputer PC nie działa 
i wymaga wymiany lub, gdy firma stosuje nowy 
system operacyjny, brak kompatybilności 
systemu może przyczynić się do tego, iż Dział 
Jakości zostanie bez oprogramowania, 
a w najgorszym przypadku, konieczne będzie 
ponowne rozpoczęcie programowania 
wszystkich części całkowicie od zera.

https://www.hexagonmi.com


Niewielkie Zmiany Minimalizują Ryzyko Błędu

Jednym z najlepszych sposobów 
na zminimalizowanie ryzyka powstania 
błędów jest wprowadzenie drobnych zmian 
w aktualizacji oprogramowania. Programiści, 
dokonując zmian w programie, zazwyczaj 
chcą przeprowadzić jak najprostsze 
modyfikacje w kolejnej jego wersji. Jeśli chcesz 
wdrożyć więcej zmian lub pominąć wersje 
oprogramowania między aktualizacjami, 
takie zmiany wprowadzają znacznie większy 
element niepewności. Kluczowe algorytmy 
konwersji mogą być pominięte przyczyniając się 
do powstania niewielkich usterek, nieudanej lub 
niepełnej aktualizacji, a potencjalnie również 
do kosztownej naprawy, jeśli zwrócisz się 
o pomoc to specjalistów od oprogramowania 
metrologicznego.

Aby czerpać maksymalne korzyści z najnowszej 
wersji swojego oprogramowania i uniknąć 
komplikacji spowodowanych brakiem 
aktualizacji, wielu klientów Hexagon decyduje 
się podpisać umowę dotyczącą wsparcia 
technicznego oprogramowania (SMA).  
Jakie są zalety takiej umowy? W trakcie 
jej obowiązywania oprogramowanie naszych 
klientów jest stale aktualizowane, uzyskują oni 
dostęp do najnowszych informacji o programie, 
stale poszerzając swoją wiedzę i umiejętności 
w tym zakresie. Umowa obejmuje również 
wsparcie telefoniczne lub zdalną pomoc, dzięki 
czemu wszystkie problemy mogą w sposób 
profesjonalny zostać rozwiązane przez 
doświadczonych programistów.

Spokojny Umysł

W pewnym sensie umowa dotycząca wsparcia 
technicznego oprogramowania to gwarancja 
spokoju ducha - wiedząc, że w każdych 
okolicznościach możemy uzyskać pomoc 
w związku z naszym oprogramowaniem, nic nie 
jest w stanie zburzyć i zmącić naszego spokoju. 
Umowa pozwala również chronić interesy naszych 
klientów - mimo potencjalnych zmian i wyzwań, 
jakie przyniesie przyszłość, nigdy nie pozostaną 
w tyle. Jeśli na przykład użytkownik PC-DMIS 
chce skonfigurować swoje oprogramowanie 
dla nowej sondy lub formatu CAD bądź dodać 
nowy moduł, taki jak PC-DMIS Blade, należy 
skorzystać z najnowszej wersji programu. 
Tak samo należy postąpić w przypadku, gdy 
wymagana jest aktualizacja sterownika sprzętu 
lub oprogramowania sprzętowego lub jeśli 
aktualizacja systemu operacyjnego powoduje 
problemy związane z kompatybilnością. Umowa 
pozwoli zapomnieć o kłopotach związanych 
z najnowszą wersją oprogramowania, a także 
rozwiązać wiele potencjalnych problemów 
powstałych podczas procesu.

Jaki płynie morał z tej historii? Żadne 
oprogramowanie nie jest nam dane raz na 
zawsze. To żywy organizm, który stale ewoluuje 
i zmienia się na lepsze. Jednak organizmy żywe, 
aby rozkwitnąć, wymagają stałego wsparcia 
i pielęgnacji. W tej kwestii zawsze mogą liczyć 
na pomoc naszych specjalistów.
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07Aktualizacja 
oprogramowania (FAQs):
Nasi serwisanci otrzymują wiele pytań odnośnie aktualizacji 
oprogramowania poniżej przedstawimy kilka z nich, 
które powtarzają się najczęściej 

Pytanie: Jeśli przeprowadzam aktualizację 
oprogramowania, czy maszyna stanie się 
dokładniejsza lub szybsza?

