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Robusztus kialakításuknak köszönhetően 
a legtöbb koordináta mérőgép (CMM) hosszú 
évekig üzemelhet, így a gyártóknak bőven 
van idő a befektetés megtérülésére. A modern 
technológiai fejlődés gyors üteme miatt 
azonban a gép élettartama alatt számos egyéb 
változás lép fel.

A gép hosszú élettartama ellenére 
a berendezések, az ellenőrzési technikák, 
a gyártási módszerek és az észlelők képességei 
változhatnak. Bár a berendezés váza alapvetően 
szilárd marad, a CMM egyéb fontos elemei – 
mint például a szoftverek, az elektronikus 
vezérlők és a próbaeszközök – elavulhatnak 
még az előtt, hogy a vállalkozás készen áll egy 
cseregép vásárlására. Proaktív beavatkozás 
nélkül a teljesítmény szintje romlik és a rendszer 
végül használhatatlanná válik.

A gép utólagos átalakítása az ideális megoldás 
az elavulás megakadályozására. Emellett tovább 
is fejleszthető, új funkciók és képességek 
hozzáadásával bővítve a termelékenységet.

A CMM berendezések utólagos átalakítására 
és frissítésére vonatkozó rövid útmutató 
megvizsgálja a legfontosabb szempontokat, 
például hogy mikor jön el a megfelelő 
idő az utólagos átalakításra, és hogy 
az egyszerű átalakítás miként alakíthatja 
át a termelékenységet meghatározó 
vizsgálati folyamatokat. A jelen útmutató 
a való életből vett esettanulmányokat 
is tartalmaz, amelyek során az utólagos 
átalakítás jelentős változásokat eredményezett 
a globális szervezetekben.

Korunkban, amikor a termelékenységre 
és költségcsökkentésre egyformán kitartóan 
törekednek, és mindkettő egyforma prioritást 
élvez, az utólagos átalakítás költséghatékony, 
mégis egy olyan potenciálisan átalakító jellegű 
versenyképességi beavatkozás, amely a régebbi 
ellenőrző rendszereket összehangolja a modern 
gyártási igényekkel.

01Bevezetés
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Mielőtt belemélyednénk az ön rendszerének átalakításába, 
vessünk egy pillantást arra, hogy a technológia mennyire változik 
csupán néhány évtized alatt. 

A számítógépes numerikus vezérlés (CNC) olyan 
módszer, amely a szerszámgépek vezérlését 
dedikált hardver, szoftver és mikroszámítógépek 
használatával automatizálja. Általában 
a megmunkáló és mérő alkatrészek 
gyártása során használják olyan mérési 
rutin végrehajtásával, amely tartalmazza 
az automatizált gép által követendő utasításokat 
és paramétereket, mint például a tengely 
sebességét és pozícióját.

Mindegyik tengelyen egy kódoló rendszer 
ad visszajelzést a vezérlőnek a pozíció 
tekintetében, míg a motormeghajtó fogadja 
a megfelelő parancsot a vezérlőtől, amely 
segítségével a mozgásokat nagy pontossággal 
és a kívánt koordináták alkalmazásával 
irányítja. Egyszerűen fogalmazva azt mondjuk, 
hogy a gép tengelyei „vezéreltek”. A vezérlők 
a pont koordinátáit valós időben rögzítik 
a vizsgáló rendszerből.

Míg az első, CNC technológiát alkalmazó 
berendezés az 1950-es évek elején lépett 
piacra marógépekkel, esztergákkal 
és egyéb gyártógépekkel, a körülbelül 
10 évvel később megjelenő 3 tengelyű CMM 
berendezések tovább használatban maradtak 
kézi rendszerként, merev szondákkal 
és szoftver nélkül, de az iparban csak 
korlátozott elterjedéssel.

Az első automatizált CMM berendezést 
1973-ban vezette be a DEA, ezzel felforgatva 
a piacot. A kifinomult mozgásvezérlőnek 
köszönhetően a CMM ekkor automatikusan 
elvégezhette a mérési műveleteket azáltal, 
hogy papírszalagok révén programozta 
és továbbította az utasításkódokat 
a számítógépeknek. Ugyanakkor a CMM-ek 
korai korszakából származó merev szondákat 
elektromechanikus, érintéssel működtethető 
(touch trigger) szondákkal váltották fel. 
Ez a fejlesztés lehetővé tette a vezérlőnek, 
hogy a tengelyeket a kívánt pozícióba mozgassa 
és befagyassza a koordinátákat az érintéssel 
működő szondának a munkadarabbal való 
érintkezésével. Ez lehetővé tette a nagyon 
pontos megközelítő és visszahúzási pályákat 
az alkatrész felé illetve felől, elkerülve ezzel 
a károsodásának kockázatát és példátlan 
mérési megbízhatóságot teremtve.

Az 1980-as évek végére a CMM vezérlők egyre 
gyakoribbá váltak és egy új koncepció irányában 
fejlődtek. A nagyméretű vezérlőrendszerekről 
és a gyenge logikai kapacitással és korlátozott 
adattárolási képességekkel rendelkező ipari 
számítógépekről áttértek a tömörebb, nagy 
teljesítményű konstrukciókra. A vezérlőket 
olyan testreszabott elektronikus kártyák, 
mikroprocesszorok és szoftverek segítségével 
fejlesztették tovább, amelyek már grafikus 
ikonokon alapuló felhasználóbarát 
interfészekkel rendelkező asztali 
számítógépeken futottak.

A CMM vezérlők 
rövid története
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A személyi számítógépek, mikroprocesszorok, 
merevlemezek és működtető 
szoftverrendszerek gyors fejlődése hozzájárult 
a vezérlő fejlesztéséhez, ami nagy adatátviteli 
sebességeket eredményezett a gép 
és a mérőszoftver között.

A mozgások és a tengelyvezérlő algoritmusok 
a firmware (olyan alacsonyszintű szoftver, amely 
utasítást küld a vezérlő logikai rendszerébe 
és meghajtóiba) révén vannak beágyazva 
a vezérlőbe, miközben a mérőszoftver biztosítja 
azt a felületet, amelyen keresztül a felhasználók 
a CMM-et működtetik.

