QMSOFT - 1500 Instalações
QMSOFT - 30 Países
QMSOFT - 10 Idiomas

A L & W oferece um CD-ROM com todos os módulos
QMSOFT sem ônus e com tempo ilimitado para
teste de sua funcionalidade
Com isso há a possibilidade de testar o sistema
completo, de forma a se experimentar todo o sistema
sem pressão de prazo
Favor testar como é fácil conectar diferentes
instrumentos de medição de diferentes fabricantes,

criando um sistema único para obter o
gerenciamento completo de seus equipamentos de
medição

QMSOFTé um sistema modular, que permite a
aquisição somente dos itens que são realmente
necessários e permite a adicção de novos módulos
caso venha a precisar.

Muito sucesso ao testar o QMSOFT !
®

QMSOFT é marca registrada de L & W GmbH.

A inspeção sistemática de todos os instrumentos em
sua empresa é essencial para o sistema de gestão.
Este é um dos requisitos fundamentais de um
sistema certificado conforme ISO 9000..

• Isso produziria quantidades crescentes de
papel, uma rotina entediante e muitos gargalos.
Nós temos a solução:

Isso significa que:
• O estoque de instrumentos, incluindo todas as
informações relacionadas sobre saídas,
localização e registro devem ser gerenciadas.
• a utilização dos calibradores deve ser controlada
e a recalibração em intervalos definidos deve ser
garantida
• o processo de calibração deve ser mantido de
forma correta, sistemática e evidenciável.

QMSOFT (Quality Management Software) reúne
nossa experiência prática em calibração com as
vantagens da tecnologia em informática Além isso, é
uma ferramenta poderosa para gerenciar todos os
dados de instrumentos de medição de forma
uniforme.
Inicie o QMSOFT!

Estes são os componentes do QMSOFT:

• Todas as dimensões nominais e tolerâncias das
normas DIN or ISO bem como das normas ANSI,
British standards e parcialmente, francesas,
japonesas e coreanas podem ser calculadas pelo
sistema.
• Calibrações podem ser iniciadas diretamente a
partir do gerenciador e serão realizadas com
programas de calibração especialmente
projetadas para o tipo de instrumento selecionado
• Programas de calibração pré-definidos seguem
exatamente as regras e normas. Portanto não é
necessária qualquer preparação antes de iniciar a
medição.
• Todos os programas de calibração suportam
diretamente a conexão com instrumentos de
medição que fazem aquisição automática de
dados

• Os certificados de calibração podem ser
personalizados.
• Uma interface XML – abre o sistema QMSOFT
para conectar outros aplicativos.
• QMSOFT usa uma variedade de módulos para
suportar calibração de vários instrumentos. Cada
um destes módulos permite que se possa
executar e produzir um registro da calibração.
Assim é possível construir um sistema de acordo
com suas necessidades.

QM-MANAG – Gerenciamento das calibrações
O programa QM-MANAG fornece todas as funções
necessárias para gerencial todo o seu estoque de
instrumentos de medição. Permite que se criem
cartões de identificação, listas de busca e chamada,
bem como históricos. Pode ser criada uma estrutura
de dados definida pelo usuário para cada tipo de
instrumento O sistema fornece também uma interface
flexível para criação de pesquisa. O processo de
calibração pre controlado diretamente pelo sistema.

São funções importantes:
• Gerenciamento por campos independentes,
permitida graças à liberdade de definição de
estruturas de dados e possibilidade de criação de
novos tipos de instrumentos.
• livre definição de bancos de dados criando várias
listas de chamada de instrumentos e cartões

• Inclusão de cálculo de valores nominais e
tolerâncias para todos os tipos comuns de
calibradores para inspeção de comprimentos.
• inclusão de medições “on line” por integração de
diversos módulos de medição
• capacidade de administração paralela de
estoques diversos de dados de instrumentos
• capacidade para trabalho em rede e multi-usuário

para todas as plataformas de rede comuns

Se não possuir um programa de calibração
específico, o QM-MANAG fornece uma interface para
o MS-WORD ou MS-EXCEL para criar um certificado
de uma forma bastante simples.

QM-THREAD – calibração de calibradores e produtos roscados

QM-THREAD é uma ferramenta eficaz para medição
pe cálculo para todos os tipos de calibradores
roscados cilíndricos. O programa calcula os
diâmetros recomendados para medidas sobre
arames ou esferas e o diâmetro de flanco por
diversos métodos Estes cálculos também podem ser
feitos conforme norma ANSI.

Pesquisas internacionais estabeleceram que
QM-THREAD tem a máxima precisão para os
diversos perfis de roscas.

