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Novo na Tecosu: 3D-skener ATOS 
CS 5M 

Decembra se je na Tecosu zaključila 
investicija v povsem nov 3D-skener GOM 
ATOS CS 5M (slika 1). Zdaj lahko na slo-
venskem trgu ponudimo 3D-optično ske-
niranje in merjenje po najnovejši tehno-
logiji, ki pomembno izboljšuje natančnost 
in v splošnem kakovost rezultatov. Enako 
velike predmete lahko skeniramo z do 
4-krat večjo natančnostjo in 5-krat večjo 
ločljivostjo. 

Od nakupa zadnjega skenerja je na 
Tecosu minilo že več kot 6 let, v vmesnem 
času pa so se na področju 3D-skeniranja 
zgodili veliki premiki. Predvsem se je raz-
mahnilo število ponudnikov opreme, hkrati 
je ta tehnologija postala splošno uvelja-
vljena pri dimenzijski kontroli tako serij kot 
tudi prvih vzorcev iz orodja. Sicer smo že 
dalj časa planirali nakup novega skenerja, 
za tretjo generacijo ATOS-a in dobavitelja 
GOM pa smo se odločili predvsem zaradi 
njihovega vodilnega položaja na tem po-
dročju, saj so še vedno pionirji v uvajanju 
inovacij pri optičnih skenerjih. 

Bistvene prednosti, ki jih daje nova oprema:

•	 do	4-krat	večja	natančnost	skeniranja,
•	 5-krat	večja	ločljivost	za	boljše	posne-

manje detajlov,
•	 možnost	skeniranja	serij	z	avtomatsko	

vrtljivo mizo, 
•	 skeniranje	 pri	 dnevni	 svetlobi,	 kar	

omogoča modra barva izvira svetlobe 
projektorja,

•	 občutno	 manj	 potreb	 po	

Tecos velja v slovenskem prosto-
ru za pionirja na področju izvaja-
nja storitev industrijskega 3D-op-
tičnega skeniranja in merjenja. 
V letu 2003 smo prvi na našem 
trgu ponudili storitve 3D-optične-
ga skeniranja, ki smo jih kasneje 
nadgradili še s preciznimi 3D-
-optičnimi meritvami. Vseskozi 
uporabljamo vrhunsko opremo 
še vedno vodilnega proizvajalca 
optičnih skenerjev GOM mbH iz 
Nemčije. Na področju dobave in 
vzdrževanja opreme ter izobra-
ževanja že vsa leta odlično so-
delujemo z uradnim zastopnikom 
podjetja GOM mbH za Slovenijo, 
tj. s podjetjem Topomatika d.o.o. 
iz Hrvaške. Na osnovi izkušenj, 
ki smo si jih nabrali z 10-letnim 
izvajanjem storitev na trgu ter z 
uporabo najsodobnejšega 3D-
-skenerja, lahko naročnikom za-
gotavljamo vrhunske storitve na 
področju 3D-optičnega skeniranja 
in 3D-optičnega merjenja.

 [
  

fO
TO

 w
w

w
.S

h
u

T
T

E
r

S
TO

C
k

.C
O

M
  

]

Slika 1: ATOS CS 5M uporablja za skeniranje mo-
dro barvo svetlobe, kar pomeni neodvisnost od 
osvetljenosti okolice



Spoštovani bralci Tecos novic!

Ob koncu poslovnega leta 2012 se 
kljub težki finančno-gospodarski si-
tuaciji lahko pohvalimo z uspešnim 
poslovnim rezultatom na ravni iz pre-
teklega leta, kar je rezultat trdega dela 
na področju pridobivanja novih strank 
in uspešnega povečevanja dela na in-
dustrijskih projektih, uspešnega dela 
na mednarodnih raziskovalno-razvoj-
nih projektih ter notranje reorganiza-
cije in optimizacije stroškov. Zadnji 
meseci preteklega poslovnega leta so 
bili zelo uspešni na področju priprave 
in prijave novih mednarodnih razisko-
valno-razvojnih projektov na javne 
razpise 7. OP. V decembru smo uspe-
šno izpeljali investicijo v vrhunsko in 
najmodernejšo opremo za 3D-ske-
niranje GOM ATOS CS 5M, s katero 
bomo lahko našim strankam ponudili 
storitve 3D optičnega skeniranja in 
meritev ter vzvratnega inženiringa 
na najvišjem nivoju. Glede na dose-
žene poslovne rezultate v letu 2012 z 
optimizmom gledamo na prihajajoče 
poslovno leto 2013. K optimizmu vse-
kakor prispevajo tudi pozitivni premi-
ki pri reformah in protikriznih ukrepih 
na ravni države, ki so se zgodili v za-
dnjih mesecih preteklega leta. Želimo 
si, da bi se takšen trend nadaljeval tudi 
v letu 2013, kar lahko pomembno pri-
speva k izboljšanju razmer v poslov-
nem okolju. 