E fejlődés elmúlt 25 évében a figyelem e korai 
vezérlőkről átkerült fejlett és intelligens 
metrológiai szoftverekre, amelyek okos 
interfészeikkel lehetővé teszik a felhasználók 
számára, hogy komplex CAD-fájlokat 
importáljanak és kezeljenek, mérési rutinokat 
hozzanak létre és hajtsanak végre, és fejlett 
mérési jelentéseket készítsenek évekkel ezelőtt 
elképzelhetetlen hatékonysággal. A vezérlő 
algoritmusok jelentős fejlődése nagy hatással 
volt a mérési programok pontosságára, 
megbízhatóságára és egységességére.

Napjainkban a vezérlők költségei és méretei 
egyaránt csökkennek, miközben a fejlesztők 
tovább bővítik adatfeldolgozási kapacitásukat, 
funkcióikat és képességeiket. A fejlett 
technológiájú szenzorokkal, mint például 
nagyfrekvenciás lézerekkel, érintésmentes 
szkennerekkel és folyamatosan szkennelő 
szondákkal kombinálva néhány másodpercen 
belül hatalmas mennyiségű adatot 
bocsáthatnak rendelkezésre.

Az utólagos átalakításnak köszönhetően ezek 
a fejlesztések az elmúlt 25 év során telepített 
vezérlők nagy részére kiterjeszthetők, lehetővé 
téve a felhasználók számára, hogy megvédjék 
tőkebefektetéseiket és frissítsék a gépeket 
a legújabb technológiára és megbízhatósági 
szabványokra.

Miközben óriási változás történt a 
CNC-technológia története során, néhány 
sarokpont változatlan maradt. A kezdeti korszak 
elsődleges koncepcióitól kezdve napjaink 
rendkívül fejlett rendszereiig, az automatizált 
mozgásvezérlő gyártóberendezésekhez még 
mindig három fő összetevőre van szükség: 
parancsfunkciók, meghajtó és mozgásrendszer, 
valamint visszacsatolási rendszer.

Mindazonáltal a vezérlők fejlődése nem 
ér véget ezzel; a rendszer mikroszámítógépe 
és processzor-alkotóelemei gyorsabban 
avulnak el, így a hardver folyamatos fejlesztése 
szükséges. Továbbá az Industry 4.0 és 
a tárgyak internete (IoT, Internet of Things) 
által támasztott igények biztosan nagyobb 
újításokhoz fognak vezetni, és újabb érdekes 
fejezettel gazdagítják a CNC fejlődését.

Ily módon világosan látni lehet, hogy az utólagos 
átalakítás nem csupán egyetlen eszköz 
egyszeri modernizálását jelenti. Az utólagos 
átalakításra vonatkozó jövőbeni lehetőségek 
proaktív keresésének szerepet kell játszania 
a folyamatos fejlesztési folyamatokban. 
Ez lehetővé tenné a szervezetek számára, hogy 
ne csak a teljesítményüket őrizzék meg az egyre 
változó igények és célok tükrében, hanem 
hogy versenyképesek is maradjanak az által, 
hogy tisztában vannak a fejlődő technológiával 
és a fejlesztésre és fokozott funkcionalitásra 
vonatkozó lehetőségekkel.

1973 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - Ma Holnap
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Itt vizsgáljuk meg az utólagos átalakítás céljait, 
és hogy a rendszerek miként változhatnak ebben a folyamatban. 

Lényegében az utólagos átalakítás célja, hogy 
megoldást nyújtson a meglévő rendszerek 
élettartamának meghosszabbítására, amely 
költséghatékonyabb, mint az új berendezések 
beszerzése. Az utólagos átalakítás emellett 
bővítheti a rendszer képességeit, ami nagyobb 
termelékenységhez vezet a megnövekedett 
automatizálás és a rövidített ellenőrzési 
programozás és ciklusok révén.

A CMM utólagos átalakítása a következőket 
foglalhatja magában:

• Új személyi számítógépek 
és perifériás eszközök

• A CNC-rendszer (vezérlés) cseréje 
a legújabb technológiára

• A koordináta-mérőgép teljes 
újravezetékezése

• Az új rendszerrel való munkavégzésre 
szolgáló cseremotorok és meghajtók 
(bár a régiek gyakran a helyükön maradnak)

• Új szoftver és képzés

Az utólagos átalakítások további funkciókkal 
is bővíthetik a rendszert. Ez lehet olyan 
utólagosan átalakított vezérlő, amely különböző 
érintkezős és érintkezőmentes szenzorokat, 
hőmérséklet-kompenzációt támogat, vagy 
fejlett mozgásvezérlő funkciókat biztosít, hogy 
lehetővé tegye a gyors mozgást az alkatrész 
körül, zökkenőmentesebb és gyorsabb 
beolvasást biztosítva. Vagy magában foglalhat 
korszerűsített szoftvereket is, amelyek lehetővé 
teszik a CAD-alapú rutinok létrehozását, 
automatizált ellenőrzési folyamatokat 
és optimalizált méréseket biztosítanak 
alacsonyabb működési költségek mellett.

Ha a gép ilyen alapos átalakítása nem 
szükséges, a szolgáltatások más lehetőségeket 
is kínálhatnak. A Hexagon Manufacturing 
Intelligence esetében ezt frissítésnek nevezzük. 
Ez magában foglalhatja a személyi számítógép 
és a szoftver cseréjét, de a rendszer bizonyos 
elemei megőrizhetők, mint például:

• Meglévő hardverek, kábelek, motorok, 
meghajtók és egyéb mechanikus 
és elektronikus eszközök

• CNC rendszer

• Mérlegek (ha jól működnek és az elektronikus 
interfész még mindig használható)

Mi az az utólagos átalakítás 
(retrofit)?
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Tekintse meg, 
hogy az utólagos átalakítás milyen lehetőségeket rejthet. 