A seleção automática de arames e
esferas a partir de tabelas de
dimensões preestabelecidas ou
definidas por usuários, incluindo o
cálculo do diâmetro ideal, fornece
um ambiente de trabalho simples e
confortável, bem como auxilia na
minimização de fontes de erros. O
programa suporta calculo de
dimensões nominais e tolerâncias
para uma série variada de normas
internacionais de roscas. As normas
implementadas serão
constantemente atualizadas.

Atualmente as seguintes normas estão implementadas:
• Roscas métricas ISO conforme DIN ISO 1502
• Roscas unificadas (UNC, UNF, UNS..) conforme. ANSI/ ASME B1.1/1.2 e BS919, Part 1
• Roscas métricas trapezoidais ISO conforme DIN 103
• Roscas para tubos conforme DIN ISO 228
• Roscas Whitworth conforme BS84 / BS919 P.2
• Roscas métricas ISO conforme ANSI/ASME B1.16.M

• Roscas Buttress (dente de serra) conforme. to ANSI B1.9 or DIN 513
• Calibradores para insertos (HeliCoil) conforme DIN 8140 or Böllhoff
• Roscas para tubo NPSM conforme ANSI/ASME 1.20.1
• Roscas para válvulas e pneus conforme DIN 7756 e ETRTO V.7
• Roscas para conduítes conforme DIN 40431
• Roscas ACME e Stub ACME conforme ANSI B1.5 e ANSI B1.8

QM-PLAIN – calibração de calibradores lisos
O programa suporta da calibração de anéis padrão, anéis calibradores, calibradores tampão e de boca, plugues
padrão e discos padrão. Inserindo o tipo de calibrador e o valor nominal (p.ex. 20H9 or 1.002/1.005 pol) o programa
calcula tolerâncias e afastamentos.
As tolerâncias podem ser calculadas de acordo com
• DIN ISO 286,
• British Standard 969:1982,
• ASME/ANSI B89.1.6M or
• NF E 02-202 (french standard).

QM-DIAL –calibração de relógios comparadores e apalpadores

QM-DIAL suporta calibração de relógios
comparadores e apalpadores utilizando
calibradores de relógios ou máquinas de
medição horizontais. A calibração pode ser
executada conforme diversos tipos de normas
(ANSI, DIN, British standard, Japanese or
Korean standards).

Os resultados podem ser exibidos na forma
gráfica ou numérica ou salvos em arquivos

QM-MICRO –calibração de micrômetros

QM-MICRO suporta calibração de
micrômetros conforme diversas normas.
A calibração pode ser realizada de
acordo com DIN 863-1999 (Part 1-4), BS
870, BS 959, BS 6468, BS 1734 e
Federal specification GGG-C-105C bem
como normas internas de cliente.
Dependendo do tipo de micrômetro e o
modo de avaliação selecionado, o
programa determina erro total do
instrumento, erro do fuso, erro de
paralelismo ou de zero. A calibração dos
padrões também pode ser realizada.

QM-CALIP –Calibração de paquímetros

Este programa suporta calibração de
paquímetros de acordo com diversas
normas. A medição pode ser inserida
diretamente a partir do instrumento, caso
haja uma interface digital. O programa
determina os erros de medições externas,
internas e de profundidade. O resultado da
avaliação pode ser reproduzido na tela ou
impresso e os valores que excedem os
limites de tolerância podem ser destacados.

QMBLOCK – Calibração de blocos padrão
O programa QM-BLOCK foi concebido para a
automação da calibração de blocos padrão
apresentados individualmente ou em conjuntos. O
programa inclui um banco de dados para gerenciar
todos os blocos e conjunto e armazenar todo os
resultados.

A calibração por si só pode ser feita de acordo com
diferentes métodos, em geral de acordos com as
norma ISO 3650, ANSI/ASME B89.1.9. ou BS 4311,
mas também podem ser definidas tabelas com
tolerâncias e classes de exatidão personalizadas, para
atender às necessidades da empresa.

Em geral, a calibração de blocos padrão ser faz por
comparação “medição diferencial”. Isso significa que é
utilizado um bloco padrão de referência, com

comprimento conhecido, que é comparado ao bloco a
ser calibrado.
Os valores nominais e o comprimento no centro são
obtidos no certificado de calibração dos blocos de
referência.

