
PŘEHLED PRODUKTŮ

m&h 3D FORM INSPECT SOFTWARE 
MĚŘENÍ A ZAPROTOKOLOVÁNÍ V OBRÁBĚCÍM STROJI 
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m&h CONNECTED PROBING
Flexibilita při nízkých výrobních nákladech v nejvyšší kvalitě jsou „magickým trojúhelníkem“ pro každý  
podnik v oblasti leteckého průmyslu nebo nástrojářství či konstrukce forem. Kontrola kvality jako  
subsystém musí nabídnout smysluplnou podporu. Jako hnací síla inovací v oblasti měření u obráběcích 
strojů vytvořila spol. Hexagon Manufacturing Intelligence pomocí softwaru 3D Form Inspect a dalšího  
softwarového modulu m&h 3DFI JobMaster řešení, které zvyšuje vaši produktivitu, šetří výrobní náklady  
a zaručuje vysokou flexibilitu - m&h CONNECTED PROBING.  

PROČ MÍT KONTROLU KVALITY V  
OBRÁBĚCÍM STROJI?

Příčiny chyb na obrobku
CHYBA STROJE - KINEMATICKÁ ODCHYLKA
• Vlečná chyba a chyba os
• Chyba v přesnosti dráhy
• Změna v průběhu času díky pohybu základů,  
 opotřebení, stárnutí materiálu a kolizím

CHYBA NA NÁSTROJI PŘED OBRÁBĚNÍM
• Tolerance chyby na nástroji
• Tolerance házivosti
• Tvarova přesnost
• Chyba upnutí v kleštině nástroje

CHYBA NÁSTROJE BĚHEM OBRÁBĚNÍ
• Opotřebení
• Zlomení hrany nebo celkové zlomení
• Délková roztažnost
• Chyba výměny nástrojů (nečistota na kuželu)

CHYBA PŘI POUŽÍVÁNÍ – LIDSKÝ FAKTOR
• Znalost programování obsluhy
• Špatný výběr strategie zpracování
• Výpočet posuvu
• Výběr nástroje / materiálu / chladicího prostředku

3D FORM INSPECT SOFTWARE



JEDNODUCHÉ MĚŘENÍ A PROTOKOLOVÁNÍ  
NAPŘÍMO ZA STEJNÉHO UPNUTÍ

Se softwarem m&h 3D Form Inspect lze jednoduše a rychle měřit pravidelné geometrie a formy na  
všech stranách se všemi osami přímo na obráběcím stroji a protokolovat přímo na obráběcím stroji.  
To nabízí velkou výhodu zejména v nástrojářství a konstrukci forem, jakož i v leteckém průmyslu.  
Software m&h 3D Form Inspect zajišťuje bezpečnost již během výroby a zvyšuje kvalitu.

• Intuitivní ovládání a příprava komplexních měřicích úloh bez nutnosti předchozích znalostí programování
• Spolehlivé výsledky měření díky RTC – Real Time Calibration 
• Snadná a bezpečná kontrola volných ploch a pravidelných geometrií na 3- a 5-osých strojích
• Jednoduché dodatečné opracování kritických ploch pomocí vyrovnání Best-Fit na hotových obrobcích
• Možnost automatizace pomocí m&h 3DFI JobMaster.

STANDARDNÍ FUNKCE
• Kontrola volných ploch 
• Kontrola standartních geometrií, jako jsou kužely, otvory, válce atd.
• Stanovení úhlové polohy u volných ploch a standartních geometrií
• Vyhodnocení tolerancí tvaru a polohy
• Podpora křížových sond

SESTAVENÍ PROTOKOLU A DOKUMENTACE
• Přehledné, srozumitelné měřící protokoly
• Je možno zobrazit v programech: Excel, Word, OpenOffice, HTML 
 nebo PDF i jako CAD náhled. 
• Toto platí pro kompletní obrobek nebo jednotlivé měřené objekty.
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FUNKCE

MOŽNOSTI, ROZŠÍŘENÍ, 
PŘÍDAVNÉ MODULY

PLNÁ PODPORA 4. A 5. OSY (MOŽNOST)
• Měření na všech stranách obrobku v pracovní poloze, na zarážkách nebo na šikmých  
 geometrických útvarech
• Podchycení kinematických chyb 4. a 5. osy skrze patentovanou kalibrační stratgii  
 „Nejvyšší přesnost“
• Zjištěné kinematické odchylky budou kompenzovány během měření

FUNKCE BEST FIT (MOŽNOST)
• Optimalizace poziční a polohové odchylky otáčením a posunováním obrobku
• Použitelné pro rychlé umístění polotovaru do nejlepší polohy pro obrábění
• Rychlé opětovné upnutí forem při opravách
• Určení polohy a stanovení nulového bodu po měření

m&h 3DFI JOBMASTER PRO MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU
•  Automatické měření a protokolování
•  Ideální pro stroje s paletovým systémem nebo automatickým nakládáním
•  Automatické operace Best-Fit i u rozdílných součástek
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JAK ZÍSKÁM POŽADOVANÝ 
VÝSLEDEK?

