Oferta dla przemysłu

3D Team Sp. z o.o. to młoda polska firma założona w 2014 roku. Do głównych obsza
rów kompetencji naszej firmy należą: dostarczanie na rynek usług z zakresu pomia
rów 3D, obejmujących kontrolę jakości oraz inżynierię odwrotną, prowadzenie szko
leń i wdrożeń oprogramowania do inżynierii odwrotnej oraz dystrybucja urządzeń
haptycznych i oprogramowania do modelowania swobodnego.
Siedziba główna firmy zlokalizowana jest w Poznaniu. W celu zapewnienia łatwej do
stępności do naszych usług, oddajemy do Państwa dyspozycji oddziały we Wrocła
wiu (na terenie (na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu) oraz w Rzeszowie (Budy
nek DevelopRes SkyRes).
W relacjach biznesowych naszym nadrzędnym celem jest kompleksowe rozwiązy
wanie problemów naszych Klientów, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Jeste
śmy zespołem doświadczonych i wykwalifikowanych pasjonatów, dla których zagad
nienia kontroli jakości oraz inżynierii odwrotnej w przemyśle nie stanowią tajemnic.

Co robimy
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OPROGRA
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Certyfikowany
sprzedawca oprogra
mowania do inżynierii
odwrotnej oraz modelo
wania swobodnego
3D Systems.

URZĄDZENIA
HAPT YCZNE

Dystrybutor urządzeń
haptycznych Geomagic
Touch oraz oprogramo
wania Freeform. Pro
wadzenie sprzedaży,
wdrożenia i szkolenia
w ramach insta
lacji .

POMIARY 3D

Przeprowadzanie
pomiarów 3D systemami
pomiarowymi ATOS
firmy GOM.

INŻYNIERIA
ODWROTNA

KONTROLA
JAKOŚCI

Przygotowywanie
raportów pomiarowych
dla działów: kontroli
jakości , produkcji
oraz rozwoju.

Tworzenie prototypów 3D,
odtwarzanie zużytych
elementów oraz brakującej
dokumentacji tech
nicznej.

GEOMAGIC
DESIGN X

Dystrybutor oprogramo
wania Geomagic Design X.
Prowadzenie sprzedaży,
wdrożenia i szkolenia
w ramach instalacji .

Do szybkiego rozwoju spółki przyczyniła się doświadczona kadra inżynierów, a także
najwyższej klasy optyczny sprzęt pomiarowy firmy GOM oraz oprogramowanie Geo
magic firmy 3D Systems. Ponadto jesteśmy jedynym w naszym kraju certyfikowanym
partnerem szkoleniowym 3D Systems w zakresie oprogramowania Geomagic oraz
dystrybucji urządzeń haptycznych Geomagic Touch.
Mamy nadzieję, że prezentowany folder przybliży Państwu zagadnienia zwią
zane z metrologią w obszarach, w których poruszamy się na co dzień, a po
dane przykłady implementacji technologii pomiarowych, jakimi dysponujemy w oparciu o poszczególne branże, pozwolą na poznanie pełnego spektrum na
szego oddziaływania.
Życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy.
Zespół 3D Team
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ODLEWNICTWO
Odlewnictwo, jako jedna z najstarszych metod
wytwarzania, odgrywa współcześnie bardzo ważną rolę
w przemyśle. W Polsce głównym odbiorcą odlewów jest
przeważnie branża motoryzacyjna. Nierozłącznym elemen
tem doskonalenia procesów wytwarzania odlewów jest
zastosowanie nowych technologii, takich jak pomiary 3D
oraz inżynieria odwrotna.
Kontroluj proces od samego początku
Dzięki skanowaniu 3D możemy kontrolować proces
odlewnictwa od podstaw. Zaczynając od najbardziej
elementarnej czynności, takiej jak zeskanowanie detalu
i zastosowanie inżynierii odwrotnej w celu uzyskania
modelu CAD, który posłużyć może nam jako wzór do
stworzenia formy, poprzez kontrolę grubości mas formierskich przy metodzie odlewania z użyciem wosku
traconego, aż po kontrolę pierwszej odlanej sztuki.
Wszystko staje się prostsze, kiedy proces jest pod naszym stałym nadzorem.

Twórz modele form
w oparciu o skanowane elementy
W oparciu o dane pomiarowe uzyskane na podstawie
skanowania wzorcowego elementu mamy możliwość
utworzenia odpowiedniego modelu, co zdecydowanie
przyspiesza pracę nad samą formą odlewniczą. Dzięki
danym zebranym podczas skanowania 3D możemy również bez problemu nadać odpowiednie pochyłości, skurcze lub dowolnie skalować element.

Prowadź badania
nie niszcząc swoich produktów
Na podstawie uzyskanych podczas skanowania danych
3D możemy w prosty sposób wykonać raport pomiarowy,
który wskaże różnice pomiędzy wzorcowym plikiem CAD,
a zeskanowanym odlanym elementem. Wykonany raport
pozwala na kontrolę wymiarową i zapewnia zgodność
z dokumentacją. Uzyskane informacje są łatwo dostępne
i w przejrzysty sposób zobrazowane za pomocą raportu
pomiarowego w postaci kolorystycznych map odchyłek.
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Pomiar 3D odlewu
korpusu z zastosowaniem
systemu optycznego
ATOS firmy GOM.

Inne podejście
Kontroluj grubość powłok formierskich, aby mieć pewność co do równomiernego odprowadzania ciepła z formy. Dzięki skanowaniu 3D możliwe staje się prowadzenie
badań nad dokładnością pokrywania rdzeni woskowych
materiałami formierskimi. Łatwość przeprowadzania pomiaru skanowania 3D oraz wykonywania raportów przyspiesza pracę, a uzyskane dane pozwalają udoskonalić
proces pokrywania rdzeni materiałami formierskimi.

Wirtualne złożenia
Dzięki skanowaniu 3D możemy uzyskać wirtualne złożenia form trwałych lub jednorazowych w celu kontroli
przesunięć po ich złożeniu. Wirtualne złożenie pozwala
na uniknięcie kosztownych prób oraz przyspiesza pracę
nad odlewami. Zeskanowane elementy stają się trwałym
nośnikiem informacji i nawet po uszkodzeniu pierwowzoru staje się możliwe odtworzenie formy. Taka archiwizacja
plików pozwala na dowolny powrót do wcześniej prowadzonych projektów.

Raport pomiarowy dostosowany do klienta
Skanowanie 3D oraz uzyskane w trakcie kontroli wymiarowej dane pozwalają na dowolne przygotowanie raportów
gotowych produktów. Odpowiednie przygotowanie raportów pomiarowych wytwarzanych części pozwala na uniknięcie reklamacji oraz zwiększa zaufanie naszych klientów
jako partnerów biznesowych. Opracowujemy wyniki w postaci kolorystycznej mapy odchyłek, analizy wymiarowej
zgodnie z rysunkiem 2D/3D, pomiaru charakterystyk
GD&T, raportu pomiarowego 3D w formacie *.ginspect do
samodzielnej analizy w darmowym oprogramowaniu GOM
Inspect lub gotowego raportu w postaci PDF/CSV.

Odpowiednie przygotowanie
raportów pomiarowych
wytwarzanych części pozwala
na uniknięcie reklamacji oraz
zwiększa zaufanie naszych
klientów jako partnerów biz
nesowych.

Pomiar detali o małych gabarytach przy użyciu systemu
ATOS Capsule, zamontowanego na precyzyjnej windzie manualnej.
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TŁOCZNICTWO
I KUCIE MATRYCOWE
Elementy tłoczone z blach stalowych znajdują szerokie
zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu, m.in. w: motory
zacji, lotnictwie oraz branży AGD. Przeprowadzając pomiar
3D wytłoczonego detalu możliwa jest weryfikacja uzyska
nego profilu kształtu. Z kolei stosując inżynierię odwrotną
można zamodelować narzędzie tłoczące na podstawie
pomiaru 3D gotowego wyrobu.

