Nagy pontosságú alakmérés csekélyebb
mérési bizonytalansággal.

Ezt jelenti számunkra az EXACTLY!

Egy munkadarab problémamentes működése és tartóssága szempontjából a méret mellett mindenekelőtt az alaknak van döntő jelentősége.
Mindegy, hogy köralakúságról, síklapúságról, egyenességről, egytengelyűségről vagy ütésről van-e szó – különösen forgásszimmetrikus
munkadarabokkal szemben egyre magasabbak a követelmények. Ezeket a jellemzőket csak nagy pontosságú, speciálisan ilyen célra optimalizált alakvizsgálókkal lehet folyamatbiztosan ellenőrizni és betartani. Legyen az üzemanyag-befecskendezési technológia, mikroelektronika,
precíziós mechanika vagy orvos technika: A működés szempontjából fontos alkatrészek egyre kisebbek és pontosabbak lesznek. Annak
érdekében, hogy a gyártás az előírt tűréseket ki tudja használni, a mérési bizonytalanságot a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. A
MarForm a vizsgálati költségek szinten tartása mellett segít a folyamatköltségek csökkentésében a maximálisan automatizált, flexibilis és
pontos, stabil, innovatív készülékek segítségével. A MarForm minden követelményhez a megfelelő kombinációt kínálja.
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MARFORM. ALAKMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK
MarForm MMQ 100
Kompakt alakmérő gép
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MarForm MMQ 150
Kompakt alakmérő gép
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MarForm MMQ 200
Kompakt alakmérő gép
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MarForm MMQ 400
Univerzális alakmérő gép
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MarForm MFU 100
Referencia alakmérő központ
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MarForm MFK 500
Referencia alakmérő központ
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MarForm Software MarWin
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A MARFORM termékekkel kapcsolatos aktuális információk weboldalunkon
találhatók: www.mahr.com, WebCode 20570, 20575, 21052
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MarForm. Alakvizsgálók különböző alkalmazásokhoz
Alakmérő készülékek munkapadra vagy mérőszobába
A mindennapi élet számos dolgában a műszaki eszközök megbízható működésére hagyatkozunk. Legyen szó az autó ABS-fékjéről,
befecskendező berendezéséről vagy sebességváltójáról, a PC lemezmeghajtójáról, a klímaberendezés kompresszoráról, a borotvakészülék
késeiről vagy a repülőgép fékszárnyairól – a mozgó szerkezeti elemek problémamentes működésében és tartósságában mindenekelőtt
a zökkenőmentes együttműködésnek van döntő szerepe. Ennek biztosítására a forgásszimmetrikus munkadarabok az ideális alaktól való
megengedett eltérésre vonatkozó szigorú előírásokkal készülnek. Az ilyen tűrések betartását csak nagy pontosságú, speciálisan erre a célra
optimalizált alakvizsgálókkal lehet nagy folyamatbiztonsággal ellenőrizni. A MarForm a vizsgálati költségek szinten tartása mellett segít a
folyamatköltségek csökkentésében – maximális pontosságú, stabil, innovatív készülékek segítségével. A MarForm minden követelményhez a
megfelelő kombinációt kínálja.
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MarForm MMQ 100. Kompakt alakmérő gép
A MarForm MMQ 100 alakvizsgáló
tökéletes megoldást nyújt
egyszerű, mégis pontos
feladatokhoz.
• Pontos és gyors mérési eredmények
• Megbízható a mechanikus
csapágyaknak köszönhetően
• Nagy mérési volumen
• Kis súlyának és kezelhető méreteinek köszönhetően mobil
• Gyors munkadarab-kiállítás a
számítógépes támogatásnak
köszönhetően
• Központosító- és billentőcsavarok a durva- és finomállításhoz
• Univerzális és megbízható
• Műhelykörülményekre optimalizált, nincs szükség sűrített
levegő csatlakozásra
• Érintőképernyős kivitel, billentyűzetre vagy egérre nincs szükség
• A Z és X tengelyeken digitális
jeladók küldik a mérési pozíciót
közvetlenül a szoftverre
Alkalmazások:
• Köralakúság
• Ütés
• síkfutás
• Központosság / egytengelyűség
• Síklapúság (egy környomból) (1)
• Egyenesség (környomokból) (1)
• Párhuzamosság (környomokból)
(1)
• Merőlegesség (egy környomból)
(1)
• Fourier analízis (hullámosság
elemzése)
Opciók:
• AdvancedForm
• Mahr adatexport QE QS-STAT