Motor Sich JSC – Ukrajna

Amikor a világ leghosszabb és legnehezebb 
repülőgépe – az Antonov An-225 Mriya – első 
repülőútját 1988-ban megtette, ez történelmi 
pillanat volt az ukrán Motor Sich vállalat 
számára, amely az óriási repülőgépet az ég 
felé hajtó hat Progress D-18T motort gyártotta. 
De a légiközlekedési iparágban senki sem 
engedheti meg magának, hogy egy helyben 
álljon; az új technológiák fejlesztése a hosszú 
távú siker kulcsa.

A hosszú élettartam fogalmát a Motor Sich 
jól ismeri, hiszen története több, mint száz 
évre nyúlik vissza. Az 1907-ben alapított 
innovatív vállalkozás a világ egyik legnagyobb 
repülőgép- és helikoptermotor-, valamint 
ipari gázturbina-szállítójává vált, amely 
számos forradalmi rendszert és egyedülálló 
konstrukciókat hozott létre hosszú 
története során.

A minőség által elősegített kutatás

Az olyan mérnöki teljesítmények, mint a „Mriya” 
nem lehetségesek a kutatási és fejlesztési 
folyamat alapos megértése nélkül, beleértve 
a legújabb technológiák és berendezések 
kihasználását a fejlesztőcsapatok tudásának 
és kreativitásának megerősítése érdekében. 
A Motor Sich vállalat több nagy üzemből áll, 
székhelye és főbb gyártóüzemei az ukrajnai 
Zaporozsjében találhatók. Több mint 
25 000 alkalmazottat foglalkoztat. A fő telephely 
a gyártási központ, amely motoregységeket, 
ipari gázturbina-berendezéseket és számos 
más terméket gyárt. Úgyszintén itt található 
a központi mérőlaboratórium, ahol a metrológiai 
mérnökök olyan prototípusokat vizsgálnak, mint 
pl. a turbinalapátok. A második telephelyen 
precíziós öntöde és kísérleti laboratórium 
található, ahol a berendezéseket az ügyfelek 
részére történő leszállítás előtt tesztelik.

Elavult berendezések 
értékes eszközökké 
való átalakítása 
a Motor Sich cégnél

Esettanulmány áttekintése

Vállalat neve Motor Sich JSC

Iparág Repülőgép- és űrtechnikai ipar

Helyszín Ukrajna

Alkalmazottak száma 25 000

Utólagos átalakítási szolgáltatások
>>  Vezérlő cseréje
>>  Szkenner és szonda frissítése
>>  Pneumatikus és elektromos kommunikációs rendszerek cseréje

https://www.hexagonmi.com


Manufacturing Intelligence hexagonmi.com14

A termékspecifikációból következően 
a minőségellenőrzés a gyártási folyamat egyik 
szerves eleme. Ezért a csoport vezetése, 
amely élén V. Boguszlajev, a cég elnöke áll, 
mindig szem előtt tartja az ipari metrológia 
területén a legújabb világméretű trendeket 
és technológiákat. Minden új elem ellenőrzésre 
kerül az építési dokumentációnak való 
megfelelés vonatkozásában és a CAD modellel 
összehasonlítva. A cél az, hogy javítsák 
az alkatrészek kísérletitől gyártási fázisba 
történő fejlődését, és megbizonyosodjanak 
arról, hogy a végtermékek a rendeltetéseiknek 
megfelelően működnek. Végső soron ezek 
a folyamatok meghatározzák a repülőgép- 
és helikoptermotorok funkcionális minőségét 
és élettartamát. A 12 μm és 15 μm közötti tipikus 
tűréshatárok között és a lapátgyártásban 
használt olykor törékeny anyagokkal történő 
munkavégzés során a prototípusok mérésére 
rendelkezésre álló legjobb technológia 
alapvető fontosságú. Tehát 2010-ben, amikor 
a Motor Sich a repülőgép- és helikopter-motorok 
új generációjának tervezésébe kezdett, a csapat 
kritikusan szemügyre vette saját zaporozsjei 
létesítményeit. És itt lép be a történetbe 
a Hexagon Manufacturing Intelligence.

A modernizációs dilemma

2010-re a Motor Sich már számos különböző 
méréstechnikai eszközhöz fért hozzá, amelyek 
a 2008-ban telepített viszonylag új Hexagon 
GLOBAL C Performance koordinátamérő géptől 
(CMM) a gyárat 1986 óta kiszolgáló Mauser 
KMZ-G-ig terjedt. A Mauser CMM az 1980-as 
években a gyártása idején egyedi volt, de 
a modern berendezésekkel összehasonlítva 
számos technikai korlát közé szorult: első 

generációs mérőfej, régi vezérlő, elavult szoftver 
és számos egyéb tényező, amely a kezelők 
munkáját hihetetlenül bonyolulttá tette. 
További probléma volt még a vizsgálatokra 
fordított idő, amely jelentősen korlátozta 
a gép termelékenységét, valamint a gép kora 
miatt bizonyos pontosságcsökkenés, amely 
lehetetlenné tette a nagyobb pontosságot 
igénylő alkatrészekhez való használatot. 
De egy új, ugyanolyan méretű modern gép 
azt jelentette volna, hogy a régit lebontják, 
új alapzatot és kommunikációs eszközöket 
készítenek, ennek következtében hosszan 
tartó teljes leállás következik be az üzem 
központi laboratóriumában. Ez komoly dilemmát 
jelentett Vlagyimir Boriszovics Jakovlev, 
a Motor Sich vezető metrológiai mérnöke 
és vezérigazgató-helyettese számára:

“A metrológiai gépeinkben rejlő lehetőségeket 
teljes mértékben kiaknáztuk. Üzleti 
vállalkozásként elértük azt a szintet, 
amelyen a saját berendezéseink frissítése 
elengedhetetlen volt új termékfejlesztési 
céljaink támogatásához. A projekt korai 
fázisaiban a kritikus döntés az volt, hogy 
új gépeket vásároljunk vagy a meglévőket 
frissítsük. Természetesen a költség fontos 
tényező volt, de a központi laboratórium 
legalább egy hónapos leállása miatt nagyon 
nehéz döntést kellett hozni. Valójában olyan 
megoldást kerestünk, amellyel mindkét 
lehetőség előnyeit kihasználhattuk.”