Odpowiedź: Ogólnie mówiąc - nie. Nastąpi 
znaczna poprawa możliwości i funkcjonalności 
oprogramowania. W niektórych przypadkach 
funkcje nowego sterownika elektronicznego 
zwiększają i usprawniają czas cyklu 
(nawet o 30%).

Pytanie: Jeśli przeprowadzam aktualizację 
mojego systemu, co stanie się z moimi 
programami pomiaru części?

Odpowiedź: To głównie zależy od 
oprogramowania pomiarowego. Jeśli 
przeprowadzamy gruntowną modernizację 
swojej maszyny, a oprogramowanie pomiarowe 
wciąż pozostaje to samo (wraz z jego wersją), 
programy części będą przeprowadzane tak 
samo jak dotychczas.  Jednak jeśli zmieniamy 
oprogramowanie pomiarowe, sytuacja jest 
zupełnie inna.  W niektórych przypadkach nowe 
oprogramowanie może importować oryginalne 
programy części lub konwertować je do nowego 
formatu. Jednak zazwyczaj wymagana jest 
korekta ręczna zanim staną się one w pełni 
użyteczne. Na przykład oprogramowanie 
PC-DMIS może importować pliki DMIS 
i uruchamiać je bez jakichkolwiek zmian, bądź 
też importować programy części napisane 
w starszym oprogramowaniu, np. MMIV, Tutor 
oraz Master, bez jakichkolwiek korekt bądź 
tylko z niewielkimi korektami. Jeśli jednak 
aktualizujesz wersję swojego oprogramowania 
PC-DMIS możesz bezpośrednio importować 
stare programy części i uruchomiać je po raz 
pierwszy szybciej, aby sprawdzić czy wszystko 
poszło tak jak trzeba podczas konwersji.

Pytanie: Jeśli przeprowadzam modernizację 
urządzenia wyprodukowanego przez 
producenta innego niż Hexagon, kto zapewni 
pełne wsparcie techniczne i serwis systemu?

Odpowiedź: Uważnie dobieramy i szkolimy nasz 
Zespół Serwisowy oraz partnerów, dzięki czemu 
możemy zaoferować pełne wsparcie techniczne 
i serwis, wraz z częściami zamiennymi, 
coroczną kalibracją oraz gwarancją pomocy 
w razie awarii, również w przypadku produktów 
innych producentów.

Pytanie: Jak długie szkolenie jest konieczne?

Odpowiedź: To zależy od zmian wprowadzanych 
w maszynie - począwszy od całkowitego braku 
szkoleń po plan szkoleń ciągłych. Na przykład 
długość szkolenia po instalacji PC-DMIS zależy 
od stopnia znajomości oprogramowania danego 
użytkownika oraz złożoności funkcji i możliwości 
oprogramowania (instalacja CAD++ może 
wymagać pięciodniowego szkolenia). 

Pytanie: Być może korzystniejsze dla mnie 
jest kupno nowej maszyny?

Odpowiedź: To zależy od stanu oraz rozmiaru 
urządzenia. Obecnie stosujemy zasadę: jeśli 
przestrzeń pomiarowa współrzędnościowej 
maszyny pomiarowej jest mniejsza niż 700 mm, 
prawdopodobnie nowe, bardziej dokładne 
rozwiązanie metrologiczne (w niektórych 
przypadkach) będzie kosztowało niemal tyle 
samo co retrofit, biorąc pod uwagę, iż możesz 
uzyskać przystępną cenę za swoją starą 
maszynę oddawaną przy zakupie nowej.  Każdy 
przypadek należy poddać indywidualnej ocenie.