Kompleksowe wsparcie przy
wdrożeniach nowych części do produkcji
– PPAP (Production Part Approval Process)
Skanowanie 3D stanowi doskonałe wsparcie w przypadku
wdrażania nowych części do produkcji. Raporty pomiarowe
są doskonałym uzupełnieniem wymogów PPAP. Szybkość
realizacji oraz czytelny raport z zewnętrznego laboratorium
stanowi doskonałe udokumentowanie procesu.

Analiza SPC (Statistical Process Control)
Śledzenie procesu pozwala nam na uzyskanie wglądu
w jego stabilność. Przygotowywanie odpowiednich raportów elementów zeskanowanych w serii pozwala na
odpowiednie utworzenie analizy SPC. Zautomatyzowany
system pomiarowy ułatwia przeprowadzanie powtarzalnych pomiarów na dużej ilości próbek.

Wirtualne złożenia
Kontrola jakości gotowego elementu
Skanując gotowy element możemy w prosty sposób śledzić proces od samego początku wdrażania produkcji.
Dzięki raportom pomiarowym dostosowanym do potrzeb i wymogów każdego klienta, archiwizacja ich staje
się łatwa i czytelna.
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Dzięki skanowaniu 3D możemy uzyskać wirtualne złożenie gotowych elementów oraz matryc. Wirtualne złożenie pozwala z kolei na przedstawienie ewentualnych
błędów podczas kucia, a tym samym na wykrycie kolizji
elementów.

Archiwizacja narzędzia na potrzeby awarii
Skanowanie 3D to doskonałe narzędzie do archiwizacji nie tylko gotowych wyrobów, ale także narzędzi
tłocznych. Archiwizacja narzędzi pozwala uniknąć
kosztownych przestojów podczas awarii, a jednocześnie
pozwala śledzić stopień zużycia narzędzia. Zeskanowane elementy stają się trwałym nośnikiem informacji
i nawet po uszkodzeniu oryginałów istnieje możliwość
ich odtworzenia. Taka archiwizacja plików pozwala na
dowolny powrót do wcześniej prowadzonych projektów.

Szybka ekspozycja różnic między
detalem, a wytworzonym elementem
Skanowanie 3D to nie tylko praca na plikach STL.
Dzięki najnowszym rozwiązaniom możliwe staje się
śledzenie online odchyłek od razu na skanowanych
elementach. Zastosowanie tego rozwiązania znacząco
przyspiesza pracę poprzez możliwość wcześ
niejszego wykrycia kolizji. Wykrycie kolizji
pozwala z kolei na wprowadzenie zmian
oraz przyspiesza pracę nad montażem.
Dzięki temu możliwe jest uniknięcie przeprowadzanie kosztownych prób.

Kontrola jakości części
zamocowanej na uchwycie
kontrolno-pomiarowym.
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Wsparcie metrologiczne w przypadku awarii
Centrum Kompetencji Metrologicznych jest niezależnym dostawcą kompleksowych usług związanych z metrologią w przypadku awarii. Trzy oddziały naszej firmy
(Poznań, Wrocław, Rzeszów) gwarantują szybki czas
reakcji, a wykwalifikowany zespół gwarantuje doskonałe wsparcie metrologiczne. Dzięki skanowaniu 3D jesteśmy w stanie przeprowadzić pełną analizę GD&T.

Raport pomiarowy dostosowany do klienta
Skanowanie 3D oraz uzyskane w trakcie kontroli wymiarowej dane pozwalają na dowolne przygotowanie
raportów gotowych produktów. Odpowiednie przygo
towanie raportów pomiarowych wytwarzanych części
pozwala na uniknięcie reklamacji oraz zwiększa za
ufanie jako partnera biznesowego. Opracowujemy
wyniki w postaci kolorystycznej mapy odchyłek, analizy
wymiarowej zgodnie z rysunkiem 2D/3D, pomiaru charakterystyk GD&T, raportu pomiarowego 3D w formacie
*.ginspect do samodzielnej analizy w darmowym oprogramowaniu GOM Inspect lub gotowego raportu w postaci PDF/CSV.
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PRZETWÓRSTWO
TWORZYW SZTUCZNYCH
Przemysł tworzyw sztucznych jest dziś strategicznym fila
rem sektora produkcyjnego na świecie, który ma bezpośredni
wpływ na inne kluczowe obszary przemysłu. Wykorzystywany
jest m.in.: w motoryzacji, energetyce, elektronice, medycynie
oraz przy produkcji artykułów gospodarstwa domowego. Coraz
większe zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle niesie
ze sobą konieczność spełniania wysokich wymagań jakościo
wych. Szybkie i precyzyjne pomiary 3D stają się niezbędnym
ogniwem w procesie produkcji.
Kompleksowe wsparcie metrologiczne
przy wdrożeniach nowych części do produkcji
– PPAP
Wdrożenie nowych części do produkcji wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów. W tym celu wspieramy
klientów wykonując pomiary na wyznaczonej ilości próbek, a następnie przygotowujemy niezbędną dokumentację pomiarową.

Forma raportów
Kolorystyczna mapa odchyłek
Pełna analiza wymiarowa zgodnie z rysunkiem 2D/3D
Pomiar charakterystyk GD&T
Raport pomiarowy 3D. Plik *.ginspect do samo
dzielnej analizy w darmowym oprogramowaniu GOM
Inspect
Raport wyjściowy PDF/CSV

Raport pomiarowy dostosowany do klienta

Kontrola jakości gotowej części

Wykonujemy raporty pomiarowe w pełni dostosowane
i zgodne z oczekiwaniami naszych klientów.

Sporządzamy pełny raport pomiarowy dla gotowej części wg dokumentacji technicznej, w celu zatwierdzenia
części do produkcji.
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Szybka ekspozycja różnic
między częścią mierzoną,
a modelem CAD. Skala
kolorów przedstawia od
chyłkę od nominału.

Wirtualne złożenia
Zajmujemy się wykonywaniem pomiarów form oraz gotowych części w postaci złożenia fizycznego lub wirtu
alnego – przeprowadzamy analizy złożeń, wykrywamy
kolizje.

Analiza narzędzi
Przeprowadzamy kontrolę nowego narzędzia (form
wtryskowych, wkładek) wg modelu CAD. Zajmujemy się
pomiarem narzędzi po optymalizacji procesu produkcji.
W przypadku braku dokumentacji technicznej możemy zastosować inżynierię odwrotną w celu stworzenia
modelu CAD na podstawie skanu zoptymalizowanego
narzędzia.

Cyfrowa archiwizacja narzędzi
Dzięki skanowaniu 3D narzędzi oraz ich cyfrowej archiwizacji, a co za tym idzie możliwości szybkiego wytworzenia narzędzia w przypadku nagłej awarii, dajemy
naszym klientom możliwość skrócenia czasu ewentualnego przestoju i znacznej redukcji kosztów awarii.
Posiadając zdigitalizowane narzędzie możemy w łatwy

i szybki sposób odtworzyć jego geometrię. Zoptymalizowane narzędzie w postaci 3D jest trwałym nośnikiem
informacji.

Szybka ekspozycja różnic między
detalem zmierzonym a modelem CAD
Przeprowadzamy szybkie analizy wyprodukowanej części w formie raportów, przedstawionych za pomocą kolorystycznej mapy odchyłek. Skala kolorów reprezentuje
odchyłkę od nominału i przedstawia wielkości powstałych deformacji.

Analiza SPC – wyznaczenie
współczynników Cp, CpK oraz Pp, PpK
Wspieramy przy statystycznej analizie procesu produkowanych części, wyznaczając przy tym odpowiednio
współczynniki Cp, CpK oraz Pp, PpK. Zautomatyzowany
skaner ułatwia nam przeprowadzanie powtarzalnych
pomiarów na dużej ilości próbek.
Wyznaczenie
linii trendu oraz
współczynników Pp
i PpK w formie wizu
alnej oraz liczbowej.

