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NekoviNe

Če na hitro pogledamo zgodovino, lahko rečemo, da so se 
metode merjenja skozi čas pomembno spremenile, pomeni, da 
so postale natančnejše, zanesljivejše, ponovljive in še bi lahko 
naštevali, kar je posledično tudi dvignilo raven kakovosti izdelkov. 
Od mehanskih merilnih priprav, preko računalniško vodenih 
koordinatnih merilnih naprav, do optičnih naprav za zajemanje 
oblike ter CT-skenerjev.

Geometrijsko dimenzioniranje in 
toleriranje (GD&T)
V industriji se dnevno srečujemo z dolžinskimi meritvami ter geometrijski-
mi meritvami oblik, s pomočjo katerih preverjamo natančnosti proizvodnih 
procesov ter skladnosti izdelkov glede na izdelano dokumentacijo. Postop-
ki in metode so se in se še spreminjajo ter nadgrajujejo glede na tehnologi-
jo, ki je dostopna in ki jo je mogoče implementirati v merilne postopke.
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Na TECOS-u v zadnjih letih opažamo trende in veliko prisotnost 
toleriranja oblik, ki ga s kratico označimo GD&T, torej govori-
mo o geometričnem dimenzioniranju in toleriranju oblik, leg, 
opleta, orientacije površin in profilnega odstopanja. Razlog za to 
so predvsem oblikovno kompleksnejši izdelki in tudi večje število 
gradnikov, ki jih s primarnimi mehanskimi pripomočki ni več mo-
goče hitro in učinkovito preveriti. Posledično je tudi spremljevalna 
dokumentacija postala vse bolj enostavna in lažje berljiva.

Kaj je GD&T?

Geometrično dimenzioniranje in toleriranje je jezik komunicira-
nja, ki zajema značilnosti inženirskega oblikovanja. GD&T vsebuje 
simbole, definicije, matematične formule in pravila uporabe, vse, 
kar je potrebno za učinkovit inženirski jezik. Kot že ime pove, 
pojasnjuje tako nominale dimenzije (idealna geometrija) kot tudi 
tolerančna polja za določen izdelek. Ker se GD&T prikazuje z linij-
skimi simboli in arabskimi številkami, je razumljiv za inženirje v 
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globalnem merilu, ne glede na svoj materni jezik. GD&T je prevla-
dujoč inženirski jezik v merilstvu, ki so ga sprejele vse pomembne 
institucije po svetu.

Pomembno je tudi, da razumemo, kaj GD&T ne predstavlja. Ne 
predstavlja orodja za kreativno oblikovanje, ne definira, kako se 
določene površine kontrolirajo in ne narekuje funkcijskih lastnosti 
izdelkov.

Na primer: Konstrukter izriše izvrtino, ki je lahko izvrtina hidra-
vličnega cilindra, v njo namerava potisniti bat, zatesnjen s tesnil-
nim obročem, ta cilinder mora prenesti določene tlake. GD&T teh 
informacij ne posreduje, to je odgovornost konstrukterja, da svoje 
skrbi in strahove hidravlične izvrtine nedvoumno prenese v meril-
ne veličine. Merilne veličine so lahko velikost, oblika, orientacija, 
pozicija ter hrapavost površine cilindra, ki jih pridobi s pomočjo 
mehanskih preračunov in izkušenj.

GD&T je jezik, ki pomaga konstrukterju prenesti oblikovne in 
mehanske zahteve v merne veličine.