Miután egy helyszíni látogatás során teljes 
körűen felmértük a Mauser berendezést, 
a Hexagon mérnökeinek csapata olyan 
utólagos átalakítási megoldást javasolt, amely 
lehetővé teszi a Motor Sich számára, hogy 
elérje a szükséges ellenőrzési sebességet 
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és a pontos eredményeket, anélkül, hogy 
jelentősen megszakítaná a labor tevékenységét. 
„A Hexagon szakemberei meglévő gépeink 
sorozatos frissítését ajánlották, később 
pedig bármely, szükséges berendezés 
megvásárlását,” - folytatta Jakovlev. „Ez fontos 
tényező volt a Hexagonnal való együttműködés 
melletti döntésben.”

Régi berendezések új életre keltése

Míg néhány modernebb géphez csak 
szervizelést, vezérlőcserét és szoftverfrissítést 
kellett végezni a megfelelő színvonal eléréséhez, 
a Mauser bonyolultabb probléma volt. 
2500 mm x 2000 mm x 1200 mm-es méreteivel 
a Motor Sich messze legnagyobb CNM gépe volt. 
Ugyanakkor a legrégibb volt a berendezések 
között, hiszen a „Mriya” motorok tervezésének 
idejéből származott. A karbantartás egyre 
nehezebb volt, mivel néhány jelentős rendszer 
és kulcsfontosságú alkatrész immáron elavult 
volt. De ahelyett, hogy a történelemkönyvek 
lapjaira száműzte volna, a Hexagon új életet 
lehelt a már leharcolt gépbe, és az eredeti 
berendezés hardverkomponenseinek 80%-át 
képes volt újrahasználni.

A működés előnyeinek maximalizálása 
és a Motor Sich napi szintű tevékenységét 
érintő zavar minimumra csökkentése érdekében 
a Mauser gép felújítása olyan területekre 
összpontosított, ahol az új technológia valóban 
hozzáadott értéket képviselhet.

Több mint 20 évnyi technológiai fejlődés 
kihasználásával a Hexagon technikusai 
új vezérlőt, jobb mérőfejet telepítettek 
(beleértve a szondafejet, a tűket 

és adaptereket), hogy szkennelési képességeket 
tegyenek lehetővé, kicserélték a pneumatikus 
és elektromos kommunikációs rendszereket 
és frissítették a szoftvert a PC-DMIS CAD++ 
legújabb verziójára. A csapat a Motor Sich-nél 
dolgozó kollégákkal is együttműködött, hogy 
új felerősítési módszereket dolgozzon ki a jó 
áteresztőképesség és hatékonyság érdekében. 
„Meg kell köszönnöm a projekt résztvevőinek – 
mind a Motor Sich, mind a Hexagon 
részéről – akiknek a mérnöki szaktudása 
és együttműködése lehetővé tette e kihívást 
jelentő rendszer befejezését három héten belül”, 
tette hozzá Jakovlev.

Számos projekt közül az első

Bár a munka mindössze három hetet vett 
igénybe, kétségtelen, hogy a Hexagon mély 
benyomást tett a Motor Sich alkalmazottaira. 
A 2010 novemberében befejeződött utólagos 
átalakítási projekt a két vállalat közötti sikeres 
kapcsolatnak csak a kezdete volt. 2013-ra két 
ROMER Absolute Arm hordozható CMM volt 
használatban a jelentősen bővített zaporozsjei 
műhelyben, valamint legalább 10 Hexagon 
GLOBAL Silver Performance gép négy különböző 
méretben. Mindegyik PC-DMIS rendszerrel volt 
felszerelve, biztosítva az adatkompatibilitást 
a vállalat CAD-szoftverével.

A QUINDOS szoftvert opcióként telepítették 
az egyik gépre, ezzel megfelelő rugalmasságot 
biztosítottak a Motor Sich számára, hogy 
átváltson különböző rendszerekre a konkrét 
alkalmazásokhoz, mint például az áttételek 
ellenőrzése. És a régi Mauser gép megmaradt 
a helyén – a gyár öreg harcosát a benne lévő 
új technológia életben tartotta.

https://www.hexagonmi.com
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05Honnan tudhatjuk, 
hogy mikor jött el az 
utólagos átalakítás ideje

Itt megvizsgáljuk, hogyan kell kiértékelni a rendszerünket 
és műveleteinket, hogy meghatározzuk az utólagos átalakítás 
szükséges idejét. 

Amint ezt az egész e-könyvben láttuk, 
az utólagos átalakítás az ellenőrzési rendszer 
számos aspektusának módosítását érintheti. 
Viszont több jele is van annak, hogy itt az ideje 
az utólagos átalakításnak.

Talán az ellenőrzésnél a KPI értékek lassan 
hanyatlanak és az áteresztőképesség 
lecsökkent. Úgy tűnik, hogy a mérési szoftver 
rosszabbul reagál vagy lassabb? Vagy talán 
a gyár fő CMM berendezése most fogja 
ünnepelni 20. születésnapját és az idő múlásával 

egyszerűen csak szükség van a hatékonyság 
és a működőképesség értékelésére. Végső soron 
a legfontosabb, hogy rendszeresen figyelemmel 
kísérjék a CMM állapotát, és ne kelljen 
szembenézni a legegyértelműbb jelzéssel: a gép 
nem tervezett állásidejével. Ez különösképpen 
elhúzódhat, ha az elektronikus pótalkatrészek 
már nem állnak rendelkezésre.

Szóval hogyan értékelhetjük a helyzetet, hogy 
jobban megértsük, szükség van-e utólagos 
átalakításra és ez mit foglalhat magában?

https://www.hexagonmi.com


Tanúsítvány

A tanúsítás, függetlenül attól, hogy mérőkarra, 
CMM-re vagy lézeres nyomkövetőre vonatkozik, 
annak ellenőrzése, hogy a szóban forgó gép 
megfelel-e a megadott előírásoknak. Egy 
referenciaműszer, mint például lépésmérő 
használata általában jó kezdet. A „Tanúsítás” 
(a végeredmény) megszerzésének folyamatát 
gyakran „Ellenőrzésnek” nevezzük, mint 
például „Ellenőrzést végeztek a gép tanúsítása 
érdekében.” Tehát, ahol az ellenőrzés 
a folyamat, a tanúsítás a végeredmény; 
„az általam végzett vizsgálatok tanúsítják, 
hogy ez a gép megfelel az eredeti gyártói 
előírásoknak.”