Vsem bralcem in poslovnim par-
tnerjem želimo uspešno leto 2013 ter 
se zahvaljujemo za zaupanje v letu 
2012.
dr. Janez Marko Slabe, direktor, tecoS
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uvodnik

UVODNIK NOVA OPREMA

Slika 3: Vrtljiva miza omogoča avtomatizacijo 3D-
-skeniranja in s tem kontrolo serij z večjim številom 
vzorcev

Slika 2: Kompaktnost skeniranja in majhna teža 
omogočata enostavno rokovanje

Vzvratno inženirstvo

STL-model, dobljen s skenerjem 
GOM ATOS CS, je zelo kvalite-
ten in kot tak odlična osnova za 
izdelavo kvalitetnega CAD-mo-
dela fizičnega izdelka (slika 4) z 
minimalnimi odstopki. Na Teco-
su smo vedno težili k »lovljenju« 
osnovne funkcionalnosti izdelka, 
ki ni vedno absolutno točna po-
vršina glede na STL-model, saj 
lahko hitro reproduciramo tudi 
vse napake iz izdelka.

Slika 4: Izdelava zaščitnega pokrova za ohišje 
menjalnika za motocikel Honda; zelo pomemb-
no je bilo natančno prileganje na ohišje, zaradi 
česar smo slednjega skenirali in ga uporabili 
kot osnovo za vzvratno inženirstvo

površinskem nanosu belega prahu 
– krede na merjence,

•	 kompaktna	 oprema	 omogoča	 enosta-
ven transport in delo na terenu (slika 2).

Naj spomnimo, da so optični 3D-skenerji 
na strukturirano svetlobo z vidika ka-
kovosti rezultatov vodilni na področju 
3D-skeniranja. Razlogi za to so predvsem 
naslednji:
•	 robustnost	 -	 niso	 odvisni	 od	 gibljivih	

mehanskih delov, možna je sprotna 
kontrola kalibracije sistema in s tem na-
tančnosti, o čemer imamo tudi povratno 
informacijo,

•	 kakovost	 podatkov	 -	 površinski	 zajem	
podatkov zagotavlja zelo dobro kvalite-
to v primerjavi z dotičnimi in laserskimi 

Možnost meritve serij

Z nakupom novega skenerja smo 
dobili tudi vrtljivo mizo (slika 3) 
za delno avtomatizacijo postopka 
skeniranja, kar je pomembna pri-
dobitev za meritve serij. Sistemi 
podjetja GOM se v veliki meri 
uporabljajo v dimenzijski kon-
troli, kar jim omogoča dognana 
programska oprema v povezavi z 
robustno in zanesljivo opremo.
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skenerji (slednji ponujajo zgolj točkovni 
ali linijski zajem).
S to pridobitvijo Tecos nadgrajuje 

svoje storitve na področju industrijskega 
3D-skeniranja, kjer velja za pionirja v slo-
venskem prostoru. V letu 2003 smo prvi na 
našem trgu ponudili storitve 3D-skeniranja 
tudi večjih objektov (npr. orodja za preobli-
kovanje in litje kovin, brizganje plastike ipd.) 
z natančnostjo, ki omogoča obnovo orodij, 
izdelavo nadomestnih delov, kontrolo prvih 
vzorcev iz orodja in splošno dimenzijsko 
kontrolo. Že naš prvi 3D-skener je namreč 
omogočal natančnosti 3D-skeniranja v ra-
zredu pod 0,01 mm tudi na objektih gaba-
ritov 200-300 mm, pri objektih gabaritov 
500 mm pa 0,05 mm oz. po potrebi tudi 
bolje. Pomembna je tudi kakovost doblje-
nih podatkov, kjer tovrstni 3D-skenerji, 
še zlasti podjetje GOM, prednjačijo pred 
konkurenco. 

SaMo GazVoda, tecoS
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barvna skala odstopkov površine

S primerjavo skeniranih podatkov z izvornimi površinami iz CAD-
-modela izdelka dobimo barvno skalo odstopkov od idealne oblike. 
Na določenih mestih lahko z oblačkom tudi izvlečemo informacijo o 
odstopkih v x, y in z smeri ter v smeri normale na površino. To je zelo 
priročna tehnika za hitro oceno o točnosti vzorca (slika 5). 

Slika 5: Barvna skala odstopkov vzorca od izvorne-
ga CAD-modela; s tem dobimo dobro ponazoritev 
odstopkov površine

kontrola toleranc lege in oblike

Na skeniranih podatkih lahko 
izvajamo tudi običajne dimenzij-
ske meritve in meritve toleranc 
oblike in lege (prikaz na slikah 7 
in 8 levo). Za razliko od klasičnih 
koordinatnih merilnih strojev po-
ravnavo koordinatnega sistema 
naredimo v sistemski program-
ski opremi (ta je standardiziran 
po ISO, kar zagotavlja verodo-
stojne rezultate), ravno tako 
tudi vse meritve. Pomagamo si 
z osnovnimi gradniki (ravnine, 
valji, stožci, krogle), ki jih nape-
njamo na ustrezne površine, tj. 
tiste, ki se uporabljajo za bazo 
tudi na načrtih. Prav to je v novi 
verziji ATOS programske opre-
me precej bolje rešeno.