Verziók
Az MMQ 100 EasyForm szoftverrel nagy teljesítményű, PC-alapú, Windows® 7 alatt működő
kiértékelő rendszerként informatív színes jegyzőkönyveket kínál komfortos szoftverrel az alak- és
helyzettűrések kiértékeléséhez (DIN ISO 1101) köralakúság, szakaszonkénti köralakúság, ütés, síkfutás,
hullámosság elemzés, központosság, egytengelyűség, síklapúság(1), egyenesség(1), párhuzamosság(1),
merőlegesség(1) tekintetében.
Az MMQ 100 mérőállomást EasyFormmal együtt kompletten kapja:
Alakmérő munkahely MMQ 100
részei:
• MarForm MMQ 100
• digitális adókkal X/Z-n
• T20W tapintóval
• MarWin EasyForm szoftver
• MarWin PC WIN 7 operációs rendszerrel
• 24“ TFT-monitor
• választható 22’’-os érintős monitorral is

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarForm MMQ 150. Kompakt alakmérő gép
MarForm MMQ 150 - Belépés a
hengerességmérés-technika
világába Az MMQ 150
automatikus alakvizsgáló az alakés helyzettűrések vizsgálatához:
• Használat a gyártásban vagy a
mérőszobában
• Gyors és egyszerű kezelés
• Mérési pontosság, hengeresség
tűréshatárhoz optimalizálva
• Csökkenti a selejtet, időt takarít
meg, csökkenti a gyártási költségeket
• Karbantartásmentes nagy pontosságú mechanikus csapágy
Alkalmazások:
• Köralakúság
• Központosság / egytengelyűség
• Hengeresség
• Ütés
• síkfutás
• Teljes ütés (környomokból) (1)
• Egyenesség
• Párhuzamosság
• Merőlegesség (egy környomból)
(1)
• Dőlés
• Síklapúság (egy környomból) (1)
• Koncentricitás
• Kúpalak
• Fourier analízis (hullámosság
elemzése)
Opciók:
• Befogó tokmány Ø 100 mm
• További különböző befogóeszközök
• Opció: kommutátor kiértékelés
• Opció: rezgési sebesség elemzése
• Frissítés MarWin AdvancedForm-ra
• 22’’-os érintőképernyős monitor
24’’-os monitor helyett

Verziók
• Az MMQ 150 mérőállomás az alábbi komponensekből áll:
• Alakvizsgáló MarForm MMQ 150
• Hosszmérő tapintó T20W tapintókarral
• EasyForm mérő- és kezelőszoftver
• MarWin PC, Windows 7 operációs rendszer
• 24’’-os monitor
• Színes tintasugaras nyomtató
• Csatlakozókábel

• Különböző hosszúságú tapintókarok és tapintógolyó-geometria
• Különböző dupla tapintókarok
• Különböző kalibráló etalonok
• Különböző készülékasztalok,
rezgéskompenzációval is