Egyes gépek lehetővé teszik a vállalatok 
számára, hogy önmaguk végezzék 
el az ellenőrzési eljárásokat egyfajta 
öntanúsítás révén. Az évek során különböző 
„állapotellenőrző” eszközöket is értékesítettek 
a híd CMM-ek gyors ellenőrzésére, hogy a gép 
megfelel-e a megfelelő specifikációknak.

Míg az öntanúsítás időközi ellenőrzésként 
hasznos annak biztosítására, hogy a gép 
továbbra is megfeleljen a specifikációknak, 
a legtöbb vállalat minőségbiztosítási terve 
meghatározott időközönként (gyakran évente) 
harmadik féltől származó tanúsítást igényel. 
A harmadik féltől származó tanúsítás növeli 
a bizalmat a harmadik fél cég szakembere által 
a tanúsítás végrehajtása során biztosított jobb 
eljárások, berendezések és képzés miatt.

Ha egy évközi vagy éves ellenőrzés kimutatja, 
hogy a gép nem a megadott specifikációk 
szerint működik, a tanúsítás nem végezhető el. 
Ebben az esetben gépspecifikus kompenzációs 
eljárással egy új hibakompenzációs térképet kell 
kiszámítani. Ritkábban (kiváltképpen a váz által 
elszenvedett ütődés után) a gép tengelyeinek 
geometriai beállítására van szükség ahhoz, hogy 
a gép a specifikációk szerint tanúsítást nyerjen.

Konzultáció

A kívánt utólagos átalakítást végző 
szolgáltatónak számos kezdeti felmérést kell 
végeznie, hogy megállapítsa az átalakítás 
szükségességét, és utóbbi esetben 
meghatározza a megfelelő megoldást. Ennek 
során fel kell mérni a gép teljesítményét 
megfelelő tesztekkel és elemzéssel, hogy 
megértsék, hol vannak a problémák, mely 
eszközöket kell kicserélni, és melyek azok, 
amelyek esetleg helyben maradhatnak.

Motorizált gép esetén ez a következőket 
foglalhatja magában:

• Gépkeret (mechanikus alkatrész)

• Meghajtórendszer

• Légcsapágyak és légvezetékek (ha vannak)

• Mérlegek és leolvasók

• Motorok

• CMM kábelezés

• CNC-vezérlő

• PC teljesítmény

• Ellenőrző szoftver

E felmérés során a szolgáltatónak törekednie 
kell arra is, hogy megértse az adott szervezet 
szükségleteit és célkitűzéseit, mint például 
megnövekedett sebesség vagy pontosság 
annak megállapítására, hogy az utólagos 
átalakítási megoldás miként igazodik ezekhez 
a követelményekhez. A konzultáció értéke 
abban rejlik, hogy az elavulás elhárítása 
mellett az utólagos átalakítás során olyan 
technológiákat javasolnak a szakértők, amelyek 
új funkcionalitást adhatnak a rendszerhez.
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06Miként kell 
frissíteni 
a szoftver
rendszert?

Az utólagos átalakítás mérlegelésekor gyakran 
a szoftvernek van leginkább szüksége frissítésre  

Amint ebben az e-könyvben korábban említésre 
került, a jól karbantartott CMM keret akár 
egy évtizedig vagy még tovább is hatékonyan 
működik. Bár a mechanika és elektronika 
állandó fejlődése miatt a piacon jelentkező 
újabb termékek kifinomultabbak, mint 
elődeik, ez nem feltétlenül indokolja az Ön 
CMM hardverének frissítését. A metrológia 
világában a felhasználók jobban érzékelik 
a készülékük fizikai kopását, mint a szoftverek 
öregedését. Tehát, ha még néhány évig 
működésben tarthatja a berendezését, miért 
ne őrizze meg egyszerűen a hozzá mellékelt 
metrológiai szoftvert?

A gyártók számára kritikus módon, 
a szoftverfrissítések lehetővé teszik a fejlesztők 
számára, hogy a szabványok legújabb verzióit is 
felvegyék, így a szoftver naprakészen tartásával 
a megfelelőség is biztosítható. Ezekkel 
a frissítésekkel új funkciók is hozzáadhatók, 
növelhető a teljesítmény, a stabilitás 
és összességében javítható a felhasználói 
élmény. Újabb metrológiai berendezések 
esetében a frissített kiadások biztosíthatják, 
hogy a felhasználók a rendelkezésükre 
álló technológia teljes funkcionalitásához 
hozzáférjenek.

Lépést tartva a hardverrel

A számítógépes hardverek gyorsan fejlődnek, 
és az operációs rendszereknek is lépést 
kell tartaniuk, mivel ezek a legmodernebb 
technológiák teljesítményének optimalizálására 
szolgálnak. Az új szoftververziók kritikus 
módosításokat tartalmazhatnak, amelyek 
biztosítják a kompatibilitást az újabb személyi 
számítógépekkel

Például, amikor nagyobb teljesítményű grafikus 
kártyák kerültek a piacra, a metrológiai szoftver 
elkezdte az átállást a szövegalapú kijelzőről 
napjaink grafikaintenzív CAD-alapú csomagjaira.

Az egyik oka annak, hogy egy tizenöt éves 
CMM miért nem futtathatja a hozzá mellékelt 
szoftvert, hogy a számítógép hardvere 
és operációs rendszere általában nem marad 
fenn ilyen hosszú ideig. Az elavult metrológiai 
szoftverek régebbi számítógépen történő 
futtatása veszélyt jelent. Ha a PC meghibásodik 
és ki kell cserélni, vagy a vállalat áttér egy újabb 
operációs rendszerre, a rendszerkompatibilitás 
hiánya következtében a minőségbiztosítási 
osztálynak lehet, hogy nélkülöznie kell 
a megfelelő szoftverét, és a legrosszabb 
esetben az összes részprogramozását a nulláról 
újra kell kezdeni.

https://www.hexagonmi.com


A kis lépések minimumra csökkentik 
a kockázatokat.