Obstaja pet glavnih skupin GD&T sistema:
Tolerance oblike: ravnost, premost, krožnost in cilindričnost
Tolerance orientacije: vzporednost, pravokotnost, kotnost
Tolerance odstopanja profila: ploskovno in linijsko
Tolerance lege: simetričnost, koncentričnost, pozicija
Krožni oplet

naprednejših naprav ter samih tehnoloških postopkov, tolerančna 
polja zaostrujejo, kar posledično vodi k višji kakovosti izdelanih 
kosov. Prednosti opažamo predvsem v fazi konstruiranja, saj se 
lahko na primer z eno toleranco lege luknje definira oddaljenost 
dotične luknje od definiranega baznega koordinatnega sistema v 
dveh smereh, pomeni, da je dokumentacija veliko preglednejša in 
lažje berljiva. Programska oprema za izvajanje tovrstnih meri-
tev, ki se uporablja danes, je standardizirana (ISO 1101) in nam 
zagotavlja meritve v sklopu omenjenega standarda, kar pomeni, da 
je vpliv operaterja na meritev minimalen v primerjavi s konven-
cionalnimi metodami. Veliko prednost predstavlja sistem GD&T 
pri toleriranju kosov, ki so del večjega sestava, saj se bazni sistemi 
po navadi postavljajo na funkcionalne površine in gradnike oz. na 
elemente, ki so pri montaži/sestavi v stiku s sosednjim kosom ali 
se preko izvrtin poravnavajo na sosednji kos. Lahko bi povzeli, da 
je virtualna poravnava kosa na v dokumentaciji definirane bazne 
gradnike, simulacija montaže, brez upoštevanja deformacij zaradi 
vijačenja ali drugega načina pritrjevanja. To simulirano stanje se 
s tujko imenuje »Virtual assembly« in nam takoj pokaže, kakšna 
bo teoretično po sestavi postavitev drugih gradnikov, ki niso del 
baznega sistema.

Način toleriranja GD&T je prisoten v industriji že dolga leta, 
predvsem so ga uporabljali v avtomobilski in letalski industriji, 
kjer gre za velike sestave in oblikovno zahtevnejše kose. Na naših 
tleh je ta način toleriranja v praksi precej manj razširjen, vendar v 
zadnjih letih opažamo precejšno porast GD&T toleranc v doku-
mentaciji. Prav tako se je povečalo število lastnikov 3D-skenerjev 
za zajemanje oblik izdelkov, kar kaže na to, da tudi pri nas trendi 
napredujejo v to smer.

 www.tecos.si

 »Virtual Assembly po definiranem baznem sistemu

V razvojnem centru orodjarstva Slovenije TECOS se strokovnjaki 
dnevno spopadamo s kompleksnimi meritvami, pri čemer nam 
pomaga optični 3D-skener. Imamo dva strokovnjaka certificirana s 
strani AUKOM združenja, kar nam daje znanje za zanesljivo izva-
janje tovrstnih meritev. Opravljamo meritve za kontrolo kakovosti 
izdelkov pri uvajanju novih orodij za podjetja, kot so BSH Nazarje, 
Odelo, Gorenje, TBP Lenart ipd. Uporabljamo skener Atos CS 5M 
in programsko opremo GOM Professional 2019. Meritve, ki jih 
izvajamo, so lahko čisto primerjalne narave, kot so primerjave s 
CAD-modeli, kjer gre za hitro kontrolo izdelkov in orodij. Ker se je 
kakovost tehnoloških procesov v zadnjem desetletju zelo dvignila 
in dokumentacija postaja zahtevnejša, pripravljamo za v prihodnje 
tudi nabor seminarjev, ki jih bomo izvajali za naše člane in druge 
udeležence.

Opažamo, da se razvojni oddelki v podjetjih vedno bolj poslu-
žujejo načina toleriranja GD&T, kar prinese veliko prednosti in 
tudi nekaj slabosti. Slabosti čutijo predvsem dobavitelji, saj je pri 
konvencionalnem načinu toleriranja mogoče veliko mer preve-
riti s pomočjo mehanskih merilnih pripomočkov, ki so cenovno 
dosegljivejši in enostavnejši za uporabo. Posledično se z uvajanjem 
načina toleriranja GD&T stroški izdelave kosov povečajo, saj so 
naprave za zajem površin veliko dražje od konvencionalnih me-
hanskih naprav, zraven tega pa je treba imeti primerno izobražen 
kader za izvedbo tovrstnih meritev. Na drugi strani pa se zaradi 
visoke zanesljivosti in natančnosti modernejših in tehnološko 

 »Primer merilnega protokola