Para calibrar um bloco padrão é usual fixar 5 pontos
de medição na face do bloco. A ordem dos pontos de
medição está relacionada à norma utilizada. O
programa permite que o usuário escolha sua própria
seqüência. Os resultados podem ser inseridos no
programa por aquisição direta de dados ou por meio
de digitação. Os resultados podem ser reproduzidos
na tela, impressora e/ou em arquivo. È possível
personalizar os registros, utilizando um modelo de
relatório definido pelo usuário.

QM-PRESS Calibração de manômetros

Programa para calibração de manômetros,
transdutores e padrões de pressão de
acordo com a DIN EN 837.

Os padrões podem funcionar de acordo com
diversos princípios (Bourdon, diafragma e
cápsula), em diversos meios (ar, água,
oxigênio, óleo e outros) e também ter
diversos tipos de construção (sem batente,
com batente, ponteiro na posição zero, etc)

QM-SCALE – calibração de réguas e trenas

Programa para calibração de réguas
graduadas de aço conforme DIN 865,
DIN 866 ou British Standard BS 4372.
Pode ser utilizado para calibração de
trenas conforme DIN 6403 e EG 73362.
O programa oferece a possibilidade de
calibrar a trena por partes. Pode ser
também calibrada uma treina longa com
um dispositivo mais curto. Os resultados
poderão ser visualizados de uma forma
tabular ou gráfica.

QM-TORQ – CALIBRAÇÃO DE TORQUÍMETROS
Este programa suporta a calibração de
diversos tipos de instrumentos de
indicação a ajuste de torque. A
validação é baseada na norma
internacional ISO 6789 e pode também
ser feita de acordo com especificações
internas. Usando a possibilidade de
efetuar a calibração com aquisição
automática de dados a partir de um
calibrador de torquímetros (Rahsol,
Norba ou outros) a calibração pode ser
feita e armazenada de uma forma
bastante eficiente.

QM-SPLINE – medição de estriados
Programa para suporte da calibração de
calibradores para estriados conforme DIN 5480
e DIN 5482 e também DIN 5482 (outras normas
em preparação). Há também a possibilidade de
inserir seus próprios parâmetros de acordo com
normas internas e calcular a medida sobre ou
entre pinos em relação a estes
parâmetros

QM-PIN – calibração de pinos
Medição e gerenciamento de pinos
padrão, pinos em conjunto, jogos de
arames para medição de roscas,
calibradores de espessura O
programa é capaz de gerar e
gerenciar todos os valores nominais
de um jogo de pinos e também
resultados de um sem número de
medições incluindo todos os
resultados para cada pino ou arame.
Os dados de medição podem ser
inseridos por aquisição de dados ou
por digitação via teclado. A
apresentação dos resultados se faz
em forma de tabelas, tanto na tela
como na impressora.

QM-SUBITO – calibração de comparadores de diâmetros internos

Programa para calibração de comparadores
de diâmetros internos, com diversas
configurações, conforme norma
VDI/VDE/DGQ 2618. Os dados de medição
podem ser inseridos por aquisição de dados
ou por digitação via teclado. A
apresentação dos resultados se faz em
forma de tabelas e gráficos, tanto na tela
como na impressora ou arquivo.

QM-PROBE – gerenciamento de apalpadores e padrões
Ao medir calibradores, há necessidade
constante de utilizar padrões, arames, e outros
acessórios. O programa QM-PROBE é uma
ferramenta poderosa para gerenciar todos
estes apalpadores e padrões, especialmente
para medição de roscas, com seleção
automática de arames ou esferas a partir de
bibliotecas internas.

QM-GAUGECAL – cálculo de valores nominais e tolerâncias de calibradores

Programa para cálculo de valores
nominais e tolerâncias de
calibradores lisos e roscados,
tampões, ferraduras e anéis.
Apresenta valores limites de
leitura para diâmetro sobre
arames ou esferas, correções do
valor calculado para diâmetro de
flanco devido ao ângulo de hélice
e amassamento dos arames.

QM-SOFT – programas de indicação

QMSOFT - Programas de indicação
Um instrumento eficiente e conveniente significa possibilidade e efetuar medições on line e aquisição de dados. O
sistema QMSOFT inclui diversos módulos que permitem a comunicação on line com todos os instrumentos de
medição comuns. Isto pode ser feito por meio de um cabo serial ou cabo especial e placas de interface. É possível a
interface com os programas MS-Excel e MS-Word.