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarForm MMQ 200. Kompakt alakmérő gép
Az MMQ 200 kompakt alakmérő
gép a gyártáshoz és a finom
mérőszoba.
• Alak- és helyzeteltérések igazolása DIN/ISO 1101 szerint
• teljesen automatikus mérési
folyamatok
• Nagy pontosságú precíziós mérőtengely (C)
• Motorikus mérőtengely, függőleges (Z)
• Motorikus pozicionálótengely,
vízszintes (X)
• Manuális billenő- és központosító asztal
• Manuális hosszmérő tapintó
T20W vagy
• motoros tapintó T7W
• Ergonomikus kezelőfelület,
lehetővé teszi a kiválasztott
mérőprogramok indítását is (P1,
P2, P3)
Alkalmazások:
• Köralakúság
• Központosság / egytengelyűség
• Hengeresség
• Ütés
• síkfutás
• Teljes ütés (környomokból) (1)
• Egyenesség
• Párhuzamosság
• Merőlegesség (egy környomból)
(1)
• Dőlés
• Síklapúság (egy környomból) (1)
• Koncentricitás
• Kúpalak
• Fourier analízis (hullámosság
elemzése)
Opciók:
• 22‘‘ érintőképernyő TFT-monitor
a 24‘‘ standard TFT helyett
• Érdességmérés és -kiértékelés
MMQ 200/T7W-vel
• AdvancedForm szoftver, átmérő
kiértékelés
• Különböző befogóeszközök
• Különböző hosszúságú tapintókarok és tapintógolyó-geometria
• Különböző dupla tapintókarok
• Különböző kalibráló etalonok

Verziók
A MarForm MMQ 200 két változatban kapható: A T20W univerzális mérőtapintóval rendelkező
mérőállomásként és a T7W motoros mérőtapintóval rendelkező mérőállomásként, amely egyedülálló
motorizáltságával az automatizálás egy további lépcsőfokát jelenti.
Az MMQ 200 az EasyForm szoftverrel kezelhető. A kezelés érintőképernyős technológiával történik,
ezáltal az egér kezelése is egyedülállóan egyszerű.
Alakmérő gép T20W-vel (Rend. sz. 9999485)
• Alakvizsgáló MarForm MMQ 200
• T20W tapintórendszer, manuális, tapintókarral
• Mérő- és kezelőszoftver EasyForm
• PC Intel osztály, Windows 7 Ultimate 64bit
• 24“-os TFT-monitor
• Színes tintasugaras nyomtató kábellel
• Központosító tokmány Ø 100 mm
Alakmérő gép T7W-vel (Rend. sz. 9999486)
• Alakvizsgáló MarForm MMQ 200
• Hosszmérő tapintó T7W tapintókarral
• Mérő- és kezelőszoftver EasyForm
• PC Intel osztály, Windows 7 Ultimate 64bit
• 24“-os TFT-monitor
• Színes tintasugaras nyomtató kábellel
• Központosító tokmány Ø 100 mm

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarForm MMQ 400. Univerzális alakmérő gép
• A MarForm MMQ 400 univerzálisan alkalmazható széles körű
munkadarab-értékeléshez DIN ISO 1101 szerint.
• A nagy pontosságú Z és X mérőtengelyek minden alakmérő feladatot lehetővé tesznek. MarForm MMQ 400 verziók
• Nagy pontosságú munkadarabokhoz
• Szokatlanul hosszú munkadarabokhoz
• Nagy és nehéz munkadarabokhoz
• A gyártásban vagy a finommérő szobában történő használathoz
• Különböző modulok választhatók, melyekkel a MarForm MMQ 400
optimálisan előkészíthető az Ön igényeinek megfelelően:
• Motoros vagy manuális központosító- és billenőasztal
• 900 mm, 500 mm vagy 350 mm mérési tartományú függőleges
tengely (Z)
• 180 mm vagy 280 mm mérési tartományú vízszintes tengely (X) és
digitális lineáris mérőléc az X és Y tengelyeken. Olyan mérésekhez,
melyeknél az egzakt, reprodukálható mérési pont megtalálása befolyásolja az eredményt
• Manuális vagy teljesen automatikus tapintó rövid mérőkörrel, nagy
linearitással, kis mérőerővel.
• Pályavezérlés az előírt kontúr gyors méréséhez
• választhatóan motoros csúcstámasszal
• Alkalmazások:
• Köralakúság
• Központosság / egytengelyűség
• Hengeresség
• Ütés
• síkfutás
• Teljes futás
• Egyenesség
• Párhuzamosság
• Merőlegesség
• Dőlés
• Síklapúság
• Koncentricitás
• Átmérő (opció)
• Kúpalak
• Fourier analízis (hullámosság elemzése)
• Bütyökalak (opció)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opciók:
Érdesség mérés
A rubingolyós alaktapintó és a
PHT 6– 350 érdesség tapintó közötti váltás
Dugattyúvizsgálat MarWin kiértékelő szoftverrel
Sodrásvizsgálat (Darll, Lead) és elemzés a MarWin segítségével
Bütyökalak-vizsgálat
Kommutátorok lamellaugrásainak kiértékelése
Kontúrmérés és kiértékelés
Pályavezérlés (MCPC)
Szabad alak kiértékelése
Rezgési sebesség elemzése
Domináns hullámosság (MBN 10455)
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MarForm MMQ. Alakvizsgálók.