Wsparcie metrologiczne
w przypadku reklamacji
Przeprowadzamy pomiar reklamowanej części lub narzędzia w celu uzasadnienia reklamacji:
Kontrola wymiarowa reklamowanej części lub na
rzędzia
Porównanie reklamowanego detalu z zaakceptowanym wzorcem
Pomiar 3D na zautomatyzowanym
systemie ATOS ScanBox 5108 z zamo
cowaną głowicą ATOS Capsule.
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SPAWALNICTWO
Wysokie wymagania nowoczesnego wytwarzania
wyrobów i konstrukcji spawanych wymuszają stosowanie
precyzyjnych metod do weryfikacji uzyskanych wyrobów
oraz narzędzi. W celu zweryfikowania poprawności ułoże
nia zacisków oraz podpór na uchwytach, przeprowadzamy
pomiary 3D i wyznaczamy ich pozycje.
Pozycjonowanie uchwytów spawalniczych
oraz poszczególnych elementów mocujących
Przeprowadzamy pozycjonowanie uchwytów spawalniczych oraz poszczególnych elementów mocujących
zgodnie z wyznaczonymi bazami, np. RPS. Pomiary zacisków oraz podpór na uchwytach spawalniczych wykonywane są w taki sposób, aby zamontowana część była
ułożona zgodnie z modelem 3D.

Raport pomiarowy dostosowany do klienta
Wykonujemy raporty pomiarowe w pełni dostosowane
i zgodne z oczekiwaniami naszych klientów.

Forma raportów
Kolorystyczna mapa odchyłek
Pełna analiza wymiarowa zgodnie z rysunkiem 2D/3D
Pomiar charakterystyk GD&T
Raport pomiarowy 3D. Plik *.ginspect do samodzielnej
analizy w darmowym oprogramowaniu GOM Inspect
Raport wyjściowy PDF/CSV
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Kontrola jakości gotowej części
Przygotowujemy pełny raport pomiarowy dla gotowej
części wg dokumentacji technicznej w celu zatwierdzenia elementu do produkcji.

Sprawdzenie powtarzalności
mocowania detalu na uchwycie – MSA
Przeprowadzamy seryjne pomiary elementów na montowanej części w celu określenia powtarzalności ułożenia detalu na uchwycie.

Szybka ekspozycja różnic między
detalem zmierzonym a modelem CAD
Przeprowadzamy szybkie analizy wyprodukowanej części w formie raportów, przedstawionych za pomocą kolorystycznej mapy odchyłek. Skala kolorów reprezentuje
odchyłkę od nominału i przedstawia wielkości powstałych deformacji.

Pozycjonowanie uchwytów
z wykorzystaniem funkcji online tracking
Pozycjonowanie uchwytów przeprowadzamy za pomocą
funkcji online tracking, która zapewnia podgląd odchyłek na żywo przy wyznaczaniu pozycji poszczególnych
elementów mocowania wg modelu CAD.

Pomiar uchwytów lub części
od kliku milimetrów do kilku metrów
Wykonujemy pomiary części o gabarytach od kliku milimetrów do kilku metrów, przy zachowaniu odpowiedniej
dokładności pomiarowej w zależności od gabarytu od 0.01
do 0.10 mm.

Wsparcie metrologiczne
w przypadku reklamacji
Przeprowadzamy pomiar reklamowanej części lub narzędzia w celu uzasadnienia reklamacji:
Kontrola wymiarowa reklamowanej części lub narzędzia
Porównanie reklamowanego detalu z zaakceptowanym wzorcem

Rewalidacja uchwytów
zgodnie z wymogami klienta
Wykonujemy cykliczne pomiary w celu weryfikacji poprawności wykonania uchwytu z modelem 3D. Przeprowadzamy weryfikacje uchwytu po kolizji z robotem.
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Kompleksowe pomiary na miejscu
u klienta lub w siedzibie 3D Team
Jeżeli zlecone zadanie wymaga pracy w przedsiębiorstwie klienta, mamy możliwość dojazdu we wskazane
miejsce i wykonania zlecenia bezpośrednio u klienta.
Efektem finalnym naszej pracy są wygenerowane wraz
z wynikami raporty, dostępne natychmiast po wykonanym pomiarze.

11

NARZĘDZIOWNIE
I UTRZYMANIE RUCHU
Wytwarzanie narzędzi oraz utrzymanie ich we właściwym
stanie technicznym jest niezbędne do zapewnienia ciągło
ści i niezawodności produkcji. Zastosowanie nowoczesnej
technologii pomiarów 3D oraz inżynierii odwrotnej pozwala na weryfikacje aktualnego stanu technicznego narzędzi
oraz ich ponowne zamodelowanie w celu odtworzenia
bądź wprowadzenia modyfikacji narzędzia, a także adaptacji
do potrzeb procesu technologicznego.

Archiwizacja narzędzi
Zoptymalizowane i poprawnie działające narzędzia
warto w odpowiednim momencie zmierzyć, a następnie
stworzyć ich model 3D. Przeprowadzenie archiwizacji
na podstawie skanowania 3D pozwala stworzyć kopię
narzędzia, tak aby w przypadku awarii nie trzeba było
od nowa przechodzić procesu wdrażania i optymalizacji
nowego narzędzia.

Wyeliminowanie kosztownych
przestojów produkcji
Stworzenie modeli 3D na podstawie poprawnie działających narzędzi redukuje koszty spowodowane awarią
narzędzia. Wykonywane przez nas modele narzędzi na
podstawie pomiaru 3D dają możliwość wytworzenia
w krótkim czasie poprawnie działającej części zamiennej.

Formaty plików
Dostarczamy modele 3D w uniwersalnych formatach
plików: *.stp, *.igs, *.x_t, *.sat/*.sab.
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Pomiar 3D formy wtryskowej
– kontrola jakości wytworzonej
części oraz inżynieria odwrotna
wyeksploatowanej matrycy.

Narzędzia po optymalizacji
Na podstawie pomiarów 3D wykonujemy kopie zapasowe zoptymalizowanych narzędzi, tak aby narzędzie po
optymalizacji mogło zostać sprowadzone z powrotem
do parametrycznego modelu CAD.

Kontrola stanu technicznego
Przeprowadzamy weryfikacje aktualnego stanu technicznego narzędzia pod kątem poprawności wytwarzanych elementów, planowania remontów narzędzi lub
uniknięcia potencjalnych awarii.

Brak dokumentacji technicznej
W przypadku braku dokumentacji technicznej zapewniamy jej odtworzenie na podstawie wykonanych pomiarów 3D. Wykonujemy pomiar konkretnego narzędzia
lub detalu i na podstawie uzyskanych danych jesteśmy
w stanie odtworzyć model narzędzia lub detalu. Na
podstawie modelu detalu możemy z kolei zamodelować
odpowiednie narzędzie do jego wytworzenia.

Aktualizacja istniejących modeli CAD
Dzięki pomiarowi 3D narzędzia, możemy nanieść zmiany w istniejącym pliku CAD, które są spowodowane modyfikacjami wytworzonego już narzędzia. Dzięki temu,
w przypadku kolejnych zmian lub awarii mamy zawsze
aktualny model CAD gotowy do wytworzenia.

Optymalizowanie narzędzi
Wykonujemy pomiary 3D istniejącego narzędzia, a następnie zajmujemy się wykonaniem jego modelu 3D. Celem
jest przeprowadzenie szeregu symulacji wiernie odzwierciedlonego narzędzia, tak aby wprowadzić zmiany, poprawić jego pracę oraz podnieść jakość wytwarzanych detali.