A kockázat minimálisra csökkentésének egyik 
legjobb módszere a kis változások végrehajtása 
a szoftverfrissítések során. Amikor a fejlesztők 
módosítanak egy adott programot, általában 
azt szeretnék, hogy az egyik verziótól a másikig 
vezető módosítások a lehető legegyszerűbbek 
legyenek. Ha az ember nagyobb lépéseket tesz 
vagy frissítések között egyes szoftververziókat 
kihagy, ezzel sokkal nagyobb bizonytalanságot 
visz a rendszerbe. Lényeges konverziós 
algoritmusok kihagyására kerülhet sor, ezek 
esetleges eredménye a kisebb hibáktól 
a sikertelen vagy hiányos frissítésekig – vagy 
akár költséges javítási munkáig is terjedhet, 
ha a metrológiai szoftvertechnikusok 
támogatására van szükség.

A legfrissebb szoftververziók teljes 
potenciáljának maximalizálása és a frissítés 
elmaradása által okozott kellemetlenségek 
elkerülése érdekében a Hexagon szoftverek 
számos felhasználója szoftverkarbantartási 
megállapodást (SMA, software maintenance 
agreement) köt. Az SMA által fedezett 
vállalkozások minden rendszeres frissítést 
megkapnak a szerződés teljes időtartama 
alatt, és hozzáférhetnek a szoftverükre 
vonatkozó legfrissebb információkhoz, ezzel 
biztosítva a „folyamatos tanulás” megközelítést 
a munkavállalók képzése során. A szerződés 
telefonos vagy távoli támogatást 
is tartalmaz, így minden problémát 
tapasztalt szoftverfejlesztők 
oldanak meg szakmailag 
magas szinten.

Lelki nyugalom

Bizonyos szempontból az SMA-k a lelki 
nyugalomról szólnak – amikor minden 
körülmények között biztosak lehetünk 
benne, hogy a szoftverünkhöz rendelkezésre 
áll a szükséges támogatás. Azonban 
a vállalkozások számára is védelmet nyújtanak, 
védve a felhasználót a lehetséges jövőbeni 
változásoktól és kihívásoktól. Ha például 
egy PC-DMIS felhasználó a szoftverét egy 
új érzékelőhöz vagy CAD formátumhoz 
szeretné konfigurálni, vagy új modult, mint 
például a PC-DMIS Blade programot kíván 
hozzáadni, a szoftver legfrissebb verziójával kell 
rendelkeznie. Ugyanaz a helyzet, ha frissítés 
szükséges a vezérlő firmware vagy hardver 
számára, vagy ha az operációs rendszer 
frissítése kompatibilitási problémát okoz. 
A SMA-k megelőzik a problémákat a legújabb 
verzió naprakészen tartása terén és enyhítik 
a folyamatban rejlő potenciális problémákat.

A történet tanulsága az, hogy a szoftver 
sosincs kőbe vésve. A szoftver egy élő dolog; 
folyamatosan fejlődik és egyre jobbá kell 
válnia. De az élő dolgoknak támogatásra van 
szükségük, hogy kiteljesedjenek, és mindig 
előnyükre válik a szakemberek segítsége.
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07Szoftverfrissítés 
GYIK

Szerviztechnikusaink számos kérdést kapnak 
a szoftverfrissítésekről. Itt vannak a leggyakoribbak. 

Q.  Szoftverfrissítéskor a gép pontosabb vagy 
gyorsabb lesz?

A.  Általában: nem. Az áteresztőképesség 
javulása a szoftverek képességei 
és funkcionalitása tekintetében 
jelentkezik. Bizonyos esetekben azonban 
az új elektronikai vezérlő funkciói simább, 
gyorsabb ciklusidőt tehetnek lehetővé 
(akár 30%-kal gyorsabb működést).

Q.  Ha frissítem a rendszert, mi fog történni 
a részprogramokkal?

A.  Ez elsősorban az alkalmazásszoftvertől 
függ. Ha rendkívül kiterjedt bővítést hajt 
végre a gépén, de az alkalmazásszoftver 
még mindig ugyanaz (beleértve annak 
verzióját is), a részprogramok ugyanúgy 
fognak végrehajtódni, mint azelőtt. De ha 
módosítja az alkalmazásszoftvert, a helyzet 
más. Bizonyos esetekben az új szoftver 
importálhatja az eredeti részprogramokat 
vagy átalakíthatja őket új formátumba, 
de rendszerint bizonyos kézi beállításokra 
van szükség, mielőtt teljesen használhatóvá 
válnának. Például a PC-DMIS képes 
a DMIS fájlok importálására és bármilyen 
módosítás nélküli futtatásukra, vagy 
a korábbi szoftverekkel, mint például 
MMIV Tutor vagy Master írt részprogramok 
importálására csekély módosítással vagy 
mindennemű módosítás nélkül. De ha 
csak frissíti a PC-DMIS verziót, közvetlenül 
importálhatja a régi alkatrészprogramokat 
és először gyorsabban végrehajthatja őket, 
hogy ellenőrizze, minden rendben történt-e 
a konverzió folyamán.

K.  Ha nem a Hexagon gépét frissítem, 
ki fog teljes szervizelést és támogatást 
biztosítani a rendszer számára?

V.  Saját szervizcsapatunkat és partnereink 
csoportját olyan gondosan állítottuk össze 
és képeztük, hogy teljes körű szervizelést 
és támogatást nyújthassunk, beleértve 
a pótalkatrészeket, az éves kalibrálást és 
a meghibásodás elleni védelmet az OEM-ekkel 
összhangban.