https://www.hexagonmi.com
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08Modernizacja 
współrzędnościowej 
maszyny pomiarowej 
po 20 latach użytkowania 
w China Airlines 

W jaki sposób aktualizacja oprogramowania i program konserwacji 
skróciły czas cyklu pomiarowego o 20% 

Założone ponad 57 lat temu przedsiębiorstwo 
China Airlines to główny przewoźnik lotniczy 
w Tajwanie. Obsługuje przeszło 1400 lotów 
tygodniowo do 118 portów lotniczych 
w 15 miastach Azji, Europy, Ameryki Północnej 
i Oceanii. Przewoźnik posiada 84 samoloty, 
dlatego regularne naprawy oraz programy 
konserwacji są dla niego niezwykle istotne.

Badania lekarskie każdego silnika

Dwa centra produkcyjne zatrudniające ponad 
2000 pracowników w miejscowości Tajpej 
i Kaohsiung co roku przeprowadzają naprawę 
i konserwację 80 silników. Silnik samolotowy 
transportowany jest do centrum w Tajpej 
usytuowanym na lotnisku Taoyuan, gdzie bardzo 
ostrożnie rozkładany jest na części. Następnie 
specjaliści ustalają czy silnik wymaga ogólnej 
konserwacji czy też naprawy.

Zespół China Airlines proces ten nazywa 
"badaniem lekarskim", ponieważ poszczególne 
elementy silnika poddawane są bardzo 
skrupulatnym badaniom, włącznie testami 
ultrasonograficznymi  oraz rentgenowskimi.

Zadaniem zespołu China Airlines w Tajpej 
jest znalezienie właściwego rozwiązania 
i naprawa wszelkich błędów w ramach procesu 
konserwacji, napraw i przeglądów (MRO). 
Skrupulatna kontrola silnika oraz konserwacja 
mogą być bardzo czasochłonne, jednak firma 
zredukowała czas potrzebny na realizację 
tych czynności, wprowadzając udoskonalenia 
do procesu kontroli poprzez wdrożenie 
współrzędnościowej maszyny pomiarowej 
typu portalowego i programu planowanej 
konserwacji.

Studium przypadku - Skrót

Nazwa firmy China Airlines

Sektor Przemysł lotniczy

Lokalizacja Tajwan

Liczba pracowników 2 000 (w dwóch centrach produkcyjnych)

Usługu retrofitu >>  Aktualizacja oprogramowania
>>  Szkolenia z zakresu obsługi maszyny CMM i oprogramowania

https://www.hexagonmi.com


Wysokiej jakości współrzędnościowa maszyna 
pomiarowa na lata

Firma Hexagon, znana z produkcji wysokiej 
jakości niezawodnych maszyn, zaznaczyła 
swoją obecność w Tajwanie, dostarczając 
współrzędnościowe maszyny pomiarowe 
producentom samolotów i karoserii 
samochodowej.

Głównie z tego powodu przewoźnik 
China Airlines wybrał firmę Hexagon na swojego 
partnera. W 1994 roku w Tajpej zainstalowano 
DEA OMEGA, która pozostawała jedyną 
współrzędnościową maszyną pomiarową 
w zakładach produkcyjnych China Airlines 
w Tajwanie.

DEA OMEGA mierzy większość elementów 
silnika samolotu - od obudowy wydechu turbiny, 
poprzez tylne ramy kompresora aż po obudowę 
urządzenia wraz z innymi częściami lotniczymi 
przesłanymi z części kontynentalnej Chin 
do zakładów w Tajwanie w celu naprawy 
i konserwacji. 

Dla China Airlines głównym priorytetem jest 
dokładność, a nie szybkość. W tym przypadku 
idealne rozwiązanie stanowi instalacja maszyny 
DEA OMEGA. Dodatkowo maszyna pomaga 
w taki sposób zoptymalizować proces, aby cykl 
pomiarowy przebiegał szybciej.