Tischformtester Áttekintés

MMQ 100

MMQ 150

MMQ 200

MMQ 400– 2
Z = 350 mm
X = 180 mm

MMQ 400– 2
Z = 500 mm
X = 280 mm

MMQ 400– 2
Z = 900 mm
X = 280 mm

Köralakúság-eltérés (µm+µm/mm Mérési magasság) ** 0,05 + 0,0006

0,03 + 0,0006

0,03 + 0,0006

0,02 + 0,0005

0,02 + 0,0005

0,02 + 0,0005

Köralakúság-eltérés (µm+µm/mm Mérési magasság) ** 0,025 + 0,0003

0,015 + 0,0003

0,015 + 0,0003

0,01 + 0,00025

0,01 + 0,00025

0,01 + 0,00025

Futáseltérés, axiális (µm+µm/mm mérési rádiusz) **

0,04 + 0,0006

0,04 + 0,0006

0,04 + 0,0006

0,04 + 0,0002

0,04 + 0,0002

0,04 + 0,0002

Futáseltérés, axiális (µm+µm/mm mérési rádiusz) *

0,02 + 0,0003

0,02 + 0,0001

0,02 + 0,0001

0,02 + 0,0001

0,02 + 0,0001

0,02 + 0,0001

Központosító- és billentő asztal

manuális

manuális

manuális

160

160

160

manuális / automatikus
285

automatikus

Tárgyasztal átmérő

manuális / automatikus
285

Asztal terhelhetősége, centrikus (N)

200

200

200

600

600

400

Fordulatszám (1/min) 50 Hz / 60 Hz

05-giu

01-giu

gen– 15

0,2– 15

0,2– 15

0,2– 15

Pozícionálási úthossz (mm), Z tengely

300, manuális

-

-

-

-

-

Pozicionálás Z tengely

manuális

-

-

-

-

-

Mérési út, motorikus (mm), Z tengely

-

250

250

350

500

900

Egyenesség-eltérés / 100 mm Mérési út (µm)**, Z
tengely
Egyenesség-eltérés / teljes mérési út (µm)**, Z tengely -

0,4

0,15

0,15

0,15

0,15

1

0,3

0,3

0,4

0,9

Párhuzamosság-eltérés Z/C tengely tapintási irányban, mérési út (µm)
Mérési sebesség (mm/s), Z tengely

1

0,5

0,5

0,8

2

0,5– 30

0,5– 30

0,1– 30

0,1– 30

0,1– 30

Pozicionálási sebesség (mm/s), Z tengely

-

0,5– 50

0,5– 100

0,5– 100

0,5– 100

0,5– 100

Pozicionálási út (mm), X tengely

180, manuális

150, motorikus

150, motorikus

-

-

-

Mérési út, motorikus (mm), X tengely

-

-

-

180

280

280

Egyenesség-eltérés / 100 mm Mérési út (µm)**, X
tengely
Egyenesség-eltérés / teljes mérési út (µm)**, X tengely -

-

-

0,4

0,5

0,5

-

-

0,8

1,5

1,5

Merőlegesség X/C tengely, mérési út (µm)