K.  Mennyi képzésre van szükség?

V.  Ez a gépen eszközölt változtatásoktól függ, 
amely a képzési követelmények szükségtelen 
voltától a folyamatos képzési tervig terjedhet. 
Például a PC-DMIS telepítését követő képzés 
időtartama a felhasználónak a szoftverrel 
kapcsolatos jártassága és a szoftverek 
összetettsége függvényében változhat 
(egy CAD++ telepítés esetében öt napos 
képzésre van szükség). Minden frissítés 
különféle képzési tanfolyamokkal érhető el, 
amelyek a regionális képzési központjainkban 
működnek.

K.  Jobban járnék, ha új gépet vásárolnék?

V.  Ez valójában a gépének állapotától és 
méretétől függ. Napjainkban az az általános 
szabály, hogy ha a CMM rendszere kevesebb, 
mint 700 mm mérési térfogat, jó esély van 
arra, hogy egy új, pontosabb gép (bizonyos 
esetekben) hasonló költségekkel jár, mint 
az utólagos átalakítás, figyelembe véve, 
hogy a régi gépét az újért alkatrészként 
becserélve tisztességes árat kaphat érte. 
Ennek értékelése eseti alapon történik.

https://www.hexagonmi.com
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08A cmm új életre kelt, 
miután több mint 20 évig 
szolgált a China Airlines 
légitársaságnál 

Hogyan csökkentette a szoftverfrissítési és karbantartási program 
több mint 20%al a vizsgálati ciklusidőket? 

A több mint 57 évvel ezelőtt alapított 
China Airlines Tajvan fő légitársasága, amely 
hetente több mint 1400 járatot üzemeltet 
115 város 118 repülőterére repülve egész 
Ázsiában, Európában, Észak-Amerikában és 
Óceániában. A 84 repülőgépből álló flotta 
esetében a rendszeres motorjavítási és 
karbantartási programok kulcsfontosságúak.

Állapotellenőrzések minden motor esetében

A két, tajpeji és kaohsiungi gyártó csomóponton 
tevékenykedő több mint 2000 alkalmazottal 
évente 80 motor javítására és karbantartására 
kerül sor a két helyszín között. 
A repülőgépmotort a tajpeji Taoyuan repülőtérre 
szállítják, ahol gondosan szétszerelik, 
és elkezdik a megfelelő eljárást, amelynek 
célja annak megállapítása, hogy szükség 
van-e általános karbantartásra vagy javításra.

A China Airlines csapata ezt az eljárást „orvosi 
vizsgálatnak” hívja, melynek során a motor 
részeit szigorú vizsgálatnak vetik alá, beleértve 
a röntgenfelvételeket és a szuperszonikus 
teszteket, hogy bármilyen probléma 
diagnosztizálásra kerüljön és biztosítsák, hogy 
az alkatrészek feladatuknak megfeleljenek 
és helyesen működjenek.

Ezután a China Airlines tajpeji csapatának 
feladata, hogy megtalálja a megoldást, 
és a karbantartási, javítási és nagyjavítási 
(maintenance, repair and overhaul, MRO) 
folyamaton belül minden problémára 
megoldást találjon. A kiterjedt motorellenőrzés 
és karbantartás nagyon időigényes 
lehet, de a vállalat csökkentette az ilyen 
ellenőrzések elvégzéséhez szükséges időt 
azáltal, hogy híd típusú CMM-mel és tervezett 
karbantartási programmal fejlesztette tovább 
a vizsgálati eljárást.

Esettanulmány áttekintése

Vállalat neve China Airlines

Iparág Repülőgép- és űrtechnikai ipar

Helyszín Tajvan

Alkalmazottak száma 2 000 (két gyártási központban)

Utólagos átalakítási szolgáltatások >>  Szoftverfrissítés
>>  CMM és szoftveres képzés

https://www.hexagonmi.com


Kiváló minőségi CMM, 
amelyet tartós használatra gyártottak

A kiváló minőségű és megbízható gépek 
gyártásáról ismert Hexagon úgy alapozta meg 
jelenlétét Tajvanban, hogy CMM rendszereket 
szállított a régióban található repülőgép- és 
autókarosszéria-gyártók számára.

“Ez volt a fő oka annak, hogy a China Airlines 
a Hexagont választotta partnerül. 1994-ben egy 
DEA OMEGA került telepítésre a tajpeji gyárban, 
és mostanáig az egyetlen CMM maradt a tajvani 
gyártó telephelyen belül.

A DEA OMEGA méri a légitársaság 
motoralkatrészeinek többségét, a turbinák 
kipufogódobozaitól és a kompresszorok 
hátsó kereteitől a burkolatokig. Emellett más 
repülőgép-alkatrészeket küldenek a Kínai 
Népköztársaságból a tajvani gyárba javítás 
és mérés céljából.

A China Airlines esetében a sebesség helyett 
a pontosság az első számú prioritás, így 
a DEA OMEGA telepítése ideális választásnak 
bizonyult. Ugyanakkor a gép segít a folyamat 
optimalizálásában is a gyorsabb ciklusidők 
elérése érdekében.

„Az előző eljárás során a nagyobb alkatrészek 
különböző dimenzióit különböző típusú 
berendezésekkel mértük” magyarázza 
Chang Johnson, gépkezelő. „A DEA OMEGA-val 
csak egy gépet kell használnunk, amely minden 
dimenziót leolvas, ezzel időt takarít meg, 
és a gyártást 50%-kal gyorsítja.”

Figyelembe veendő környezeti tényezők

Tajvan forró és párás éghajlatának 
köszönhetően a DEA OMEGA olyan 
mérőhelyiségben helyezkedik el, amelyet 
állandó 22°C-os hőmérsékleten tartanak. 
A földrengések újabb kihívást jelentenek, 
mivel Tajvan a Pacifikus-hegységrendszer 
szeizmikusan aktív zónájában helyezkedik el, 
és a szigorú kormányzati előírások megkövetelik, 
hogy a régióban minden épületet úgy kell 
építeni, hogy képes legyen ellenállni 7,0-ás 
nagyságú földrengésnek. 7,0-ás vagy 
annál enyhébb földrengés esetén – amely 
befolyásolhatja a CMM pontosságát – a Hexagon 
újrakalibrálást végez és újrastabilizálja a gép 
szintjét a karbantartási program részeként. 
A régióban jelentkező földrengések rendszeres 
volta miatt a szintellenőrzések az éves 
karbantartás részét képezik.