"Poprzedni proces polegał na kontroli różnych 
wymiarów elementów wielkogabarytowych za 
pomocą kilku urządzeń pomiarowych" - wyjaśnia 
operator Chang Johnson.  "Dzięki DEA OMEGA 
wykorzystujemy tylko jedną maszynę, która 
odczytuje i mierzy wszystkie wymiary, 
co pozwala nam oszczędzić czas 
i przyspieszyć produkcję o 50%" - 
dodaje Johnson.

Czynniki środowiskowe, które należy wziąć 
po uwagę

Z powodu wilgotnego i gorącego klimatu 
panującego w Tajwanie maszyna DEA OMEGA 
została zainstalowana w laboratorium 
pomiarowym, w którym stała temperatura 
wynosi 22 °C.  Kolejne wyzwanie stanowią 
trzęsienia ziemi - Tajwan leży na obszarze 
aktywnym sejsmiczne w Pacyficznym 
Pierścieniu Ognia, a rygorystyczne przepisy 
rządowe wymagają, by wszystkie budynki 
w regionie były konstruowane w taki sposób, aby 
mogły przetrzymać wstrząsy o magnitudzie 7,0. 
W przypadku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,0 
bądź mniejszej - co ma wpływ na dokładność 
współrzędnościowej maszyny pomiarowej - 
Hexagon przeprowadza ponowną kalibrację 
i stabilizuje poziom maszyny w ramach programu 
prac konserwacyjnych. Ponieważ trzęsienia 
ziemi w tym regionie są powszechne, kontrola 
poziomowania maszyny przeprowadzana jest 
w ramach corocznej konserwacji. 



Konserwacja i aktualizacja zapewnią długą 
przydatność użytkową maszyny CMM

Full Bright - oficjalny dystrybutor produktów 
firmy Hexagon w Tajwanie - od przeszło 20 lat, 
w ramach umowy konserwacji, raz na kwartał 
przeprowadza serwis maszyny, a kalibrację 
raz na rok. We włoskim mieście Turyn zespół 
Hexagon przeprowadził szkolenie inżynierów 
Full Bright, dzieląc się z nimi specjalistyczną 
wiedzą, dzięki której mogą przeprowadzać 
niezbędną konserwację i szkolenie wszystkich 
operatorów China Airlines z zakresu obsługi 
współrzędnościowej maszyny pomiarowej 
i oprogramowania.

"Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim 
poziomie. Gdy mamy jakikolwiek problem 
dzwonimy do specjalisty, który szybko reaguje 
i rozwiązuje powstały problem, przez co  
przestoje w naszej firmie nigdy nie trwają długo" 
- tłumaczy Chang Johnson. Program konserwacji 
zapewnia długi okres przydatności użytkowej 
maszyny CMM, która z powodzeniem mierzy 
części silników odrzutowych już od 23 lat.

DEA OMEGA posiadała oryginalne 
oprogramowanie Tutor dla systemu Windows. 
Po 22 latach korzystania z tego programu 
podjęto decyzję o aktualizacji oprogramowania 
do nowoczesnej platformy jaką jest PC-DMIS. 
Aktualizację do oprogramowania PC-DMIS 
przeprowadzono w 2016 roku, dzięki czemu 
maszyna DEA OMEGA stała się znacznie 
szybsza.

"Oprogramowanie PC-DMIS jest szybkie 
i proste w użyciu" - tłumaczy Chang Johnson. 
"Aktualizacja oprogramowania sprawiła, że cały 
proces stał się szybszy, a czas cyklu został 
zredukowany o około 20%. W porównaniu 
do programu Tutor dla systemu operacyjnego 
Windows programowanie jest teraz prostsze, 
a obrazy ekranu bardziej czytelne" - dodaje 
Chang Johnson.