3D Team | Oferta dla przemysłu
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PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY
W przemyśle energetycznym o uzyskaniu wysokiej spraw
ności termodynamicznej decyduje m.in. geometria łopa
tek turbiny. Szybki i dokładny pomiar 3D całej powierzchni
łopatki pozwala na kompletną analizę wymiarową wy
produkowanego detalu, dzięki której jesteśmy w stanie
zidentyfikować obszary szczególnie narażone na zużycie
eksploatacyjne. Kontrolowane obszary mogą mieć z kolei
znaczący wpływ na sprawność termodynamiczną turbiny.

Szybki i dokładny pomiar 3D
Aby zminimalizować czas przestoju turbin, przemysł energetyczny wymaga szybkich i precyzyjnych pomiarów. Dzięki skanowaniu 3D możemy wykonać niezbędne pomiary
w celu uzyskania siatki trójkątów, obrazującej zużycie
łopatek. Szybkość pracy skanera pozwala na krótszy czas
realizacji usług renowacji, modernizacji lub kontroli. Tworząc model 3D na podstawie pomiaru, można odtworzyć
nowe części nie posiadając danych technicznych – proces
ten nazywamy inżynierią odwrotną.

Kontrola wymiarowa powierzchni łopatek
Skanując łopatkę możemy w prosty sposób (dzięki wbudowanym modułom dostosowanym do mierzenia turbin)
stworzyć raport pomiarowy dopasowany do potrzeb i wymogów każdego klienta. Wbudowane moduły dostoso-
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wane do pomiaru turbin, przyspieszają tworzenie raportu
oraz gwarantują dokładność uzyskanych wyników. Dostosowane funkcje tworzenia raportu czynią ze skanowania
3D potężne i bardzo pomocne narzędzie. Równie istotna
jest możliwość skanowania w stanie wolnym, co znacznie
przyspiesza cały proces.

Mobilność systemu
Systemy firmy GOM są w pełni mobilne, przez co pozwalają na wykonywanie pomiarów nawet w trudno dostępnych miejscach. Mobilność systemów umożliwia przeprowadzenie pomiarów oraz wykonanie przez nas kontroli
w każdej elektrowni. Poręczność skanera 3D pozwala na
łatwe jego przeniesienie, co ułatwia organizację pracy na
obiekcie, w którym prowadzona jest renowacja. Dane pomiarowe w formacie *.stl dostępne są praktycznie zaraz
po skanowaniu 3D, dzięki czemu nasi specjaliści mogą od
razu przystąpić do niezbędnych analiz.

Badania osiowości wałów turbin,
kontrola wymiarowa kierownic
Skanowanie 3D pozwala na łatwe skontrolowanie osiowości badanych elementów. Badając poszczególne
stopnie wału turbiny możemy zmierzyć jakość wykonanego elementu lub całego zespołu. Równocześnie
skanowanie 3D pozwala na zbadanie zużycia kierownic
lub kontrolę wymiarową montowanych podzespołów.
Przeprowadzone przez nas pomiary 3D umożliwiają
prowadzenie badań elementów przed wysyłką do klienta lub tuż bezpośrednio przed ich montażem. Uzyskane
dane pozwalają udoskonalić proces elektrodrążenia
oraz kontrolować montaż gotowych elementów.

Raport pomiarowy dostosowany do klienta
Skanowanie 3D oraz uzyskane w trakcie kontroli wymiarowej dane pozwalają na dowolne przygotowanie raportów
gotowych produktów. Odpowiednie przygotowanie raportów
pomiarowych wytwarzanych części pozwala na uniknięcie
reklamacji oraz zwiększa zaufanie naszych klientów jako
partnerów biznesowych. Opracowujemy wyniki w postaci
kolorystycznej mapy odchyłek, analizy wymiarowej zgodnie
z rysunkiem 2D/3D, pomiaru charakterystyk GD&T, raportu
pomiarowego 3D w formacie *.ginspect do samodzielnej
analizy w darmowym oprogramowaniu GOM Inspect lub
gotowego raportu w postaci PDF/CSV.

Wirtualne złożenia wału
wirnika z zamkiem łopatki
Dzięki skanowaniu 3D staje się możliwe wirtualne
złożenie łopatek z zamkiem na wale. Przeprowadzone
przez nas wirtualne złożenie pozwala na wcześniejsze
wykrycie kolizji, dzięki czemu można uniknąć kosztownych prób montażu oraz przyspieszyć prace nad
montażem. Zeskanowane elementy stają się trwałym
nośnikiem informacji i nawet po uszkodzeniu oryginałów jesteśmy w stanie odtworzyć ich kształt. Taka archiwizacja plików pozwala na właściwie bezproblemowy
powrót do wcześniej prowadzonych projektów.

3D Team | Oferta dla przemysłu
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OPRZYRZĄDOWANIE
KONTROLNO-POMIAROWE
Stosowanie uchwytów pomiarowych znacząco usprawnia
przeprowadzanie pomiarów 3D oraz zapewnia ich optymalizacje.
Systemy mocujące pozwalają na stabilne mocowanie lekkich
i elastycznych elementów, wykonanych np. z tworzyw sztucznych
lub aluminium oraz na zachowanie powtarzalności pomiarów.
Dziś jako jedyni w Polsce projektujemy i wykonujemy uchwyty
pomiarowe do optycznej metody pomiarowej. Wykorzystujemy
do tego celu również produkty Alufix marki Witte, którego 3D Tool
jest oficjalnym dystrybutorem.

Walidacja nowo wyprodukowanych
uchwytów kontrolno-pomiarowych
Skupiamy się na szczegółach i nie wierzymy na słowo.
Wykonujemy 100% pomiarów dostarczonych produktów.

Kompleksowe pomiary na miejscu
u klienta lub w siedzibie 3D Team
Wszystkie nasze systemy pomiarowe są w pełni mobile,
co umożliwia nam wykonanie pomiarów bezpośrednio
u klienta.
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Raport pomiarowy dostosowany do klienta
Szanujemy tradycję, cenimy innowację i dlatego każdorazowo dostosowujemy raport pomiarowy do potrzeb
klienta. Tak opracowany raport pomiarowy spełnia
wszystkie wymagania, jakie są stawiane przez naszych
klientów.

Walidacja i rewalidacja
uchwytów pomiarowych
Co lubimy szczególnie? Szczegóły. Dlatego uważnie
i dokładnie mierzymy uchwyty pomiarowe. Wiemy, że od
ich jakości i dokładności wykonania zależy jakość finalnego wyrobu.

ALUFIX to modułowy system elementów mocujących, który jest
wykonany ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości, służą
cy do budowania uchwytów pomiarowych i ustalających. System
znajduje zastosowanie dla właściwie wszystkich pomiarów wyko
nywanych technologią skanowania 3D. Ze względu na wysoką do
kładność wykonania oraz bogaty asortyment, zestawy ALUFIX są
również stosowane jako systemy montażowe i pozycjonujące.

FixBase by Witte
Płyty bazowe Witte w porównaniu z litymi odlewami są
znacznie lżejsze przy zachowaniu pełnej dokładności
oraz stabilizacji wymiarowej.
W zależności od potrzeb, wykonywane są płyty zarówno
pionowe, jak i poziome, stacjonarne lub mobilne. Przemieszczanie płyt mobilnych może odbywać się za pomocą poduszek powietrznych lub transportu kołowego.

Alufix Expert
– sam zaprojektuj swój uchwyt 3D
Teraz sam możesz zaprojektować swój uchwyt pomiarowy dzięki darmowemu oprogramowaniu. Twórz
i edytuj uchwyt według indywidualnych potrzeb, a efekt
swojej pracy zaimportuj do własnego systemu pomiarowego. Dla naszych użytkowników dostarczamy kompletną bibliotekę CAD, gotową do zaimportowania do
posiadanego oprogramowania CAD.