A karbantartás és javítás biztosítja 
a CMM hosszú élettartamát. 

A Full Bright, a Hexagon hivatalos tajvani 
forgalmazója több mint 20 éve nyújt szerződéses 
karbantartási szolgáltatásokat a China Airlines 
számára, melynek során háromhavonta 
szervizeli a gépet és éves kalibrálást hajt végre. 
Az olaszországi Torinóban működő Hexagon 
gyárban tevékenykedő csapat képezte ki a Full 
Bright mérnökeit, átadva nekik a megfelelő 
szakértelmet minden szükséges karbantartás 
elvégzéséhez, valamint a China Airlines 
kezelői számára tartott, a CMM és a szoftver 
használatára vonatkozó képzéshez.

„A képzés nagyon jó volt, és ha bármilyen 
gondunk van, felhívjuk a mérnököt, aki gyorsan 
reagál és megoldja a problémát, így nincs 
hosszabb leállási idő”, jegyzi meg Chang 
Johnson úr. A karbantartási program biztosítja 
a CMM hosszú élettartamát, amely az elmúlt 
23 évben mérte a jet-motorok alkatrészeit.

A DEA OMEGA-ra telepített eredeti szoftver 
a Tutor for Windows volt, amelynek 22 éves 
használata után döntés született egy 
korszerűbb platformra (PC-DMIS) való 
frissítésről. A PC-DMIS-re való frissítésre 
2016-ban került sor, amelynek eredményeként 
a DEA OMEGA sokkal gyorsabbá vált.

„A PC-DMIS gyors és könnyen használható”, 
magyarázta Chang Johnson úr. „A frissített 
szoftver használata az egész folyamatot 
felgyorsította, miközben a ciklusidőt kb. 20%-
kal csökkentette. Továbbá a programozása is 
egyszerűbb, mint a Tutor for Windows esetében, 
a képernyőn megjelenő képek pedig sokkal 
világosabbak.”

Jövőkép

A megfelelő karbantartási program mellett 
a DEA OMEGA közel negyedszázadig folytatta 
a nagy pontosságú méréseket. Miközben még 
mindig az eredeti vezérlővel, jogbox-szal és 
érzékelőkkel működik, a China Airlines nem 
tervezi azonnal az új CMM-re történő frissítését. 
A vállalat azonban a vezérlő frissítésére készül, 
mivel az elérte élettartama végét.

„A jogboxot is szeretnénk újabb verzióra 
frissíteni” - mondta Chang Johnson. „Láttuk 
az eredményeket, hogy a frissítés miként 
javította a gép gyártását és az általunk végzett 
MRO eljárást.” Újabb jogboxra (Next Jogbox, 
NJB) és vezérlőre történő frissítés a CMM 
élettartama meghosszabbításának következő 
lépése lenne.
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09Utólagos átalakítási 
szolgáltatások 

Amint az a jelen e-könyvben bemutatásra 
került, az utólagos átalakítás javíthatja a gép 
teljesítményét, fokozhatja a szoftverek 
képességét, csökkentheti a gép leállási idejét 
és karbantartási költségeket takaríthat meg.

Annak érdekében, hogy a régi rendszer 
minimális befektetéssel történő felújításában 
segítsen, a Hexagon számos, utólagos 
átalakítási szolgáltatást kínál, amelyek 
a következőket foglalják magukban:

• Teljes mechanikai átvizsgálás
• A kábelek és az elektronika ellenőrzése
• A CNC-vezérlőrendszer cseréje
• Next Jogbox (NJB) vezérlő interfész
• Új személyi számítógép
• PC-DMIS mérőszoftver
• Gép kalibráció

https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com
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Természetesen semmilyen utólagos 
átalakítási megoldás nem lehet hatékony 
szakképzett mérnökök támogatása nélkül 
a CMM alkalmazása, kalibrálása és beállítása 
céljára. A Hexagon globális jelenlétének 
köszönhetően, amely világszerte több 
mint 70 megoldásközpontra terjed ki, 
szerviz- és támogatási hálózatunk stratégiai 
helyet foglal el a mérőgépek állásidejének 
minimalizálásában, valamint a legmagasabb 
szintű szolgáltatások és támogatás 
biztosításában.

Célunk az, hogy ott legyünk, ahol 
a gyártóknak szüksége van ránk, olyan 
szolgáltatásokat kínálva, amellyel minőségi 
különbséget érhetünk el. A kalibrálástól, 
tanúsítástól és geometriai kompenzációkból 
a szervizelésen, javításon és mechanikai 
beállításokon át a teljes utólagos átalakítási 
megoldásokig védjük a berendezéseket, hogy 
óvjuk ügyfeleink befektetéseit.

További információkért kérjük forduljon 
ügyfélszolgálati csapatunkhoz a következő 
címen: 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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A Hexagon globális vezető szerepet tölt be a szenzorok , a szoftverek és 
az autonóm megoldások terén. Adatokat viszünk be a munkavégzéshez 
a hatékonyság, a termelékenység és a minőség erőteljes növelése 
érdekében az iparban, a gyártásban, az infrastruktúrában, 
a biztonsági és mobilitási alkalmazások terén.

Technológiáink alakítják a városi és gyártási ökprendszereket úgy, 
hogy egyre inkább kapcsolatvezéreltek és autonómok legyenek – 
lehetővé téve egy mérhető és fenntartható jövő elérését.

A Hexagon Gyártástechnológiai intelligencia részlege olyan megoldásokat 
kínál, amelyek tervezési és műszaki, termelési és metrológiai adatokat 
használ fel a gyártás intelligensebbé tételéhez. További információért kérjük, 
keresse fel weboldalunkat: hexagonmi.com.

Tudjon meg többet a Hexagon cégről (Nasdaq Stockholm: HEXA B) 
a hexagon.com webhelyen és kövessen bennünket itt: @HexagonAB.
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