ZOLLER 3D-skenovací a měřicí přístroj

3dCheck

»3dCheck«
Hledáte systém, se kterým můžete bez větších obtíží vytvářet 3D modely
nástrojů, lůžek vyměnitelných břitových destiček, implantátů, lopatek turbín a
podobných objektů? To je nyní možné s přístrojem
ZOLLER »3dCheck«. ZOLLER »3dCheck« sjednocuje přednosti optického 3D
senzoru s vysoce přesnými CNC osami a plně automatickou technologií zpracování
obrazu.

Díky kombinaci optiky ZOLLER 3D, která senzoricky detekuje vlastnosti ploch a vysoce
přesné technologie zpracování obrazu je ZOLLER
»3dCheck« dokonalý kontrolní přístroj pro
rychlou 3D digitalizaci orientovanou na
samotný výrobní proces. Navíc mohou být
provedena měření v souřadnicovém systému
a určení vlastností ploch a to až po rychlou
3D simulaci přímo ve výrobním procesu. Tímto
otevírá »3dCheck« zcela nové možnosti pro
měření nástrojů, obrobků a podobných objektů.
Vybavení:
 Kamerové zpracování obrazu pro měření
vnější kontury:









průměr
rádius a úhel
válcovitost
obvodové házení a jeho kompenzace
čelní házení
úhel špičky
axiální úhel
tvary

 3D-digitalizace pro:
 vytváření 3D těles
 3D-analýza na základě
topografického porovnání
skutečných a požad. hodnot
 2D-analýza na základě
rovin řezu
 3D-analýza na základě vyhodnocení
jednotlivých geometrií RoI (Region of
Interest
Oblasti použití:
 výroba forem a nástrojů (elektrody a
tvarové dílce, měděné elektrody)
 archivace speciálních nástrojů pro pozdější
porovnání požadovaných a skutečných
hodnot
 rozpoznání/vytvoření vzoru pro starší
nástroje bez výkresů (oprava) nebo pro
novou výrobu, když již není k dispozici
výkres
 3D modely s kompletní konturou
pro katalogizaci nástrojů
 porovnání požadovaných a skutečných
hodnot libovolných objektů (nástroje,
lopatky turbín, implantáty, elektrody,
zástrčky a mnoho dalších)

ZOLLER 3D-skenovací a měřicí přístroj »3dCheck«

Intuitivní ovládání základního programu pro 3D digitalizaci
velkého množství tvarových objektů
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Knihovna datových vět pro rychlý výběr jednotlivých datových
vět, uložených skenovacích plánů a požadovaných hodnot
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ZOLLER 3D-scanovací a měřicí přístroj

3dCheck

»3dCheck«
 roviny řezu a porovnání požadovaných a
skutečných hodnot u 2D kontury například pro vrták a lopatku turbíny
 automatické vyhodnocení standardních 2D a 3D geometrií
Technická data:
 5 CNC řízených os
 pojezd v ose Z: 600 mm
 pojezd v ose X: 235 mm
 měřitelný vnější průměr: 470 mm
 pojezd v ose Y: ± 50 mm
 měřitelný průměr s přejezdem za osu:
60 mm
 max. skenovatelná plocha, viz.
katalogový list 62.04.02
 rozsah vyklopení senzoru: -35° až + 90°
 max. průměr objektu: 70 mm
 měřící objem senzoru: 20 x 15 x 8 mm³
 měřící čas: 4,5 s/jeden snímek
 rozlišení osy Z: 0,0015 mm
 rozlišení osy X/Y: 0,015 mm
 počet měřících bodů: 1,25 MP
 pracovní vzdálenost: ca. 95 mm
Uživatelské rozhraní s CNC-joystickem, skenovacím plánem, výukovými/znázorňujícími a vyhodnocovacími funkcemi
Příklad: porovnání požadovaných a skutečných hodnot u 3D modelu vrtáku

Opce:
 volitelné vyhodnocení 2D a 3D
geometrií pomocí měřících programu
dle přání zákazníka

Porovnání požadovaných a skutečných hodnot u 3D modelu
lopatky turbíny

Vytvoření kontury s přesností na m díky softwarové funkci »lasso« v ZOLLER »pilot 3.0«na příkladu vrtáku
Libovolné roviny řezu pro kontrolu tvaru
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