Ustawianie przyrządów
kontrolno-pomiarowych
Cenimy pomysłowe i użyteczne rozwiązania, ale wiemy,
że przyrządy i uchwyty kontrolno-pomiarowe należy
walidować. Dzięki funkcjonalności naszych systemów
pomiarowych, zwanej Live Tracking – usługa ta nie
stanowi dla nas wyzwania. Z niezwykle wysoką dokładnością jesteśmy w stanie ustawić i wyregulować oprzyrządowanie klienta.

3D Tool
– oficjalny dystrybutor Alufix na Polskę
Jako oficjalny dystrybutor produktów Alufix marki Witte,
wdrażamy i dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla
przemysłu.

3D Team | Oferta dla przemysłu
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CZYM MIERZYMY
– SYSTEMY POMIAROWE

ATOS ScanBox umożliwia
pomiary detali z branży
motoryzacyjnej, takie jak
części karoserii samochodu.

Klasyczne metody stykowe badają konkretne,
zaprogramowane punkty. Technologia skanowania
3D umożliwia całościowe mierzenie produktu,
poprzez zebranie trójwymiarowej siatki i badanie
dowolnej liczby cech.

Pomiary 3D przeprowadzamy optycznymi systemami
pomiarowymi firmy GOM, które zapewniają szybkie
i precyzyjne uzyskiwanie danych pomiarowych w postaci chmury punktów. Cała geometria w postaci gęstej
chmury punktów lub siatki trójkątów szczegółowo opisuje powierzchnię obiektu, odzwierciedlając przy tym
również jego elementy geometryczne.
Seria ATOS firmy GOM ma szerokie zastosowanie
w różnych gałęziach przemysłu, dla takich komponentów, jak: blachy, narzędzia, matryce, łopatki turbin, prototypy, części formowane wtryskowo oraz odlewy.
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SYSTEMY MANUALNE
ATOS Core
ATOS Core to specjalna linia poręcznych skanerów 3D
firmy GOM, optymalnych do pomiarów małych i średnich obiektów, takich jak części odlewnicze lub wypraski. System wykorzystywany jest w procesie rozwoju
produktu, kontroli jakości oraz produkcji, aby zaoszczędzić czas i zminimalizować koszty. Dzięki niewielkim
rozmiarom głowicy pomiarowej, zastosowaniu lekkich
statywów i sterowaniu przez laptopa, możliwy jest pomiar w trudno dostępnych miejscach (np. wnętrza aut).

ATOS 5
ATOS Capsule
ATOS Capsule to optyczne urządzenie pomiarowe o
wysokiej precyzji wykorzystywane w trakcie produkcji
do kontroli jakości części o małych lub średnich rozmiarach, rejestrujące z wysoką precyzją najdrobniejsze
szczegóły, a w szczególności kontury części.
ATOS Capsule w połączeniu z systemem ATOS ScanBox
służy jako system pomiarowy do seryjnych pomiarów
małych części, który dzięki mobilności znajduje zastosowanie w różnego rodzaju warunkach.
System ATOS Capsule wykorzystywany jest do kontroli
pierwowzorów w produkcji kół zębatych, łopatek do turbin, kół, gwintów oraz części dla branży medycznej.

Obszar pomiarowy
Rozdzielczość
Triple Scan
Technologia światła niebieskiego

System pomiarowy ATOS 5 został stworzony z myślą o
użytkownikach, którzy w swojej branży wymagają wysoce
precyzyjnych danych, wyjątkowo krótkiego czas pomiaru
oraz rzetelnych rezultatów nawet w trudnych warunkach.
Wysoka precyzja danych jest gwarantowana przez wyjątkowo silne źródło światła emitowane przez urządzenie,
z kolei szybki transfer danych bez zakłóceń zapewniają
światłowody oraz inteligentne systemy komunikacji.
System umożliwia pracę w trybie ręcznym oraz automatycznym. Modele 3D uzyskiwane za pomocą tego skanera
są niezwykle szczegółowe, bez względu na kształt skanowanych obiektów. ATOS 5 pozwala na inspekcję części
odlewanych, blaszanych, formowanych wtryskowo, prototypów, a także łopatek turbiny i narzędzi.

ATOS Core

ATOS Capsule

ATOS 5

80, 200, 300

200, 320

170, 320, 500, 700, 1000

2 x 5M

2 x 12M

2 x 12M

łatwe skanowanie błyszczących lub ciemnych powierzchni
skanowanie niezależne od zewnętrznych warunków oświetleniowych

Kontrola

samokontrola kalibracji i ruchu

Wzorcowanie

certyfikat VDI/VDE 2634 Part 3

SYSTEMY AUTOMATYCZNE
ATOS ScanBox
ATOS ScanBox to kompletna
optyczna maszyna pomiarowa
współrzędnych 3D, przeznaczona
do sprawnego, wieloseryjnego
oraz w pełni zautomatyzowanego prowadzenia kontroli jakości
w procesie produkcyjnym. Na
systemie ATOS ScanBox przeprowadzamy pomiary całych powierzchni małych i dużych części,
zapewniając łatwe w odczycie graficzne przedstawienie wyników, proste rozwiązywanie
problemów oraz tworzenie wyczerpujących raportów.
Ponadto to urządzenie pomiarowe może mierzyć bardzo

3D Team | Oferta dla przemysłu

duże i ciężkie części, takie jak odlewy lub narzędzia.
Sercem wszystkich systemów ATOS ScanBox są skanery 3D ATOS Core, ATOS Capsule lub ATOS 5.
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ZAUTOMATYZOWANY
SYSTEM SCAN BOX
Pomiary przeprowadzane dla przemysłu każdorazowo wymagają sprawdzenia reprezentatywnej próbki. Pomiary dla celów
statystycznych wymagają dużej ilości próbek, a co za tym idzie
– powtarzalnych wyników. Najlepszym rozwiązaniem dla tego
typu pomiarów staje się zautomatyzowany system ScanBox.

Kompleksowe wsparcie
metrologiczne przy wdrożeniach
nowych części do produkcji – PPAP
Wdrożenie nowych części do produkcji, szczególnie
w branży motoryzacyjnej wymaga, spełnienia wielu restrykcyjnych wymogów. W tym celu wspieramy klientów, wykonując pomiary na wyznaczonej ilości próbek, a następnie
przygotowujemy niezbędną dokumentację pomiarową.

Wysoka prędkość pomiaru
W porównaniu z tradycyjnym, kontaktowym urządzeniem do pomiaru współrzędnych, system ATOS ScanBox
pozwala na pełną optymalizację procesu, dzięki czemu
skraca się czas pomiaru oraz kontroli danego elementu o ponad połowę. Tym samym, niezależnie od branży
i ilości elementów, jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić nieodzowną w procesie produkcyjnym kontrolę
jakości dostarczonej partii produkcyjnej.
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Wyznaczenie linii
trendu oraz współ
czynników Cp i CpK
w formie wizualnej
oraz liczbowej. Skala
kolorów pokazuje
miejsca największego
rozrzutu wyników po
między mierzonymi
częściami.

Raporty pomiarowe każdorazowo dostoso
wane do indywidualnych oczekiwań klienta

Outsourcing systemu
ScanBox wraz z metrologami

Wykonujemy raporty pomiarowe w pełni dostosowane
i zgodne z oczekiwaniami naszych klientów.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, oferujemy również naszym
klientom wynajem niezbędnego sprzętu wraz z jego obsługą.

Forma raportów
Kolorystyczna mapa odchyłek
Pełna analiza wymiarowa zgodnie z rys. 2D/3D
Pomiar charakterystyk GD&T
Raport pomiarowy 3D. Plik *.ginspect do samodzielnej
analizy w darmowym oprogramowaniu GOM Inspect
Raport wyjściowy PDF/CSV

Programy pomiarowe (szablony)

Analiza SPC – wyznaczenie
współczynników Cp, CpK oraz Pp, PpK
Przy statystycznej analizie procesu produkowanych części wspieramy naszych klientów, wyznaczając odpowiednio zadane współczynniki Cp, CpK oraz Pp, PpK.
Zautomatyzowanie procesu ułatwia nam przeprowadzanie powtarzalnych pomiarów na dużej ilości dostarczonych próbek.