-

-

-

1

2

2

Pozicionálási sebesség (mm/s), X tengely

-

0,5– 30

0,5– 30

0,5– 30

0,5– 30

0,5– 30

Mérési sebesség (mm/s), X tengely

-

-

-

0,5– 10

0,5– 10

0,5– 10

Ütésmérő berendezés, C tengely

Központozó- és billenőasztal

285

Függőleges egység, Z tengely

Vízszintes egység, X tengely

* Értékek mint az LSC referenciakörtől való maximális eltérés értékei, szűrő 15 hullám/fordulat.
** Minden érték a DIN ISO 1101 szerint, 20 °C ±1 °C hőmérsékleten, rezgéssemleges környezetben, szűrő 15 hullám/ fordulat LSC, ill. 2,5 mm LSS, 5 fordulat/perc, ill. 5 mm/s és hagyományos tapintókar Ø 3 mm golyóval. Etalonra való visszavezethetőség a hibaszétválasztási eljárás bevonásával Számos lehetőség miatt itt csak néhány gépet ismertetünk példaként.
Az „Ön” MMQ készülékének műszaki adatait külön érdeklődésre a Mahr megküldi Önnek.

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarForm. Referenciagépek alak- és helyzettűrésekhez
A
nagy pontosságúpontosságú
alakmérés költségetalakmérő
takarít meg! Ultragépeink
pontosságú formatervezett mérőrendszereink neve: MarForm. Mindenhol
Maximális
alkalmazhatók, ahol nagyon szoros tűrésű munkadarabok geometriájára vonatkozó információkat kell megállapítani. A köralakúságot, a
hengerességet, az egyenességet, a párhuzamosságot, ill. az alak- és helyzeteltéréseket az ISO 1101 határozza meg. Az alakvizsgálók ezeket
a jellemzőket felügyelik. A nagy pontosságú alakmérő készülékekkel költség takarítható meg, mivel a gyártáshoz megmarad a szükséges
üzemi tűrési mozgástér. A MarFormmal nagy pontosságú köralakúság- és hengerességmérő gépet kap.
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MarForm MFU 100. Referencia alakmérő központ
Referencia alakmérő központ új dimenzióban
A nagy pontosságú mérőtengelyektől a megfelelő mérésekig gyakran
igen hosszú az út, amit semmi sem teljesít jobban, mint az MFU
100. Csak az MFU 100 rendelkezik integrált referenciaelemekkel a
geometriai eltérések térbeli valósidő-kompenzációjához, így az összes
profilt nagy pontosságú 3D-koordinátaként rögzíti.
A MarForm mérőgépek évtizedek óta pontosságukról és
stabilitásukról híresek. Az új MarForm MFU 100 mérőgépet azzal az
igénnyel fejlesztettük ki, hogy egyliteres mérési volumenben, gyártási
környezetben és helytt vessző költségkímélő módon megvizsgálja
a gyártmány részeinek alak- és helyzettűrésekhez. Ezzel sok éves
tapasztalatunk eredményeit egy új dimenzióban valósítja meg.
A MarForm MFU 100 egy olyan, nagy pontosságú referencia
alakmérő központ, amely rendkívül csekély mérési bizonytalanságával
megnöveli a gyártás tűrési mozgásterét, és ezzel csökkenti a termelési
költségeket.
Az alakmérő központ az alábbi komponensekből áll:
• Precíziós mérőtengely (C)
• Motoros központozó- és billenőasztal (X, Y, A, B)
• Egyenességmérő tengely, függőleges (Z)
• Egyenességmérő tengely, vízszintes (X)
• Tangenciális multifunkciós tengely (Y)
• Motoros tapintó T7W
• MarWin kiértékelő szoftver az alak- és helyzettűrésekhez
A tengelyeket egymáshoz képest úgy rendezték el, hogy maximális
mérési biztonságot nyújtsanak. A vízszintes X tengely metszi a
munkadarab közepét, így a „valódi párhuzamosság” más mérési
hatásoktól mentes vizsgálatát teszi lehetővé. Új és innovatív a
tangenciális Y tengely. Ez a hagyományos alakvizsgáló készülékekhez
képest új kiegészítő tengely segít a legkisebb munkadarab-geometriák
tetőpontjának motoros, kezelési hatásoktól mentes megtalálásában.
Így a tulajdonképpeni precíziós mérés pontosan a megfelelő helyen
indítható, ami jelentősen növeli a folyamat pontosságát.
Az Y tengely ezenkívül olyan eszköz, amely a függőleges Z tengellyel
és a vízszintes X tengellyel együtt lehetővé teszi a munkadarab
átmérőjének meghatározását. Ezáltal első alkalommal – ráadásul
egyedülálló ár–érték arány mellett – válik lehetővé a tűrések
szabvány szerinti vizsgálata a μm alatti tartományban a legnagyobb
anyagterjedelem elve alapján.
Nagy felbontású digitális mérőlécek gondoskodnak a gép
elektronikájában olyan pozícionálási minőségről, amely a legkisebb
alkatrész-geometriák vizsgálatát is lehetővé teszi. Ezen túlmenően a
MarForm MFU 100 a felületek tökéletes szkennelésére is alkalmas.
A MarWin szoftvercsomag egy modern mérő- és kiértékelőszoftver
komplett szolgáltatási terjedelmét kínálja – tetszetős jegyzőkönyvekkel
és a cég hálózatában végzett elektronikus dokumentálással együtt.