3D Form Inspect podporuje široké spektrum formátů CAD 
a strojových postprocesorů

> import dat obrobku

> definování měřicích bodů kliknutím myší nebo  
 nahráním uloženého měřicího programu

> kontrola kolize a simulace měřicího programu na obrazovce, 
 následně přenos dat do řídícího systému CNC

SNADNĚJI TO NEJDE
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PLNĚ AUTOMATICKÁ KALIBRACE 
A MĚŘENÍ NA STROJI >>>

> import výsledků měření

> vyhodnocení výsledků měření, možné okamžité 
 následné zpracování bez ztráty času

> vytvoření protokolu o měření a dokumentace 
 realizované kvality



4
4

STRATEGIE KALIBRACE, 
ZAJISTI MAXIMÁLNÍ PŘESNOST MERENI 

m&h 3D Form Inspect nabízí možnost přizpůsobení kalibrační strategie v závislosti na produkci,  
resp. přesnosti polohování stroje a požadované toleranci obrobku podle požadavků. 

PODLE OBROBKU 
Jsou kalibrovány ty body a detekční vektory, které byly na 3D modelu použity jako 
měřicí body. V tomto okamžiku jsou také zaznamenávány vektory pro měření po 
pohybech os. Následně je provedeno měření obrobku. 
• Kalibrační strategie „Podle obrobku“ se používá při 
 sériové výrobě nebo u paletizačních systémů.

JEDNORÁZOVÁ
Zde je „Jednorázově“ zaznamenáno 161 kalibračních doteků na kalibrační kuličce. 
Tyto doteky jsou zaznamenávány ve 3 osách
• „Jednorázová“ kalibrační strategie se používá ve speciálních případech. 
 Například u dílů, které mají poměrně velkou toleranci.
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PATENTOVANÁ KALIBRACE V REÁLNÉM ČASE 
ZA REÁLNÝCH PODMÍNEK

NEJVYŠŠÍ PŘESNOST - PATENTOVANÁ
Patentovaná kalibrační strategie „Nejvyšší přesnost“ je nejdůležitější vlastnost a doporučení  
společnosti Hexagon. Zde jsou při každém pohybu osy kalibrovány detekční vektory na kalibrační kuličce.  
Tento postup je společností Hexagon patentován. Jsou kalibrovány přesně ty body a detekční vektory, které byly  
na 3D modelu použity jako měřicí body. Měřicí body se stejnými detekčními vektory jsou kalibrovány pouze pro  
daný vektor a pak vypočítány, což šetří čas. 
• Pro vysoce přesné díly, u kterých je nutné v maximální možné míře eliminovat zdroje chyb.

JAKOU NEJISTOTU A JAKÉ CHYBY ELIMINUJE 
RTC – REAL TIME CALIBRATION 

• Eliminace chyb měření, vyskytujících se na rozhraní vřetene (SK/BT). 
• Automatická detekce a kompenzace kinematických změn během měření
• Teplotní změny v pracovním prostoru obrábění jsou zjištěny a zohledněny ve výsledku měření.
• Odstranění vlivu vlečné odchylky z měřících procedur
• Eliminace prostorové odchylky-rozdílu při sepnutí / rozběhu sondy prostřednictvím vektorové kalibrace. 

STRATEGIE KALIBRACE
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m&h 3D FORM INSPECT JOBMASTER
Pro podporu bezobslužného provozu v nástrojářství a konstrukci forem, jakož i v 
leteckém průmyslu, nabízí spol. m&h inovativní přídavný modul m&h 3DFI JobMaster. 
Tím dochází k řízení různých součástek pomocí správných měřicích a Best-Fit operací 
a automatickému vyhotovování měřicích protokolů. Tím se výroba v bezobslužném 
provozu značně zjednoduší, a zároveň z toho plynou zcela nové možnosti pro  
produktivní, automatickou výrobu.

Automatické vyhotovení 
měřicího protokolu

Vytvoření měřicího program  
ručně pomocí 3DFI nebo načtení  
již existujícího měřicího programu

Job Master spouští měřící 
program automatickly

Automatické provádění 
měřicího programu 

Automatické načtení  
měřicích dat pro výpočet  
Best-Fit

Automatické provádění 
Best-Fit

Program obrábění
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MĚŘENÍ NA OBRÁBĚCÍM STROJI

m&h 3D FORM INSPECT SOFTWARE 
Šetří čas , nabízí jistotu a zvyšuje kvalitu – na to spoléhají dlouhá léta vedoucí 
výrobní podniky z oblasti:
• leteckého průmyslu, 
• automobilového průmyslu 
• výroby nástrojů a forem 
• strojírenství
• výroby energie
• přesného průmyslu 
• lékařské techniky
• průmyslu spotřebičů pro domácnost 

3D Form Inspect-kontrola tvaru obrobku se na trhu prosadila a osvědčila jak ve 
firmách s celosvětovou působností , tak v malých podnicích. Na následujících 
stranách jsou uvedené výňatky z některých případových studií 

Dodává nám potřebnou jistotu ve  
výrobě. A rozhodně se zaplatí 
během krátke doby.”
Markus Graber | RUAG Aerospace, Hardheim

Tento software se amortizuje  
během velmi krátké doby !”
Jürg Huber | Geberit, Jona

Měření na stroji k tomu dnes  
patří a je nanejvýš důležité.”
Günter Hofmann | Hofmann, Lichtenfels

Tušírování, lícování se  
snížilo o 70-80%.”
Dipl.-Ing. Marc Alexander Popov | Vorwerk, Wuppertal

Měření s 3D Form Inspect přineslo krok  
kupředu pro výrobce forem.”
Oliver Schütze und Dirk Strümpf | Volkswagen, Braunschweig



m&h Inprocess Messtechnik GmbH
sales.mh@hexagon.com
www.mh-inprocess.com

Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie a 
produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby a 
zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými a 
průmyslovými aplikacemi.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII

CAD / CAM

STATISTICKÉ PROCESY KONTROLA

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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