Celem maksymalnego skrócenia czasu niezbędnęgo na
wdrożenie nowego produktu, możemy na podstawie dostarczonego wcześniej modelu 3D, przygotować program
pomiarowy (szablon), tak aby po fizycznym otrzymaniu
elementu od razu przystąpić do pracy.

3D Team | Oferta dla przemysłu
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POMIARY FOTOGRAMETRYCZNE
– WIELKOGABARYTOWE
Za pomocą pomiarów fotogrametrycznych dokonujemy
kontroli jakości obiektów wielkogabarytowych, m.in. samolo
tów, statków, turbin wiatrowych i samochodów. Zastosowa
nie optycznej metody bezstykowej polega na wyznaczeniu
współrzędnych trójwymiarowych dla dowolnych cech obiek
tu, takich jak punkty powierzchniowe i przekroje, elementy
geometryczne, otwory, wycięcia i krawędzie, a także średnice,
długości oraz kąty.

Zintegrowane systemy
TRITOP jest przenośnym systemem służącym do szybkich i precyzyjnych pomiarów współrzędnych trójwymiarowych obiektów. Wszystkie systemy firmy GOM są
ze sobą zintegrowane, co umożliwia płynny transfer danych między nimi – w efekcie możemy dowolnie wymieniać się danymi oraz łączyć raporty z dwóch urządzeń.
System fotogrametryczny stanowi doskonałe wsparcie
systemów skanujących.

System fotogrametryczny
TRITOP do pomiarów
wielkogabarytowych.
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Zalety techniki pomiarowej TRITOP
Kompletna maszyna pomiarowa 3D z minimalnymi
wymaganiami sprzętowymi
Bezstykowy pomiar
Wysoka dokładność także przy dużych obiektach
Brak zużyć i utraty dokładności
Łatwa obsługa
Niezależna od warunków środowiskowych (pomiary
w komorze klimatycznej, na wolnym powietrzu itp.)

Opis działania
Optyczna Maszyna Pomiarowa Współrzędnych 3D
TRITOP, tak samo jak współrzędnościowe maszyny
pomiarowe, rejestruje współrzędne i ich orientację
w przestrzeni dla dowolnych interesujących nas cech:
Punktów pomiarowych i przekroi
Elementów geometrycznych
Otworów, wycięć i krawędzi
Średnic, długości i kątów
Po określeniu współrzędnych 3D pomiar matematycznie transformowany jest do układu współrzędnych wyrobu:
Punkty RPS
Bazowanie na uchwycie
Najlepsze dopasowanie (Best-fit)

Obszary stosowania
Kontrola jakości części metalowych i karoserii samochodów, np. w produkcji pilotażowej, optymalizacji
procesów, produkcji narzędzi, rozpoczęciu produkcji
seryjnej
Kontrola jakości wielkogabarytowych obiektów, np.
samolotów, statków, turbin wiatrowych itp.
Weryfikacja części wykonanych z tworzyw sztucznych, np. do kontroli pierwszej sztuki
Weryfikacja i optymalizacja przyrządów i uchwytów
Pomiar modeli i prototypów, np. wnętrze pojazdu
Sprawdzenie rur i przewodów w stosunku do trójwymiarowego kształtu
Pomiar krawędzi
Analiza deformacji w komorach klimatycznych
Pomiar punktów odniesienia

Statyczne analizy deformacji
TRITOP jest optycznym, mobilnym systemem pomiarowym, który dokładnie definiuje współrzędne 3D punktów
na obiekcie w warunkach statycznych. Bazując na tych
informacjach TRITOP jest zdolny do obliczenia przemieszczeń 3D i deformacji obiektu oraz komponentów.
Bezdotykowy system TRITOP zastępuje konwencjonalne systemy do pomiarów przemieszczeń lub systemy
LVDT, uzyskując przemieszczenia i deformacje szybko,
bez przewodów i czujników ustawionych dookoła mierzonego obiektu, nie ingerując w niego.

Wirtualne złożenia
Dzięki fotogrametrii staje się możliwe wirtualne złożenie wielu elementów w celu kontroli przesunięć przy
ich złożeniu. W prosty sposób możemy zmierzyć kąty
oraz płaskości współpracujących ze sobą podzespołów.
Zeskanowane elementy stają się trwałym nośnikiem
informacji. W celu uzyskania chmury punktów możliwe
jest także późniejsze zeskanowanie elementów.
3D Team | Oferta dla przemysłu
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POMIARY TOMOGRAFEM
KOMPUTEROWYM (CT)
Obecnie coraz częściej wykonuje się pomiary za pomocą
tomografii komputerowej (CT). Metoda ta pozwala na całkowite
zobrazowanie próbki bez jej niszczenia – zarówno jej konturów
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Na podstawie uzyskanych
danych z tomografii komputerowej można przeprowadzić
kontrolę geometrii oraz analizę kształtu. Do pomiarów i oceny
danych wykorzystujemy tomograf komputerowy GOM CT.

Import danych objętościowych
Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie, dzięki
któremu możemy przeprowadzać analizy bezpośrednio
na danych z tomografów. Najnowsze oprogramowanie
GOM Inspect Professional służy do bezpośredniej wizualizacji i analizy zeskanowanych modeli objętościowych.
Nowa funkcja importu umożliwia bezpośrednie zaimportowanie do oprogramowania danych objętościowych
generowanych przez tomografy komputerowe.
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W przeszłości proces ten wymagał etapu pośredniego,
realizowanego za pomocą dodatkowego oprogramowania. Obecnie użytkownicy mają możliwość importowania i analizowania danych objętościowych w powszechnie używanych formatach (*.vgi, *.vgl, *.pcr, *.exv, *.rek)
lub też bezpośrednio w postaci nieprzetworzonej.
Ponadto oprogramowanie GOM Inspect umożliwia import różnych materiałów ze skanowanego przedmiotu
w postaci oddzielnych siatek powierzchniowych.

Wizualizacja danych CT

Raporty pomiarowe

Po zaimportowaniu danych objętościowych oprogramowanie umożliwia przeglądanie zeskanowanego elementu sekcja po sekcji w trzech płaszczyznach X, Y, Z.
Oprogramowanie również automatycznie wykrywa elementy wykonane z różnych materiałów oraz wyświetla
je jako osobne modele STL.

Wykonujemy pełne raporty pomiarowe na podstawie
dostarczonych danych CT. Oprogramowanie, na którym
pracujemy, w pełni umożliwia import danych objętościowych.

Raport pomiarowy dwóch
modeli STL – nakrętki (kolor
zielony) oraz gwintu butelki
(kolor czerwony) – uzyska
nych z danych CT. Modele
zostały wykryte przez opro
gramowanie na podstawie
pomiaru gęstości materiału.

3D Team | Oferta dla przemysłu
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SZKOLENIE METROLOGICZNE
GOM INSPECT
Darmowe oprogramowanie do samodzielnej analizy GOM
Inspect daje ogromne możliwości pomiarowe oraz pozwala
na samodzielne przeprowadzenie kompleksowej analizy
wymiarowej elementu na podstawie pliku STL, uzyskanego
podczas skanowania 3D.
Czym jest darmowy GOM Inspect?

Profesjonale szkolenia

GOM Inspect to bezpłatne oprogramowanie do kontroli
3D i przetwarzania siatek STL oraz analizy kształtu
i wymiarów chmur punktów 3D. Oprogramowanie to
może służyć użytkownikowi do przeglądania uzyskanych od firmy 3D Team raportów pomiarowych, jak
również zapewnia samodzielne opracowanie danych
pomiarowych pochodzących ze skanerów 3D.
Pakiety oprogramowania GOM Inspect zostały przetestowane i certyfikowane przez Narodowy Instytut Metrologiczny Niemiec (PTB) i NIST. Program firmy GOM
został zaliczony do kategorii pierwszej, oznaczającej
najmniejsze odchyłki pomiarów.