QM-SOFT – normas utilizadas nos programas
Program QM-THREAD (Inspection of thread gauges)
ISO Metric threads, DIN ISO 1502 (DIN 13)

Master rings, French Standard NF E 11-011
Program QM-DIAL (Inspection of Dial gauges and indicators)

ISO Metric threads, ANSI B1.16M

Dial gauges, DIN 878 - 1983

Metric ISO Trapezoidal threads, DIN 103

Dial indicators, DIN 879 - 1999

Unified threads and thread gauges, ANSI/ASME B1.1 u. B1.2

Dial test indicators, DIN 2270 - 1985

Thread gauges for Unified threads, BS 919 (Part 1)

Dial gauges, ASME/ANSI B89.1.10M

Gauges for pipe threads, DIN ISO 228

Dial gauges, French Standard NF E 011-50

Steel conduit threads, DIN 40430, 40431

Dial test indicators, French Standard XP E 11-053 : 2000

Knuckle threads, DIN 405

Dial gauges, Japanese Standard JIS B 7503-1992

Buttress threads and gauges, DIN 513 /Factory standard

Dial gauges, British Standard BS 907-1965

Gauges for wire thread inserts for metric threads, DIN 8140

Dial test indicators, British Standard BS 2795-1981

Gauges for screw threads Whitworth - British std BS 84 BS 919 (P2)

Dial gauges and Test indicators, Australian Standard AS 2103

NPSM pipe threads, ANSI/ASME 1.20.1

Dial gauges (0.01 mm Grad), Korean Std KS B 5206-1984

Aerospace MJ threads, DIN ISO 5855

Dial gauges (0.001 mm Grad.), Korean Std KS B 5207-1984

Gauges for Metric and Unified thread inserts, Böllhoff fact. std

Dial test indicators, Korean Standard KS B 5238-1976

Threads for valves and tyres, DIN 7756 and ETRTO V.7

Program QM-CALIP (Inspection of Calipers)

Metric threads, NF E 03-152/153 (GE40-010N)

DIN 862 - 1988

Unified threads, CNOMO GE40-008N (PSA, Renault)

British Standard BS 887

ACME threads, ANSI B1.5 - 1988

French Standard NF E 11-091

Stub-ACME threads, ANSI B1.8 - 1988
Buttress threads 7°/45°, ANSI B1.9 - 1973
Hot-dip galvanized threads, DIN ISO 965:2002
Program QM-PLAIN (Inspection of plain rings, plug and snap gauges)

Program QM-MICRO (Inspection of Micrometers)
Micrometers (any type), DIN 863 – 1999 (Part 1-4)
External micrometers, British Standard BS 870-1950
Internal micrometers, British Standard BS 959-1950

DIN-ISO 286 – 1

Depth micrometers, British Standard BS 6468 : 1984

DIN-ISO 286 – 2

Micrometer heads, British Standard BS 1734 : 1951

British Standard BS 969

Micrometers (a. type), Federal Spec GGG-C105 C–1987

ANSI/ASME B89.1.6M-1984

External micrometers, Australian Standard AS 2102

French Standard NF E 02-202 (GE40-001N)

Internal micrometers, Australian Standard AS 2101 : 1978

Master rings, BS 4064 : 1966 and BS 4065 : 1966

Adicionalmente podem ser oferecidos outros módulos
para calibração de diversos tipos de instrumentos
Programas adicionais e normas adicionais podem ser
implementados sob encomenda por solicitação do
cliente, com custos adicionais.
QMSOFT pode trabalhar independente ou em ambiente
cliente-servidor
As plataformas suportadas são Windows 98 e Windows
NT, 2000 or Windows XP. O sistema pode ser
implementado por módulos.
Atualmente existem diversos laboratórios de calibração
em indústria e independentes utilizando a tecnologia

QMSOFT. Mais de 30 laboratórios acreditados pelo
DKD (organismo de acreditação alemão) usam os
programas QMSOFT.
Os módulos QMSOFT também são empregados
como componentes de terceira parte para
estender funcionalidade de outros programas, por
exemplo, cálculo de tolerâncias de roscas em
sistemas CAQ.
Diversas universidades e escolas técnicas alemãs
fazem uso do sistema QMSOFT para fornecer
treinamento prático aos seus estudantes nas áreas
de gerenciamento e execução de calibração de
instrumentos de medição.

Países onde QMSOFT já foi instalado:
África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, República Checa, Dinamarca,
Eslovênia, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Índia, Indonésia, Inglaterra,
Israel, Itália, Luxemburgo, Malásia, México, Noruega, Polônia, Suécia, Suíça, Singapura, Coréia do Sul, Taiwan,
Turquia.

