
Estudo de caso

A Kern Microtechnik GmbH é uma das empresas 
líderes mundiais na área de usinagem de precisão. 
A empresa de Eschenlohe, na Alta Baviera, estabelece 
novos padrões há anos, especialmente na usinagem 
de 5 eixos. Há 60 anos, a Kern tem sido bem-sucedida 
em todo o mundo com produtos e serviços inovadores 
ostentando a cobiçada marca Made in Germany. 

Além da fabricação de centros de usinagem avançados, a 
Kern também oferece serviços de fabricação por contrato. 
Essa combinação permite o intercâmbio contínuo de 
conhecimento e experiência entre projeto, fabricação e uso 
real, assegurando o conhecimento técnico avançado dos 
processos e o aprimoramento constante das máquinas.

Cada centro de usinagem individual criado na Kern 
deve ser perfeitamente medido e ajustado durante 
a produção e o comissionamento. Graças à tecnologia 
de calibração volumétrica, é possível garantir a mais 
alta precisão e, portanto, alta qualidade consistente 
em toda a área de trabalho. 

A maior precisão de fabricação foi 
viabilizada por sistemas inovadores 
de hardware e software de medição 
de máquinas-ferramenta 

Nova tecnologia de calibração para centros 
de usinagem avançados
Kern Microtechnik, Eschenlohe, Alemanha



Manufacturing Intelligence hexagonmi.com2

Sistema ETALON LINECAL específico para o cliente para oferecer 
calibração rápida e confiável de máquinas Kern Micro HD.

Com o objetivo de melhorar e automatizar ainda mais 
a calibração extremamente complexa de máquinas 
de 5 eixos na faixa de precisão micrométrica, os 
especialistas da Kern encontraram o que procuravam 
no estande da Hexagon, na feira EMO 2019. Nos 
processos de calibração ETALON LINECAL e ETALON 
X-AX LASERBAR, foram apresentadas duas soluções 
inovadoras que tinham potencial para atender aos 
exigentes requisitos da Kern.

O uso desses sistemas de calibração simplifica 
fundamentalmente o registro de desvios 
geométricos em sistemas compactos de medição 
multissensor, máquinas de medição por coordenadas 
(CMMs) e máquinas-ferramentas. Usadas em 
conjunto com o software TRAC-CAL da Hexagon, 
as máquinas da mais alta precisão podem ser 
calibradas de maneira totalmente automática. 
Tal combinação permite a determinação de 
desvios de posicionamento, desvios de linearidade, 
guinada, rotação, inclinação e quadratura dos eixos 
entre si com a maior precisão possível. Os dados 
da calibração volumétrica podem ser exibidos 
diretamente em formatos específicos de controle. Em 
combinação com a alta reprodutibilidade dos centros 
de usinagem da Kern, com seu exclusivo sistema de 
gestão de temperatura, há uma simbiose perfeita.

Em estreita colaboração com a Kern Microtechnik, um 
acessório específico para o cliente foi projetado para a 
mais recente inovação da empresa, o Kern Micro HD. O 
conhecimento técnico das duas equipes de especialistas 
se complementou durante o desenvolvimento, e 
os requisitos exigentes da Kern foram um desafio 
estimulante para a equipe da Hexagon. 

Com LINECAL, agora é possível realizar a calibração 
e aceitação dos eixos lineares Kern Micro HD 
de maneira totalmente automática. Medições 
comparativas com procedimentos anteriores 
confirmaram a usabilidade irrestrita do procedimento, 
além de proporcionar simultaneamente uma redução 
na complexidade do comissionamento. 

 “Para a Kern, a introdução 
da tecnologia de medição 
da Hexagon é um passo adiante 
em direção à expansão de 
nossa liderança tecnologia.”

Sebastian Guggenmos 
CEO da Kern Microtechnik



ETALON X-AX LASERBAR compacto e flexível para atendimento ao cliente no local de máquinas da Kern em campo.

Para o atendimento ao cliente, a Kern decidiu utilizar 
o X-AX LASERBAR, devido à sua universalidade e 
tamanho reduzido. Semelhante ao LINECAL, ele é 
baseado na medição de comprimento interferométrico. 
Ao contrário do LINECAL, o feixe de medição é guiado 
em um tubo telescópico de funcionamento muito suave 
com juntas esféricas magnéticas, que é “encaixado” em 
dois agrupamentos de esferas magnéticas entre o fuso 
e a mesa rotativa. A máquina é então controlada pelo 
software TRAC-CAL da Hexagon por meio de um caminho 
de medição predefinido; sem necessidade de alinhamento 
fino ou configuração especial pelo operador.

O ETALON X-AX LASERBAR da Hexagon também é capaz 
de detectar possíveis desvios dos eixos sem a interferência 
do operador. Uma nova opção desenvolvida pela Hexagon 
também possibilita um processo totalmente automático 
em máquinas de 5 eixos.

“A tecnologia da Hexagon nos ajuda a obter a calibração 
de nossas máquinas de 5 eixos de alta precisão em menos 
tempo por meio de sequências de medição automatizadas”, 
explica Sebastian Guggenmos, CEO da Kern Microtechnik. 
“O X-AX LASERBAR da Hexagon também permitirá que 
nosso departamento de serviço diagnostique máquinas 
em campo de maneira ainda mais eficaz e calibre-as, se 
necessário. Para a Kern, a introdução da tecnologia de 
medição da Hexagon é um passo adiante em direção à 
expansão de nossa liderança tecnologia.”
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A Hexagon é líder global em soluções de realidade digital, combinando 
tecnologias de sensor, de software e autônomas. Estamos colocando 
os dados para trabalhar para aumentar a eficiência, a produtividade, 
a qualidade e a segurança nos setores industrial, de fabricação, 
de infraestrutura, no setor público e em aplicativos de mobilidade.

Nossas tecnologias estão moldando a produção e os ecossistemas 
relacionados às pessoas, para se tornarem cada vez mais conectadas 
e autônomas, garantindo um futuro escalável e sustentável.

A divisão de inteligência de fabricação da Hexagon oferece soluções 
que usam dados de design e de engenharia, de produção e de metrologia 
para tornar a fabricação mais inteligente. Para obter mais informações, 
visite hexagonmi.com.

Saiba mais sobre a Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) em hexagon.com 
e siga-nos em @HexagonAB.


