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Gyor san és roncsolásmentesen
CT ipa ri mé ré si szol gál ta tá sok az Enerswiss AG-tõl

Az Enerswiss AG 2009-ben, Svájc ban
ala pí tott, ru gal mas, szé les kö rû, ipa ri
mé rés tech ni kai szol gál ta tá so kat
nyúj tó vál lal ko zás. Ren del ke zik ISO
9001 és 14001 ta nú sí tás sal, amely
biz to sít ja szol gál ta tá si te vé keny sé -
gük ma gas mi nõ sé gi szín vo na lát, tö -
re ked ve a fo lya ma tos in no vá ci ó ra.
Ma gyar or szá gon A szé kes fe hér vá ri
mé rõ la bor ban mû kö dõ, né met gyárt -
má nyú Werth HV 500-es kom pu ter to -
mog rá fos (CT) mé rõ gép pel vál lal ják
mun ka da rab ok gyors, roncsolás-
mentes, tel jes be mé ré sét, il let ve a
funk ci o ná lis mé re tek nagy pon tos sá -
gú meg ha tá ro zá sát.

A CT-mérésnél a tárgy asz ta lon el he lye -
zett és fo lya ma to san kör be for ga tott
mun ka da rab ról 2D-röntgenfelvételt ké -
szí te nek, majd a 2D-képek egy más ra he -
lye zé sé vel és di gi ta li zá lá sá val meg kap -
ják a mun ka da rab tel jes ér té kû 3D-s fe -
lü le ti és tér fo ga ti geo met ri ai mo dell jét.

A CT-géppel vég zett 3D-mérés a
mun ka da rab ok geo met ri ai meg ha tá ro -
zá sán kí vül re pe dé sek, tö ré sek, zár vá -
nyok ke re sé sé re, po ro zi tás mé ré sé re,

bel sõ foly to nos sá gi és anyag hi ba ki -
mu ta tá sa i ra, mû kö dés vizs gá lat ra is
mó dot ad.

A 3D-ben meg je le ní tett mun ka da ra -
bon a mé ret pon tos sá gi mé ré sek el vég -
zé se mel lett met sze tek vizs gá la tá ra és 
– egy más ra he lye zés sel – 3D-s CAD-

rajzokkal va ló ös  sze ve té sé re is le he tõ -
ség van.

A vizs gá lan dó mun ka da rab le het
sze relt, komp lex, több da rab ból ál ló
rend szer, így az ele mek kap cso ló dá sai,
il lesz té sei is ta nul má nyoz ha tó ak.

A kom pu ter to mog rá fi á val tör té nõ
mé rés min den olyan gyár tá si, ter mék fej -
lesz té si, mi nõ ség el len õr zé si te rü le te ken
elõ nyös és költséghatékony szol gál ta tás,
ahol a gyor sa ság és a roncsolásmentes
mé ré si tech no ló gia elõny, a nagy fo kú
pon tos ság pe dig alap kö ve tel mény.

www.enerswissag.com

Mû kö dé si elv
A CT-gépben a mun ka da ra bot egy
for gat ha tó tárgy asz ta lon he lye zik el
a rönt gen for rás és a szen zor kö zött,
ez zel le he tõ vé té ve a da rab át vi lá gí -
tá sát. A mé rés so rán a tárgy asz ta lon
el he lye zett mun ka da rab ról rönt gen -
fel vé tel ké szül, amely az ún. de tek to -
ron kép zõ dik. A de tek to ron meg je le -
nõ kép min den egyes kép pont ját di -
gi ta li zál ják, így egy di gi tá lis rönt gen -
kép ké szül. A mun ka da ra bot fo lya -
ma to san kör be for gat va és ké szít ve a
di gi tá lis rönt gen ké pe ket meg kap juk
a mun ka da rab 3D-képét. A meg je le -
ní tés nem csak a mun ka da rab kon -
túr já ra vo nat ko zik, ha nem az anyag -
vas tag ság ra és anyag mi nõ ség re is.

A CT-mérés elõ nyei
– Gyor sa ság, szem ben a ha gyo má nyos el já rá sok kal
– A tel jes mun ka da rab gyors szkennelése és azon na li elem zé si le he tõ sé ge
– Komp lex geo met ri ai vizs gá lat a szkennelést kö ve tõ en el vé gez he tõ
– A mé ré sek és a ki ér té ke lé sek egy szer re is tör tén het nek
– Mé rõ prog ra mok ké szít he tõ ek az is mét lõ dõ fel ada tok hoz, így gyors so ro zat -

mé rés re van le he tõ ség
– Meg fe le lõ mé ré si pon tos ság
– Szab vá nyos mód sze rek a kar ban tar tás ra, ka lib rá lás ra és vis  sza ve ze tés re vo -

nat ko zó lag
– Roncsolásmentes anyag vizs gá lat
– Ami kor egy na gyobb mun ka da rab ból csak egy kis rész le tet kí vá nunk mér ni,

ak kor le he tõ ség van a kon cent rált mé rés re
– Össze sze relt kü lön bö zõ anya gú mun ka da rab ok mé ré sé re is al kal mas, a mun -

ka da rab ré szei kü lön és egy ben is meg je le nít he tõk az anyag faj ták sze rint 
– Le he tõ ség az al kat ré szek kap cso ló dá si pont ja i nak az elem zé sé re

Vizs gál ha tó anya gok
– mû anyag ok kü lön bö zõ tí pu sai
– fé mek, pél dá ul alu mí ni um, réz
– acél (bi zo nyos anyag vas tag sá gig)
– por ce lán
– üveg
– szén szál
– nyom ta tott áram kör
– ká bel


