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Lär dig om form- och lägetoleranser i ISO- standard genom
självstudier på internet

Kunskap & Kompetens
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Därför bör du gå kursen!
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Du får en övergripande inblick i form- och lägetoleranser
beskrivna i olika ISO-standarder. Steg för steg får du lära dig
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L
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tillgänglig under tolv veckor efter att du fått dina inloggningsKursen är en webbkurs som du genomför på egen hand. Du arbetar
i den takt som passar dig på tider som passar dig. Kursen inleds
med ett diagnostiskt prov, och du arbetar sedan vidare med
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Vänd för kursinnehåll →

Formtoleranser
(koncentricitet, koaxialitet, lägeriktighet, profilläge, ytläge, symmetri)
• om de olika kraven
(rakhet, planhet, rundhet, cylindricitet,
profilform,
ytform)
• toleransområdets
utformning
• hur referenselement används för kraven
• om de olika kraven
• hur kraven kan utvärderas
Form och Läge – termer och symboler
Kasttoleranser
toleransområdets
utformning
• hur krav •
anges på
ritning
• om olika kastkrav och vad de innebär
• dimensionstoleranser
• toleransområdets utformning
•
hur
kravet
kan
utvärderas
• hur referenselement används för kraven
Mätning med mätmaskin
Introduktionsavsnitt, form- och lägetoleranser
• historik
• filosofi och funktion i GPS, geometrisk produktspecifikation
• ISO-standarder som beskriver GPS, form- och lägetoleranser

Form & läge, webb

• mätmaskinen som kontrollutrustning, hur skiljer den sig gentemot
handmätdon, tolkar och fixturer?

•

hur kraven kan utvärderas

Referenser
Måttjämkning
• grunder och begrepp för måttjämkning
Formtoleranser
• rundhet,
hurcylindricitet,
referenser
på ritning
• exempel på tillämpningar
(rakhet, planhet,
profilform,anges
ytform)
• om de olika kraven
Slutprov
• hur
referenser används vid utvärdering
• toleransområdets
utformning

Kursinnehåll

•

hur kravet kan utvärderas

Riktningstoleranser
Nedan visas överskådlig
(parallellitet, vinkelräthet, vinkelriktighet, profilform och ytform)
och innehåll. Till varje kapitel fi nnsRiktningstoleranser
ett
de olika
kraven
kunskapstest, så att du kan
hur om
referenser
anges
påoch
ritning
(parallellitet,••
vinkelräthet,
vinkelriktighet,
profilform
ytform)
• om de olika
kraven
kontrollera hur mycket du har lärt dig,
••hur
referenser
används
vid
toleransområdets
utformning
• toleransområdets
utformning
och därefter antingen repetera eller
gå
utvärdering
• hur referenselement används för kraven
•kan utvärderas
hur referenselement används för kraven
vidare till nästa kapitel.
• hur kraven
Efter att du har genomfört slutprov
Riktningstoleranser
• hur kraven kan utvärderas
med godkänt resultat skriver du själv
Referenser
• hur referenser anges på ritning
kursindelning
Referenser
• hur referenser
används vid utvärdering

ut ditt kursintyg.

Diagnostiskt prov
Introduktionsavsnitt, form- och
lägetoleranser

(parallellitet, vinkelräthet,
vinkelriktighet, profilform och ytform)
• om de olika kraven
• toleransområdets utformning
• hur referenselement används för
kraven
• hur kraven kan utvärderas

Direktkontakt utbildning:
tel: +46 16 16 08 05
fax: +46 16 16 08 99
training.se@hexagonmetrology.com
www.hexagonmetrology.se
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• historik
Lägetoleranser
• filosofi och funktion i GPS,
(koncentricitet, koaxialitet,
geometrisk produktspecifikation
lägeriktighet, profilläge,
• ISO-standarder som beskriver GPS,
ytläge,
symmetri)
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| Med reservation för ändringar
form- och lägetoleranser
• om de olika kraven
Form och Läge – termer och
• toleransområdets utformning
• hur referenselement används för
symboler
kraven
• hur krav anges på ritning
• hur kraven kan utvärderas
• dimensionstoleranser
Kasttoleranser
Mätning med mätmaskin
• om olika kastkrav och vad de
• mätmaskinen som
innebär
kontrollutrustning, hur skiljer den
• toleransområdets utformning
sig gentemothandmätdon, tolkar
• hur referenselement används för
och fixturer?
kraven
• hur kraven kan utvärderas
Formtoleranser
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Måttjämkning
(rakhet, planhet, rundhet, cylindricitet,
profilform, ytform)
• grunder och begrepp för
• om de olika kraven
måttjämkning
• toleransområdets utformning
• exempel på tillämpningar
• hur kravet kan utvärderas
Slutprov
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Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma
teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet
i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.
Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma
vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.
Hexagons division Manufacturing Intelligence erbjuder lösningar baserade på data som
kommer från konstruktion, teknik, produktion och mätteknik i syfte att göra tillverkning
smartare. Se hexagonmi.com för mer information.
Läs mer om Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) på hexagon.com och följ oss på
@HexagonAB.
© 2019 Hexagon AB och/eller dess dotterbolag och närstående bolag. Alla rättigheter förbehållna.