Szkolenia z zakresu oprogramowania GOM Inspect
prowadzone są przez inżynierów oraz specjalistów z zakresu kontroli jakości, dysponujących bogatym doświadczeniem w każdej dziedzinie przemysłu. Szkolenia prowadzone są nie tylko ze znajomości oprogramowania,
ale również z zakresu wiedzy metrologicznej.
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Indywidualne szkolenia z darmowego
oprogramowania GOM Inspect
Oferujemy szkolenia dedykowane indywidualnym potrzebom każdego z naszych klientów. Jedną z form takiego
szkolenia może być wykonanie pomiaru części dostarczonej przez klienta i na jej podstawie przeprowadzenie
szkolenia bazującego na konkretnym case study.

Szkolenia z zakresu oprogramowania
GOM Inspect prowadzone są przez inżynierów
oraz specjalistów z zakresu kontroli jakości,
dysponujących bogatym doświadczeniem
w każdej dziedzinie przemysłu.

Miejsce szkolenia
Oferujemy szkolenia zarówno w siedzibie klienta,
jak i w oddziałach 3D Team.

Główne zagadnienia szkolenia
Wprowadzenie do interfejsu programu GOM Inspect
Import chmur punktów: *.atos, *.stl, *.ply, *.ascii
Import CAD: *.iges, *.step, *.jt-open
Edycja siatki STL: wygładzanie, rozrzedzanie, wypełnianie otworów, optymalizacja krawędzi siatki, tworzenie mostów na siatce itp.
Bazowanie elementu: automatyczne bazowanie
wstępne, RPS, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt,
najlepsze dopasowanie (best-fit), bazowanie hierarchiczne lub oparte na lokalnych układach współrzędnych
Generowanie elementów geometrycznych w oparciu
o CAD: linie, płaszczyzny, koła, cylindry, stożki
Analiza 3D – porównanie z modelem CAD, odchyłki
w punktach inspekcyjnych, przekroje inspekcyjne,
kolorystyczna mapa odchyłek
Analiza 2D – wymiarowanie wg rysunku technicznego
w oparciu o przekroje, wirtualne suwmiarki
Tworzenie raportów: kontrola pierwowzoru, tabele
(np. VDA), swobodnie definiowane szablony raportów,
ręczne i automatyczne pozycjonowanie etykiet
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Zagadnienia zaawansowane
Analiza GD&T według normy ISO 1101 i ASME Y14.5
Kontrola w oparciu o krzywe: analiza płaskości
i szczelin, analiza odskoków sprężystych, kontrola
kształtu i linii charakterystycznych, tworzenie wygładzonych krzywych sklejanych
Kontrola parametryczna: analiza trendów/analiza
SPC, Teaching by Doing
Dalsze funkcje kontrolne: kontrola profili lotniczych,
kontrola w oparciu o punkty
Import i analiza danych objętościowych generowanych przez tomografy komputerowe w formatach:
*.vgi, *.vgl, *.pcr, *.exv, *.rek
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OPROGRAMOWANIE
DO INŻYNIERII ODWROTNEJ
Inżynieria odwrotna to proces tworzenia nowego modelu
elementu na podstawie fizycznie istniejącego detalu. To zda
nie w pełni definiuje inżynierię odwrotną. Jeśli nie posiada
my modelu 3D elementu lub jego dokumentacji 2D, bądź też
chcemy zaktualizować istniejący model albo dokumentację,
ten proces pozwala nam na wirtualne i fizyczne odtworzenie
istniejącego elementu.

Geomagic Design X
To najbardziej kompleksowe oprogramowanie do inżynierii odwrotnej, łączące modelowanie 3D i dane
z procesu skanowania, dzięki któremu możemy tworzyć
oparte o cechy, edytowalne modele bryłowe, kompatybilne z Twoim oprogramowaniem CAD. W każdym momencie możemy edytować stworzony przez nas model,
ponieważ każdy krok jest zapisywany w drzewku historii
projektowanej części.
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Zalety inżynierii odwrotnej
Otrzymanie wysokiej jakości modelu odzwierciedlającego element rzeczywisty
Możliwość szybkiej aktualizacji istniejącego modelu
3D po ręcznym zmodyfikowaniu detalu (np. matryce)
Stworzenie zoptymalizowanego modelu, dzięki czemu można skrócić czas wprowadzenia detalu do produkcji
Stworzenie uzupełnionego modelu na podstawie
zniszczonego elementu fizycznego
Projektowanie dopasowanych elementów do już istniejących mechanizmów (m.in. eliminowanie kolizji)

Kompletne złożenie
3D współpracujących
elementów

Potężne i elastyczne narzędzia
Geomagic Design X jest specjalnie zaprojektowanym
programem do konwertowania zeskanowanych danych
na wysokiej jakości modele CAD. Program umożliwia
działania, których żaden inny program nie potrafi, tj.:
Kombinacja automatycznych i parametrycznych narzędzi do tworzenia modeli bryłowych
Niesamowicie dokładne tworzenie modeli powierzchniowych na skanach detali o organicznych kształtach
Edycja siatki trójkątów i narzędzia do przetwarzania
chmury punktów

Znaczne zwiększenie
możliwości projektowych
Geomagic Design X daje możliwość rozpoczęcia pracy,
bazując na danych stworzonych na fizycznym detalu.
Program został tak stworzony, aby jak najwięcej cech
i informacji pozyskać z pliku pomiarowego danego elementu. Dzięki temu nie musimy zaczynać pracy na pustym ekranie monitora, a mamy możliwość wspierania
się w trakcie pracy powstałym pomiarem.

Współpraca z Twoim programem CAD
Geomagic Design X współpracuje z popularnymi programami CAD – SolidWorks®, Siemens NX®, Autodesk
Inventor® i PTC Creo®. Używając unikalnej technologii
Live Transfer, Design X przenosi kompletne modele
wraz z drzewkiem historii, dzięki czemu możemy szybko
tworzyć bryły i modele powierzchniowe ze skanów 3D.

Przykłady modelowania
parametrycznego
w programie Geomagic
Design X

3D Team | Oferta dla przemysłu
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URZĄDZENIA HAPTYCZNE
Modelowanie swobodne to modelowanie przy użyciu
wirtualnego dotyku. Urządzenia haptyczne wyposażone
w sprzężenie zwrotne, pozwalają nam poczuć modelowa
ny detal w wirtualnym świecie. Dzięki oprogramowaniu
Freeform i urządzeniom haptycznym możemy modelować
gotowe do produkcji złożone obiekty, posiadające orga
niczne lub szczegółowe formy.

Wytwarzaj bezpośrednio z własnego projektu
Modele stworzone przy użyciu oprogramowania
Freeform można bezpośrednio wytworzyć, bazując na
technologiach przyrostowych (druk 3D), ubytkowych
(CNC), procesach wtrysku tworzyw sztucznych lub odlewania. Geomagic Freeform Plus pozwala na zidentyfikowanie i wyeliminowanie potencjalnych problemów
produkcyjnych na wczesnym etapie projektowania.
Dzięki temu oprogramowaniu możemy stworzyć produkty o zróżnicowanych kształtach, unikając przy tym
problemów natury produkcyjnej, a wraz z tym kosztownych niedopatrzeń.
Freeform Plus przyspiesza czas projektowania, zwiększa jego jakość i precyzję oraz umożliwia wirtualne
sprawdzenie poprawności detalu. Jest to możliwe
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dzięki szerokiej gamie narzędzi, m.in. do tworzenia
i analizowania gniazd formy i rdzeni, tworzenia modeli
skorupowych, generowania linii podziału formy, analizy
pochyleń i grubości ścianek detalu.

