utrip tujine

dogodki in dosežki

Lažja in hitrejša kontrola geometrijskih
toleranc (GD&T)
Geometrijske tolerance (tolerance oblike
in lege, angleško GD&T) so kljub dejstvu,
da so bližje popisu dejanske funkcionalnosti izdelka od klasičnih toleranc (slednje
lahko razumemo tudi kot izpeljanko geometrijskih toleranc), še vedno razumljene
kot kompleksna stvar. Tudi sama kontrola s klasičnimi koordinatnimi merilnimi
stroji (KMS) ni preprosta. S 3D-meritvami z vodilnimi optičnimi sistemi za 3D-digitalizacijo je bil storjen velik korak
naprej pri kontroli tovrstnih odstopkov. Z
zajemanjem površin dobimo popis celotne površine, ki omogoča nove možnosti
kontrole geometrijskih toleranc. Glavne
karakteristike osnovnih oblik (ravnine, valji, stožci, krogle), npr. normala ravnine, os
valja ali stožca, središče krogle, se določijo
na podlagi celotne površine, ki opredeljuje

Slika 3: Pri kontroli koncentričnosti se tako
kontrolna kot kontrolirana os določita na
podlagi celotne površine realnega, in ne CAD-modela, kar je verodostojnejši podatek.

Slika 4: Tudi standardne kontrole položaja
imajo prednost v določevanju nominalnega
položaja neposredno iz CAD-modela, s čimer
se izognemo potratnemu vnašanju nominalnih
koordinat.

Slika 1: Kontrola planosti; sistem določi mejni
ravnini (zgornji in spodnji odstopek) ter primerja realno površino z obema.

Slika 5: Optični digitalizator na belo svetlobo ATOS II podjetja GOM iz Nemčije, ki je skupaj
s pripadajočo programsko opremo GOM Inspect trenutno v svetu vodilni proizvod za v članku
predstavljene meritve.

ustrezno usposobljen kader, saj se v poplavi
optičnih sistemov na trgu nevešč uporabnik težko odloči za opremo, ustrezno glede
na svoje potrebe.
Slika 2: Kontrola cilindričnosti poteka podobno kot kontrola planosti.

obravnavano obliko. Primerjava s teoretično obliko, ki jo sistem odčita samodejno
iz CAD-modela, je nato zelo preprosta in
hitra. Slike prikazujejo primere kontrole
osnovnih geometrijskih toleranc.
Prikazani so samo osnovni primeri kontrole toleranc. Sistemi omogočajo tudi
kontrolo proﬁla površine, vzporednosti,
pravokotnosti in seveda tudi kontrole vseh
dimenzijskih toleranc. Nujna predpogoja
za ustrezne meritve sta vrhunska oprema in
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Za konec je treba priznati, da na uvodno
vprašanje o tolmačenju in uporabi geometrijskih toleranc sicer ne moremo odgovoriti s tem, kako jih kontroliramo. Zagotovo

pa sta pomembna podatka kakovost tolmačenja in hitrost meritev, ki sta pri uporabi
optičnih digitalizatorjev med najpomembnejšimi prednostmi, še posebno pri kontroli prvih vzorcev iz orodja. Končna odločitev je odvisna od posameznega primera in
zahtev.
Samo Gazvoda, TECOS Celje

Težav z dobavo japonskih avtomobilov ni
Predstavnica za odnose z javnostmi v družbi Toyota Slovenia Jasna Baller je pojasnila, da bodo Toyotine tovarne na Japonskem do srede preventivno zaprte, vendar
pa v treh tovarnah, ki jih ima Toyota na najbolj prizadetem območju, proizvajajo
predvsem vozila, namenjena ameriškemu in japonskemu tržišču. Tridnevno zaprtje
tovarn na dobavo vozil in sestavnih delov v Slovenijo ne bo imelo večjega vpliva, saj
je 80 odstotkov vozil za evropski in slovenski trg proizvedenih v Evropi. Največji problem je trenutno motena dobava električnega toka, prioriteta pa je zagotoviti varnost
vseh zaposlenih in njihovih svojcev.
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