QM-DIAL – exemplo de certificado de calibração

Certificado de calibração
Laboratório de Metrologia < personalize aqui o seu logo>

QM-DIAL

Calibração de relógio comparador conf.. to BS 907 : 1965
Cliente:

L&W

Identificação:

2871 KB-511

Norma:

BS 907 : 1965

Faixa de medição:

5,00 mm

Graduação:

0,01 mm

Início da calibração:

0,00 mm

Final da calibração:

5,00 mm

Passo da calibração:

0,10 mm

Posição p/determinação da repetitividade

0,20 mm

Resultados da calibração
parâmetro

Valor nominal
[µm]

Valor real
[µm]

Fora de
tolerância [µm]

Desvio – pontos adjacentes

5,00

1,50

-

Desvio em ½ revolução

7,50

2,20

-

Desvio em 1 revolução

10,00

3,10

-

Desvio em 2 revoluções

15,00

4,60

-

Desvio em qquer intervalo maior

20,00

5,50

-

Histerese

3,00

0,80

-

Repetitividade

2,00

1,20

-

Validação:

Instrumento dentro da tolerância

Rastreabilidade:

Calibrador de relógios - No.178164 blocos padrão 314826 (Cert no. 0125454-2002)

Data calibração

01 Outubro 2002

Operador:

.............................. (Mr. Smith)
Curva de calibração

QM-THREAD – exemplo de certificado de calibração

Certificado de calibração
QM-THREAD

Laboratório de Metrologia < personalize aqui o seu logo>

Calibração periódica de calibrador tampão roscado cilíndrico PASSA NÃO-PASSA
Cliente: L&W Identity number: 6386-B012
Especificação da rosca: M 20x2.5-6H
Norma ISO metric threads according to DIN ISO 1502 (DIN 13)
1. ângulo de flanco:

30,00°

2. Ângulo de flanco:

30,00°

Passo:

2,5000 mm

Entradas de rosca:

1,0

Diâmetro do arame utilizado:

1,3500 mm

Força de medição:

3,0 N

Método de medição:

Método dos três arames

Valores nominais do calibrador

Lado PASSA

Lado NÃO PASSA

Diâmetro maior (max):

20,0300 mm

19,1210 mm

Diâmetro maiorr (min):

20,0020 mm

19,0930 mm

Diâmetro de flanco (max):

18,3990 mm

18,6140 mm

Diâmetro de flanco (min):

18,3850 mm

18,6000 mm

Diâmetro de flanco – lim. desgaste :

18,3710 mm

18,5920 mm

Diâmetro menor –valor máximo:

16,9331 mm

16,9331 mm

Valores medidos para diâmetro de flanco – lado PASSA
Plano de
medição No.

Valor
medido No.

medida [mm]

Diâmetro de. Flanco
[mm]

Fora de tolerância
[µm]

1

1

20,2574

18,3717

-

2

1

20,2582

18,3725

-

1

2

20,2565

18,3708

-0,20

2

2

20,2569

18,3712

-

Valores medidos para diâmetro de flanco – lado NÃO PASSA
Plano de
medição No.

Valor
medido No.

medida [mm]

Diâmetro de. Flanco
[mm]

Fora de tolerância
[µm]

1

1

20,4823

18,5967

-

2

1

20,4831

18,5975

-

Validação:

Calibrador fora de tolerância

Procedimento de calibração:

VDI/VDE/DGQ 2618 (Page 23)

Incerteza de medição:

U = 1,5 µm + 0,9 µm * L (Comprimento L in m)

Equipamento e rastreabilidade:

Equipamento no. B181289
Bloco padrão. 531826 (Calibr.-Certificate-No. 02/25454-A)

Data de calibração:

16 Março 2003

Operador:

...........................
(Mr. Smith)

QM-LINK – interface com outros programas

estruturada de dados dos instrumentos de uma forma
simples

Cada módulo do programa QMSOFT inclui uma
interface chamada„QmLink“. Esta interface foi
projetada para criar uma ferramenta universal para
troca de dados de instrumentos entre componentes do
próprio QMSOFT, bem como de um sistema de
terceira parte, por exemplo um sistema CAQ.

A L&W oferece uma descrição detalhada desta
interface a fim de permitir que desenvolvedores de
outros componentes de software um acesso simples à
total funcionalidade do sistema QMSOFT® .

QmLink foi implementado como uma interface de arquivos
baseada no formato XML. Este formato está se tornando
cada vez mais usual e suporta uma descrição bem

Exemplo de uma arquivo QmLink, representando a
chamada do programa para calibração de um
calibrador tampão liso PASSA/NÃO PASSA

CONTATO NO BRASIL
Feinmess Tecnologia e Treinamento Ltda
Fone: 11-5181-6420
gertec@feinmess.com.br