Z myślą o przyszłości

Dzięki właściwemu programowi konserwacji 
maszyna DEA OMEGA niemal od 25 lat 
przeprowadza bardzo dokładne pomiary. 
Ponieważ nadal w użyciu jest oryginalny 
sterownik, panel sterowania oraz sondy, 
China Airlines nie planuje w najbliższej 
przyszłości kupna nowej maszyny CMM. Jednak 
firma planuje modernizację sterownika, który już 
osiągnął koniec swojego okresu przydatności.

"Chcemy także zaktualizować panel sterowania 
do nowszej wersji" - mówi Chang Johnson. 
"Widzieliśmy jaki pozytywny wpływ miała 
aktualizacja na produkcję maszyny oraz 
proces konserwacji, napraw i przeglądów 
(MRO). Aktualizacja do panelu sterowania Next 
Jogbox (NJB) i sterownika stanowić będzie 
kolejny krok przedłużający okres przydatności 
maszyny CMM.
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09Usługi retfrofitu

Niniejsza publikacja udowadnia, że retrofit 
może zwiększyć wydajność maszyny 
i możliwości oprogramowania, skrócić czas 
przestoju urządzenia i zmniejszyć koszty 
konserwacji.

Aby zmodernizować i nadać nowe życie 
swojemu staremu systemowi, ponosząc 
niewielkie nakłady finansowe, firma Hexagon 
oferuje pakiety retrofitowe  obejmujące:

• Całkowity przegląd mechaniczny
• Kontrolę okablowania i elektroniki
• Wymianę systemu sterowania CNC
• Next Jogbox (NJB) - interfejs sterowania 
• Wymianę komputera PC
• Oprogramowanie pomiarowe PC-DMIS
• Kalibracja ramienia

https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com
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Oczywiście żaden retrofit nie będzie efektywny 
bez wsparcia doświadczonych specjalistów, 
którzy implementują, przeprowadzają 
kalibrację i ustawiają współrzędnościową 
maszynę pomiarową. Dzięki ponad 70 centrom 
serwisowym Hexagon znajdującym się na 
całym świecie nasza sieć serwisowa i wsparcia 
technicznego została rozmieszczona 
strategicznie, aby zminimalizować czas 
przestoju maszyny i zapewnić serwis oraz 
wsparcie techniczne na najwyższym poziomie.

Naszym celem jest być zawsze tam, gdzie 
potrzebują nas nasi klienci, oferując usługi, 
które "robią różnicę". Od kalibracji, certyfikacji 
i kompensacji geometrycznej, poprzez serwis, 
naprawę i korekty aż po kompletne rozwiązania 
retrofitowe - dbamy o maszyny, chroniąc 
naszych klientów przed zbędnymi wydatkami.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy 
o kontakt z naszym działem obsługi klienta: 
hexagonmi.com/customerservices

https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com/en/contact-us/contact-customer-service
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Hexagon to światowy lider w dziedzinie sensorów, oprogramowania 
i rozwiązań autonomicznych. Wykorzystujemy dane w celu 
zwiększenia wydajności, produktywności i dokładności 
w zastosowaniach przemysłowych, produkcyjnych, infrastrukturalnych, 
bezpieczeństwie i mobilności.

Nasze technologie kształtują miejskie i przemysłowe ekosystemy, 
aby stawały się coraz bardziej powiązane i autonomiczne - 
zapewniając skalowalną, zrównoważoną przyszłość.

Dział Hexagon Manufacturing Intelligence oferuje rozwiązania 
wykorzystujące dane pozyskane podczas projektowania i inżynierii, produkcji 
i metrologii, aby uczynić produkcję bardziej wydajną. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie hexagonmi.com.

Dowiedz się więcej na temat Hexagon (indeks Nasdaq w Sztokholmie: 
HEXA B) na stronie hexagon.com i śledź nas @HexagonAB.

https://www.hexagonmi.com
https://hexagon.com
https://twitter.com/HexagonAB
https://hexagon.com/