Alkalmazások
• Alak- és helyzetjellemzők vizsgálata:
• Köralakúság, Központosság / egytengelyűség, Hengeresség, Ütés,
síkfutás, Teljes futás, Egyenesség, Párhuzamosság, Merőlegesség,
Dőlés, Síklapúság, Koncentricitás, Átmérő, Kúpalak, Fourier analízis
(hullámosság elemzése), Vonalprofil, Felületprofil, Bütyökalak
• Összes profil feldolgozása nagy pontosságú 3D-koordinátaként a
geometriai eltérések térbeli valósidő-kompenzációjához
• felületek tökéletes szkennelése, érdesség kiértékelés
• Kontúrok és szabad alakok szkennelése és kiértékelése

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.

A vezérlés és a kiértékelés következetes szétválasztásával a MarForm
MFU 100 hosszútávon használható és bővíthető. Új nyelvi változatok
éppúgy hatékonyan megvalósíthatók, mint a speciális kiértékelések
és az új szabványok. Az MFU 100 a jövőbeli szenzortechnológiára is
felkészült.
Röviden: A MarForm MFU 100 olyan referencia alakmérő gép, mely
új távlatokat nyit meg a finommérő szobák és a gyártás számára.
A MarForm MFU 110 választható a T7W (motoros) helyett optikai
szenzorral is
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MarForm MFK 500. Referencia alakmérő központ
• Referencia alakmérő központ nagy mérési volumenű laboratóriumokhoz és mérőszobákhoz nehéz munkadarabok mérésére
• MFK alakmérő központ átfogó munkadarab-értékeléshez,
MFK alakvizsgáló – motorblokkok, hengerfejek, sebességváltó házak, hidraulikus elemek, forgattyús és bütykös tengelyek
vizsgálatára különösen alkalmas. Nagyvonalú, optimalizált komplett
konstrukció a teljes gépvolumen nagy mérési pontossága érdekében.
A nagy mérési és mozgási utak könnyű és biztonságos munkadarabcserét tesznek lehetővé.
• Az egyedi, egymáshoz illesztett komponensekből felépített MarForm MFK 600 vagy MFK 500 flexibilitást és alkalmazkodást kínál a
különböző méréstechnikai nehézségekhez.
• Az alakvizsgáló alapját egy torzulásmentes gránitból készült lábazat
képezi, amelyet rezgéscsillapítás közbeiktatásával állítanak fel. Nagy
pontosságú vízszintes felülete képezi a mérés felépítésének referenciaszintjét. A légcsapágyas munkadarab-befogó asztal nehéz munkadarabokat hordoz és vezet a gránit felületen.
• Univerzális, nagy mérési volumenű alakmérő gép nehéz munkadarabokhoz
• Az MFK 600 5 mérő- és beállító tengellyel rendelkezik az alaki elemek méréséhez és a pozíciók meghatározásához
• Az MFK 500 3 mérő- és 4 beállító tengellyel rendelkezik az alaki
elemek méréséhez
• A forgó mérőtapintók és az automatikus munkadarab-pozicionálás
egyszerű kezelést és gyors beállítást tesz lehetővé
• A légcsapágyak alig igényelnek karbantartást, és tartósan terhelhetők
• Ütközéstől védett tapintórendszerek sokféle mérési feladathoz
