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Název anglicky:
Contactless shape precision evaluation of very low stiffness products.

Název česky:
Bezkontaktní vyhodnocování tvarové přesnosti výrobků s velmi nízkou tuhostí.

Anotace anglicky:
The content of designed technology "Contactless shape precision evaluation of very low
stiffness products" is a way of measuring and evaluating the surfaces and edges of parts for
which they can not, with regard to their low stiffness, use standard measuring methods.
Furthermore, this technology allows the complete dimensional inspection, by which has
the roundness of parts significantly higher predicative ability of the overall quality than
standard measuring outputs.

Anotace česky:
Obsahem navrţ ené technologie "Bezkontaktního vyhodnocování tvarové přesnosti
výrobků s velmi nízkou tuhostí" je způsob měření a vyhodnocení povrchů a hran dílů, pro
které nelze, s ohledem na jejich nízkou tuhost, vyuţ ít standardních měřících metod. Dále
tato technologie umoţ ňuje tzv. totální rozměrovou inspekci, která má v této oblosti dílů
výrazně vyšší vypovídající schopnost o celkové kvalitě neţ standardní měřící výstupy.

Klíčová slova anglicky:
measurement, evaluation, deviations, very low stiffness products

Klíčová slova česky:
měření, vyhodnocování, odchylky, výrobky s velmi nízkou tuhostí

Interní identifikační kód přidělený tvůrcem:
KKS-VZ1-11-11
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Popis vytvářené technologie:
Tato technologie je vyvinuta pro textilní kryty podběhů z recyklovaného PET. Tvar takového
dílu je na následující obrázku.
Technologie měření je rozdělena do dvou fází:
Ustavení měřícího přípravku vůči CAD datům
(RPS rovinám) pomocí dotykové sondy.
Bezkontaktního nasnímání potřebné části
povrchu a hran dílu.
Vyhodnocují se taktéţ dva typy bodů:
Povrchové, kde je porovnávána poloha
referenčního bodu vůči naměřenému povrchu.
Obvodové, kde je nutné nejdříve vyselektovat
hraniční body skenu a vůči nim teprve provést
porovnání.
Technické parametry výsledku:
Rozměry testovaných dílů: 1200 x 800 x 600 mm
Rozlišení pro vyhodnocení kontur koberce: 0.35 x 0.35 mm
Rozlišení pro vyhodnocení povrchu koberce: 1 x 1 mm
Bodové i plošné vyhodnocení tvarových odchylek
Čas měření a vyhodnocení jednoho dílu: < 25min
Pro vlastní měření byl pouţ it měřící systém Leica Laser Tracker
LTD800 s kontaktním snímačem T-Probe II a bezkontaktní
skenovací hlavou T-Scan.
Požadované technické parametry:
Tyto díly by měly být vyráběny s tolerancí ±2mm pro tvar i ořez, coţ vyplývá z výkresové
dokumentace. Přesnost měření a vyhodnocení tedy musí být lepší neţ ±0,2mm.
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Ukázka lisovacího nástroje:
Typickým způsobem výroby tohoto typu dílů je lisování předehřátého PET koberce
v hlazených hliníkových nástrojích viz obrázek.

Současný stav:
V současné době je hlavním způsobem tvarové a rozměrové kontroly vyuţ ití pevných
kontrolních přípravků. Tyto přípravky jsou frézovány do tvaru podběhu s plochami dílu
odpovídajícími plechové dosedací ploše. Kontrola je tedy naprosto závislá na osobě, která ji
provádí. Tvarová kontrola je závislá na pocitu kontrolora, sedí / nesedí a ořez je vţ dy
zkoumán lokálně.
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Na následujícím obrázku je detail měřícího přípravku s tolerančním polem a rastrem vůči
souřadnému systému automobilu.

Nový typ měřícího přípravku:
Pro moţ nosti automatického vyhodnocení na moderních CMM strojích je nutné pouţ ití
přesných přípravků. Ty jsou však poměrně sloţ ité a značně nákladné. Pro vývoj měřící
technologie slouţ ily tyto přípravky pro ustavení dílů vůči RPS rovinám definovaným v CAD
datech.
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Ţluté tečky na povrchu dílu slouţ ily pro definici měřících bodů. Tyto body byly přeneseny
pomocí průmětu bodu z dotykové sondy na CAD data bez nutnosti sloţ ité definice přes
souřadnice.

Na následujícím obrázku jsou vidět dvě RPS roviny slouţ ící k ustavení měřícího prostoru
vůči CAD datům.

-7Výsledek ustavení měřícího prostoru vůči CAD datům:

Výsledný mrak měřených bodů bezkontaktním skenerem:

Zelená – oblasti pro plošná vyhodnocení
Šedá – oblasti pro vyhodnocení hran
Červená – vyselektované hraniční body
Vyhodnocení obvodových bodů:

KKS-VZ1-11-11
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Vyhodnocení plošných bodů:
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Ukázka totální rozměrové inspekce:
Budoucností v oblasti tvarové a rozměrové inspekce dílů je tzv. totální inspekce dílů,
zahrnující celý zkoumaný povrch a vyhodnocující nejenom odchylky v konkrétních bodech,
ale průběh odchylek celého povrchu. Pro takováto vyhodnocení se nejlépe hodí tzv. barevné
mapy odchylek.
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Závěr:
Byla vytvořena „Technologie bezkontaktního vyhodnocování tvarové přesnosti výrobků s
velmi nízkou tuhostí“ umoţ ňující měření verifikaci výrobních procesů výrobků s velmi
nízkou tuhostí. Touto technologií je moţ né verifikovat tvarovou a rozměrovou přesnost
takovýchto výrobků zvláště v procesu zavádění výroby, kde nutno deklarovat tyto vlastnosti
odběratelům. Takto validované výrobky mají výrazně vyšší konkurenční výhodu a mnozí
odběratelé jiţ vyţ adují měřící protokoly takovýchto výrobků. Touto technologií je moţ no
celý proces jednoduše automatizovat a minimalizovat vliv člověka na výsledek měření. Tato
technologie zajišťuje značnou opakovatelnost v průběhu celého ţ ivotního cyklu výrobku a lze
s ní kdykoli validovat následnou sériovou produkci. Stabilita měřícího procesu byla ověřena
na cca 60 dílech.
Technologie byla testována na čtyřech typech dílů předních a zadních podběhů pro vozy VW
Touareg a Porsche Cayenne.
Podrobnosti měřící technologie jsou obsahem obchodního tajemství předaného firmě
Naretec s.r.o.
Uživatel technologie:
Navrţ ená technologie je vyuţ ívána a uplatněna firmou NARETEC s.r.o., Plzeň.
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Kalibrační certifikát měřícího systému Leica Laser Tracker LTD 800+T-Scan+T-Probe:

