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A turbinalapátok optikai mérésének területén gyűjtött több éves tapasztalat eredményként 
a WENZEL ScanTec GmbH legújabb fejlesztése, a CORE-DS asztali változata.
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Az elmúlt években 
a repülőgép- és az 
űrhajózási ipar je-
lentős növekedést 

könyvelhetett el. előzetes 
adatok alapján ez a trend a 
következő években is foly-
tatódik. a legfontosabb 
célok egyike a magas mi-
nőségi szint fenntartása 
és egyidejűleg a mérés-
technikai minőségellenőr-
zésekre a növekvő darab-
számok miatt szükséges 
időráfordítás csökkentése.

ebben a szektorban az 
optikai és ennek következ-

tében érintés nélküli megoldások ebben 
az elmúlt években egyre nagyobb jelentőséget 

nyertek, mivel a jelenlegi tapintásos megoldások 
gyorsasági előnnyel rendelkeznek. számos optikai 

mérési eljárásnak a feltétele a matt és ennek megfelelően op-
tikailag kooperatív felületet. Fénylő vagy tükröződő felületek 
finom krétaporral végzett előzetese felületi előkészítést igé-
nyelnek. „számos ügyfelünk megfogalmazta azt a kívánságot, 
hogy ezt a műveletet meg szeretné takarítani. ezt a kívánságot 
mi, a Wenzel scanTec vállalat, az elmúlt években következe-
tesen bevontuk a technológiai fejlesztésbe, és a rendszerünk-
kel most a folyamat optimálását tudjuk biztosítani“ – nyilat-
kozta klaus mühlberger, a Wenzel scanTec gmbH ügyvezető 
igazgatója, a COre-Ds legjelentősebb erőssége: a fénylő felü-
letek javítása megfelelő előkészítési munkák nélkül.

a pontosságra, sebességre és rugalmasságra irányuló nö-
vekvő igényeket egyaránt teljesíti a COre-Ds. a kimagasló di-
namikával rendelkező 5-tengelyes rendszer lehetővé teszi az 
implementált optikai szenzor részére az optimális hozzáférhe-
tőséget a munkadarabon. ezen kívül a végfelhasználó részére 
biztosítja gombnyomással az egyszerű kezelést. a COre-Ds 
készüléket stabil asztali változatban integrált szoftverrel kivi-
telezzük. a gyártási területen történő alkalmazás kedvezőtlen 
feltételek, mint például szennyeződés, vibráció, hőmérséklet-
ingadozások és a fényviszonyok változásai ellenére is bizto-
sítva van. „az új rendszerrel teljesítjük az ügyfelek kívánságát 
a folyamatok optimalizálására vonatkozóan“ – nyilatkozott 
mühlberger úr.

az üzemben nincs szükség további sűrített levegőellá-
tásra. ennek megfelelően a COre-Ds helyileg is majdnem 
mindenhol alkalmazható. Végül is valamennyi előny arra irá-
nyul, hogy az ügyfelek részére a gyors mérési folyamatot és a 
gazdaságos minőségbiztosítást lehetővé tegyük. Valamennyi 
stratégiailag fontos komponenst a Wenzel vállalatcsoporton 
belül gyártjuk, és biztosítjuk a szoftver és a hardver láncola-
tát. a ggW gruber & CO. gmbH. a Wenzel csoport hivatalos 
képviseletét látja el ausztriában, és a leányvállalatán keresztül 
magyarországon is.

Látogasson el az Industria 2012 kiállításra és vásárra, ahol a 
Wenzel Core mérőgépet működés közben is megtekintheti! A pa-
vilon, 107/G Stand
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