• Nagy munkadarab-befogó felület egyes nagy munkadarabokhoz
vagy munkadarablemezekhez
• Köralakúság-mérő berendezés a munkadarab átmérőjére történő
automatikus beállítással, excentrikus helyzetben is
• Síklapúság mérések 3 fő koordinátairányban
• Munkadarab-értékelés ISO 1101 szerint
• Gyártásközi vizsgálat gép- és munkadarab-koordináták szerint
• Alak- és helyzetjellemzők, valamint átmérő- és pozícióértékek komplett kiértékelése
• Tartozékok nagy választéka és választható mérőtapintók minden
mérési feladat optimalizált megoldásához
• Előkészített és könnyen bővíthető kiegészítő mozgató tengelyekkel
munkadarabok programfutás közbeni forgatásához, ennek következtében a legkomplexebb mérési feladatok, pl. V-motorblokkok
mérése is kezelői beavatkozás nélkül megvalósíthatók
• Köralakúság-mérő berendezés
• A köralakúság-mérő berendezés a mérőorsón (C tengely) kívül egy,
a mérőtapintó munkadarab-átmérőre történő automatikus beállítására szolgáló tengelyt (X tengely) is tartalmaz. A köralakúság-méréseknél az X tengely vezeti a mérőtapintót a munkadarab alakjának
megfelelően, a mérőtapintó tartományánál nagyobb excentrikus
eltérések esetén is.
• Egyenességmérő berendezés
• A függőleges egyenességmérő berendezés (Z tengely) is gránitból
készült felületen vezeti a köralakúság-mérő berendezést. Az MFK
600 esetében a vezetők teherviselő légcsapágyakról való leválasztása
következtében a vízszintes egyenességmérő berendezés (Tx és Ty
tengely) pontossága a munkadarab méretétől, alakjától és súlyától
független. Az MFK 500 a központosító- és billenőasztal Tx/Ty
tengelyeit motoros pozicionálótengelyekként kínálja. A kiállítótengelyeket (Ta és Tb) a munkadarab-befogó asztalba integrálták, és
automatikusan képesek elvégezni a géptéren belül a munkadarabok
mechanikus kiállítását.
• Mérési teljesítmény
• A mérési folyamatokba integrált automatikus beállítási funkciók
folyamatos üzemet tesznek lehetővé. A mérési adatok rögzítésével
párhuzamos adatfeldolgozás lerövidíti a mérési időt. Átfogó tartozékprogram egészíti ki az alakmérő gépet, és bővíti az alkalmazási
területet.
• Opciók:
• kiegészítő mozgatótengelyekkel munkadarabok programfutás közbeni forgatásához
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Alkalmazások
• Alak- és helyzettűrések vizsgálata:
• Köralakúság, Egyenesség, Síklapúság, Hengeresség, Dőlés, Pozíció,
Vonalprofil, Felületprofil, Kúpalak, Központosság / egytengelyűség,
Szimmetria, Párhuzamosság, Merőlegesség, Ütés, síkfutás, Teljes futás,
Koncentricitás, Átmérő, Fourier analízis (hullámosság elemzése)
• Az alábbiak vizsgálatához
• motorblokkok
• hengerfejek
• sebességváltó házak
• hidraulikus elemek
• forgattyús és bütykös tengelyek

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.