Urządzenie haptyczne
Geomagic Touch X

Projektuj rzeczy niemożliwe
Geomagic Freeform potrafi to, co wykracza poza możliwości tradycyjnego programu CAD. Możemy projektować jak nigdy wcześniej, łącząc piękne rzeźbiarskie
formy z narzędziami umożliwiającymi ich fizyczne wytworzenie. Projektując we Freeform jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.

Ciesz się łatwością przygotowania
modelu do druku 3D
Dzięki narzędziom do sprawdzania poprawności geometrii detalu, jego przygotowania do druku, możemy na
etapie projektowania wyeliminować wady, które miałyby
wpływ na poprawne wytworzenie detalu. Również dzięki
opatentowanej technologii woksela, Freeform pozwala
usunąć wszelkie błędy i zniwelować koszty dodatkowej
analizy i naprawy geometrii detalu.

Inne podejście
Geomagic Freeform jest unikalnym programem, który
w jednym środowisku projektowym obsługuje woksele,
poligony, powierzchnie stworzone metodą podziału
– SubDivision, powierzchnie NURBS i elementy bryłowe.
Dzięki temu możemy użyć odpowiedniej reprezentacji pliku do konkretnego zastosowania. Daje to więcej
możliwości projektowych i umożliwia szybki oraz elastyczny przepływ informacji pomiędzy tymi procesami.
Freeform pozwala na import i eksport plików w wielu
neutralnych formatach danych, umożliwiając tym samym łatwą i szybką integrację projektu z innymi programami CAD.

Połączenie form organicznych
z nieorganicznymi
Freeform wykorzystuje aktualnie najlepsze metody
reprezentowania danych, które pomagają nam przekroczyć ograniczenia tradycyjnego programu CAD
i przenosić nasze wizje do rzeczywistości. Wykorzystując woksele do prezentowania modelu jako wirtualnej
gliny, możemy ją rzeźbić, deformować oraz dodawać
więcej szczegółów. Podniesienie jakości i wykończenia
projektu jest możliwe dzięki narzędziom do nadawania
złożonych tekstur powierzchni. Używając powierzchni
SubD możemy uzyskać gładkie, płynne powierzchnie
z ostrymi krawędziami. Możemy także zaimportować
model CAD, który następnie połączymy ze swobodnymi,
organicznymi kształtami w jednym środowisku pracy.

Projektowanie na wyciągnięcie ręki
– dosłownie
Do tworzenia w bardzo szybki sposób najbardziej
ekspresyjnych geometrii, Freeform został połączony
z urządzeniami haptycznymi z rodziny Touch. Geomagic Touch został wyposażony w sprzężenie zwrotne
oraz 6 stopni swobody ruchu, dzięki czemu możemy
fizycznie poczuć rzeźbienie w przestrzeni 3D. Ten intuicyjny sposób modelowania pozwala nam znacznie
skrócić czas pracy.

Projektuj w jednym środowisku
Geomagic Freeform został stworzony, aby umożliwić
wyprodukowanie własnego projektu. Program został
wyposażony w narzędzia obsługujące import i eksport wielu formatów plików: neutralne modele (*.stl,
*.obj, *.ply, *.vrml), krzywe w formacie *.igs oraz bryły
w formatach *.x_t, *.igs oraz *.stp. Technologia wokseli lub innego sposobu prezentacji projektu daje nam
możliwość tworzenia modeli swobodnych, które są
określone przez dokładne wymiary. Możliwe są również
dynamiczne zmiany na ekranie, które odczuwamy dzięki
urządzeniom haptycznym. Dzięki temu możemy tworzyć
kompletne projekty, integrując komponenty z różnych
źródeł projektowych.
3D Team | Oferta dla przemysłu
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SZKOLENIA
CERTYFIKOWANE
3D Team jest jedynym w Polsce Certyfikowanym
Centrum Szkoleniowym w zakresie oprogramowania
Geomagic Design X, Freeform oraz Wrap. Realizujemy
sprzedaż oraz wdrożenia, a także przeprowadzamy
szkolenia w ramach instalacji.

Profesjonalne szkolenia

Szkolenia indywidualne

Naszą niepisaną zasadą jest poprawne zaimplementowanie oprogramowania firmy 3D Systems, zgodnie
z wyznaczonymi celami. Takie działanie umożliwia nam
pokazanie pełnej funkcjonalności oprogramowania na
bazie wzorcowych projektów.

Każde szkolenie prowadzone jest w sposób indywidualny. Oprócz plików szkoleniowych, na podstawie których
dajemy możliwość poznania cech i funkcjonalności
oprogramowania, pracujemy również na plikach naszych użytkowników. Metodologia ta pozwala na płynne
przejście od nauki do praktyki, a tym samym na samodzielną pracę na dostarczonym przez nas oprogramowaniu.

Doświadczenie
Szkolenia z oprogramowania 3D Systems są poparte
naszym kilkuletnim doświadczeniem, wynikającym ze
świadczenia usług w zakresie projektowania i inżynierii
odwrotnej dla różnych gałęzi przemysłu. Dzięki temu
możemy pomóc naszym klientom w rozwiązywaniu ich
problemów.

32

Elastyczność
Szkolenia mogą być przeprowadzone zarówno w siedzibie naszej firmy, gdzie posiadamy odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową, jak i bezpośrednio u klienta.

Zakres szkolenia:
Zapoznanie z interfejsem oprogramowania, metody
nawigacji
Poznanie podstawowych narzędzi do wykonania zadania projektowego
Przedstawienie zaawansowanych metod projektowania przy użyciu wcześniej poznanych narzędzi
Ćwiczenia praktyczne pod okiem trenera, podczas
których dajemy sobie możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu użytkownik przyswoił wiedzę z obsługi
programu
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Opieka techniczna
W momencie, gdy pojawią się pytania odnośnie konkretnych funkcji programu lub problemów z zamodelowaniem fragmentu części, zapraszamy do kontaktu
z nami – zapewniamy wsparcie naszą wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu oprogramowania. Pomożemy
rozwiązać Państwa problem – dostarczymy rozwiązanie
w postaci krótkiego opisu postępowania w języku polskim. Każdego, nawet najmniejszego i najprostszego
pytania, nie pozostawimy bez odpowiedzi.
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CENTRUM KOMPETENCJI
METROLOGICZNYCH
Innowacyjna platforma integrująca
przedsiębiorstwa dostarczające
CENTRUM
KOMPETENCJI
usługi oraz
produkty
niezbędne
METROLOGICZNYCH
dla każdej gałęzi przemysłu
w zakresie metrologii, kontroli
jakości oraz inżynierii odwrotnej.
Głównym celem Centrum
Kompetencji Metrologicznych
jest zagwarantowanie dostępu
do całkowitego, kompleksowego
i fachowego zabezpieczenia
wszelkich potrzeb przedsiębiorstw
przemysłowych w zakresie
metrologii i kontroli jakości.

CENTRUM KOMPETENCJI METROLOGICZNCH - LOGO
WARIANT PODSTAWOWY

3D Team Sp. z o.o.
CENTRALA
ul. Madalińskiego 3
61-509 Poznań
+48 61 679 21 88
office@3dteam.pl
ODDZIAŁ WROCŁAW
ul. Bierutowska 57-59
Budynek 5
51-317 Wrocław

Firma dostarczająca profesjonalne usługi pomiarów
3D w kontroli jakości i inżynierii odwrotnej w polskim
przemyśle.
Wyłączny w Polsce, certyfikowany partner szkoleniowy
firmy 3D Systems w zakresie oprogramowania Geomagic.

Dystrybutor firmy Witte dostarczającej modułowe
systemy mocujące.
Firma zajmująca się projektowaniem i konstrukcją
uchwytów pomiarowych.

Budynek DevelopRes SkyRes
ul. Warszawska 18 pok. 2.4
35-205 Rzeszów

Wyłączny dystrybutor firmy GOM, producenta optycznych systemów pomiarowych. Lider w dziedzinie przemysłowych skanerów 3D w Polsce.
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