Meritve s tipalom

Z novim ATOS-om smo dobili 
tudi možnost dolžinskih meritev 
in točkovne kontrole s tipalom 
(slika 6), kar dodatno olajša in 
pospeši mersko kontrolo.

Slika 7: 3D-meritev – izvorni CAD-model (modra 
barva) in digitaliziran vzorec za merjenje (siva 
barva), poravnana v isti koordinatni sistem

Slika 8: Kontrola geometrijskih toleranc (GD&T)

Slika 6: Merjenje s tipalom za uporabo z ATOS 
sistemi



EUROMOLD 2012: Brizgano plastično platišče za novo vozilo Smart. 
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Izobraževanja
datum naslov predavatelji lokacija

31. 01. 2013 Napake pri brizganju Boštjan Šmuc OOZ Ljubljana Vič

14. 02 .2013 Spajanje plastičnih izdelkov Heine Brenner EUREL d.o.o. Poljčane

07. 03. 2013 Napake pri brizganju Boštjan Šmuc EUREL d.o.o. Poljčane

14. 03. 2013 Zaščite orodij Peter Panjan Miha Čekada EUREL d.o.o. Poljčane

28. 03. 2013 Preizkušanje orodij in optimiranje procesa brizganja Boštjan Šmuc EUREL d.o.o. Poljčane

* Pomembnost prvega vzorčenja po izdelavi orodja Jan Brünnich-Lyngbye TECOS Celje

Vsa izobraževanja iz zgornjega seznama so ne glede na lokacijo izvedbe odprtega tipa. Pridružujemo si pravico do spremembe terminov in loka-
cije izobraževanja. Za prijavo na izobraževanje in dodatne informacije se obrnite na Špelo Bordon (spela.bordon@tecos.si, 03 426 46 09). Več 
informacij o aktualnih izobraževanjih lahko dobite tudi na spletni strani www.tecos.si/seminarji, kjer lahko opravite tudi on-line prijavo. 

Poleg razpisanih izobraževanj izvajamo tudi izobraževanja po naročilu. Z naročnikom skupaj določimo teme in obseg izobraževanja ter se do-
govorimo glede termina in lokacije izvedbe izobraževanja, ki je lahko tudi na sedežu naročnika. Za več informacij se obrnite na Boštjana Šmuca 
(bostjan.smuc@tecos.si, 03 426 46 13).

KJE SMO BILI, KJE BOMO

FAKUMA 2012: Bioplastika postaja industrijska 
realnost. Na fotografiji okrasni pokrov za avtomo-
bilsko platišče, izdelan iz bioplastike.

Prizorišče sejma Fakuma 2012

Letošnji sejem FAKUMA 2012 je bil že 22. po 
vrsti. Največji letošnji sejem industrije na temo pla-
stičnih materialov, na katerem se je letos predsta-
vilo okoli 1.700 razstavljavcev iz 35 držav, je pote-
kal od 16. do 20. oktobra na Friedrichshafenskem 
sejmišču. Letošnji sejem je privabil nekaj več kot 
44.000 obiskovalcev z vsega sveta. Sejem je tradi-
cionalno tudi letos združil vse brizgalne in ekstruzij-
ske tehnologije z vso pripadajočo periferno opremo 
in materiali. Obiskovalci so si lahko ogledali vse, 
kar je potrebno za sodoben proizvodni proces, od 
materialov in njihovih dodatkov do brizgalnih in 
ekstruzijskih strojev, sušilnikov, dozatorjev, tempe-
rirnih naprav, manipulatorjev, drobilcev idr. Sejem 
je nadaljeval tradicijo zadnjih let pod sloganom 
»Energijska učinkovitost«, kar se je čutilo pri prav 
vsakem od razstavljavcev. Predvsem na podro-
čjih strojne opreme je bil poudarek na zmanjšanju 
porabe energije. Električni pogoni, izolirani grelci, 
optimirana programska oprema in druge podrob-
nosti so nazorno prikazovale usmeritve industrije 
predelave polimerov.

Letošnji 19. sejem Euromold 2012 je po-
tekal od 27. do 30. novembra na Frankfurtskem 
sejmišču. Kljub nekoliko manjši udeležbi tako na 
strani razstavljavcev kot na strani obiskovalcev 
ima Euromold s svojim konceptom »od ideje do 
serijske proizvodnje« še vedno pomembno vlogo 
za področje razvoja izdelkov in orodjarstva. Sejem 
je obiskovalcem ponudil široko paleto ponudbe na 
področju orodjarstva, inženirskih programskih oro-

dij in storitev ter 3D tiskalnikov. Za letošnji sejem 
je bila vsekakor značilna zelo pestra ponudba 3D 
optičnih skenerjev od nizko cenovnih, s kar soli-
dnimi karakteristikami na področju 3D skeniranja, 
do vrhunskih, ki na področju 3D meritev dosegajo 
visoke natančnosti. Sejma se je udeležilo 1.086 
razstavljavcev iz 35 držav in 55.965 obiskovalcev 
iz 92 držav.

* termin bo določen naknadno