MarForm Software MarWin.
A MarWin programmal tökéletesen kézben tartható az alakmérő gép.
Egy egérkattintással lehetséges a pozicionálás, a beállítás, a mérés, a
dokumentálás - és a grafikus kezelőfelületnek köszönhetően minden
jól áttekinthető.
A funkciók más Windows® alkalmazásokból ismert módon
menüsorokból legördülő almenükből választhatók ki az egérrel.
Az AdvancedForm segítségével az alakmérő gép mindig ellenőrzés
alatt áll, pl. már mérés közben követni lehet a profilrajzot, és szükség
esetén be lehet avatkozni. A kezelés az egyéni igényekhez illeszthető.
Legyen az gyors egyedi mérés, szériaalkatrész programfolyamatának
elindítása vagy mérőprogram komplex mérési feladatának
megvalósítása: az AdvancedForm minden feladathoz optimális
kezelési stratégiát kínál. Mivel a feladatok nagyon különbözőek
lehetnek, nincs olyan kezelési stratégia, amely minden alkalmazási
esethez optimális.
Ezért az AdvancedForm különböző kezelési stratégiákat bocsát
rendelkezésre:
• Kedvenc mérési folyamatokmeglévő mérőprogrammal történő
méréshez
• Quick&Easy
a gyors méréshez; minimális ráfordítással gyors mérési eredmény
• Tanuló programozás
mérőprogram elkészítéséhez, módosításához és futtatásához, számos
lehetőséggel
• MarEdit (opció)
alkalmazástechnikusok és képzett szakemberek kezelési szintje
igényes részfeladatok megoldásához
Az AdvancedForm áttekinthetően jeleníti meg az összes szükséges
mérési és kiértékelési paramétert. Ennek során sok paraméterhez
elő beállítások állnak rendelkezésre, amelyeket a mérési feladatok
nagyobb részéhez csak jóvá kell hagyni. Természetesen az egyes
paraméterek a mindenkori feladathoz is illeszthetők.
Sok funkció, pl. az eredmények nyomtatása, a mérő programok
betöltése vagy a programlépés módosítása a kifejező szimbólumokra,
az úgynevezett ikonokra kattintással egyszerűen aktiválható.
A nagy teljesítményű AdvancedForm tanuló programozás
ismétlődően mérendő munkadarabok mérőprogramjainak
elkészítésére szolgál. Ezenkívül olyan mérési folyamatok is
megvalósíthatók vele, amelyek különleges pozícionálásokat,
méréseket, kiértékeléseket és ábrázolásokat tartalmaznak.
A tanuló programozásnál az egérrel a szimbólumra (ikonra) kattintva
– pl. ütésméréshez és -kiértékeléshez – máris megnyílik egy ablak,
amelyben adott esetben pontosabban leírható a jellemző (pl.
radiális ütés vagy síkfutás, referencia, rövid megnevezés, tűrés stb.).
A mérések száma és fajtája (valódi mérés vagy már mért profilok
újraértékelése) ebben az ablakban határozható meg. A mérési,
kiértékelési és ábrázolási paraméterek módosításához külön ablakok
nyithatók, erre azonban gyakran nincs szükség, mivel ezekben
már olyan ésszerű előre megadott adatok találhatók, amelyek sok
mérési feladathoz használhatók. Ha speciális mérési feladatokhoz
más beállítások szükségesek, az áttekinthető ablakfelosztásnak
köszönhetően gyorsan megtalálható a megfelelő hely, és a beállítások
„egy kézmozdulattal” optimalizálhatók.
A mérési jegyzőkönyv kialakítása pl. részletekbe menően
módosítható: A profil, a referencia és a határok színe egyenként
választható ki, a skálázás (μm/skálaosztásban) és a grafikon fajtája
(poláris vagy lineáris, központosított vagy nem központosított),
valamint további ábrázolási paraméterek tetszés szerint állíthatók be.

Kifejező grafikus profilábrázolások - kívánságra egy grafikonon több profillal,
különböző színekben és különféle módon megjelenítve - a nagyméretű színes
képernyőn azonnal rendelkezésre állnak. Ha a pontos számértékek érdeklik,
táblázatos formában kaphatja meg az eredményeket.
A szabvány szerinti méréseket és kiértékeléseket az új AdvancedForm
szemléletesen és reprezentatívan ábrázolja. Valós idejű 3D-s előnézetű interaktív
kialakítási lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Ismétlődően mérendő sorozat alkatrészek mérőprogramjai
elmenthetők és mérési folyamatként (lásd fent) bármikor betölthetők
és elindíthatók.
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