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Wstęp 
 

Jakość i solidność znaczą więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Dziś 
hiperkonkurencyjne środowisko firm nie boi się wyróżniać, gdy prowadzi to 
do poprawy jakości ich produktów. Zarządzanie również nie zostaje z tyłu, 
gdy prowadzi to do dodania nowych narzędzi i technik, które zapewnią 
jakość w każdym miejscu. 

Przez poprzednie dwie dekady skaning 3D zaczął stawać się głównym 
narzędziem producentów w wielu pomiarach oraz kontroli jakości 
produktów. Jest to skuteczna technika metrologiczna, której zaufano ze 
względu na jej dokładność, niezawodność, szybkość i łatwość użycia. Jej 
bezdotykowy charakter i elastyczność wykrywania sprawiają, że idealnie 
nadaje się do pomiaru szerokiej gamy części w wielu różnych miejscach. 

Skuteczne podejście do skanowania 3D wymaga dopasowania właściwych 
osób z odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem, aby jak najlepiej 
sprostać potrzebom firmy w zakresie pomiarów. 

Ten eBook pomoże Ci ustalić czy skaning 3D jest dobrym rozwiązaniem dla 
twoich potrzeb dotyczących kontroli jakości, a jeśli tak jest, jak najlepiej 
wdrożyć tę technologię w twojej firmie.

Kombinacja odpowiednich ludzi, sprzętu 
i oprogramowania jest w stanie zapewnić jakość 
w każdym miejscu 
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Sygnały, że naprawdę potrzebujesz skaningu 3D 
Skanowanie 3D staje się istotnym elementem strategii kontroli jakości wielu firm. Jeśli jeszcze nie 
wykorzystałeś tej szybkiej, bezdotykowej technologii pomiarowej, oto główne powody, które 
wskazują, że czas zanurzyć się w świat skanowania.

MUSISZ MIERZYĆ 
ZŁOŻONE CZĘŚCI 

Dzięki pomiarowi każdej po-
wierzchni w milionach punk-
tów, skanowanie 3D ułatwia 
pomiar nawet bardzo skom-
plikowanych kształtów. 

Kiedy skanujesz coś w 3D, 
tworzysz pełny zapis cyfrowy, 
który możesz ponownie wy-
korzystać w dowolnym mo-
mencie. 

Skanowanie 3D jest dużo szybsze 
w zbieraniu pomiarów niż techni-
ki kontaktowe. 

Czy zastanawiałeś się kiedyś, 
czy niepotrzebnie złomujesz 
części? Dzięki skanerowi 3D 
masz pełniejszy widok swoich 
części, dzięki czemu możesz 
podejmować bardziej świado-
me decyzje. 

POTRZEBUJESZ POMIERZYĆ 
RZECZY W WIELU MIEJSCACH 

Czasami bardziej efektywne jest 
przenoszenie narzędzi pomiaro-
wych do części niż na odwrót. 
Skanery i oprogramowanie są 
łatwe w użyciu w terenie. 

Ponieważ skanowanie 3D 
mierzy całą powierzchnię 
części, rzadziej przegapisz nie-
oczekiwane odchylenie od 
wartości nominalnej.

Miękkie części odchylają się 
lub odkształcają po dotknięciu. 
W przypadku skanera 3D 
jedyne rzeczy dotykające tej 
części to fotony. 

POMIAR CZĘŚCI 
ZAJMUJE ZA DUŻO CZASU 

NIE JESTEŚ PEWIEN CZEMU 
NIEKTÓRE CZĘŚCI ZAWODZĄ 

MUSISZ MIERZYĆ 
MIĘKKIE CZĘŚCI

POTRZEBUJESZ POMIARU 
CZĘŚCI, KTÓRYCH NIE MASZ

MYŚLISZ, ŻE MOŻESZ WYRZUCAĆ 
IDEALNIE DOBRE CZĘŚCI 
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Jaki rodzaj skanerów 3D może być użyty 
do kontroli jakości? 
Do wyboru jest wiele skanerów 3D, każdy z wyjątkowymi zaletami i wadami. W tym 
ebooku opracowaliśmy ogólny przewodnik porównujący mocne i słabe strony 
każdego skanera w stosunku do innych typów skanerów. 

Istnieje wiele niuansów i różnic między wszystkimi skanerami 3D dostępnymi na rynku, więc ma to być tylko pierwszy 
krok, aby zastanowić się, jaki typ skanera 3D jest dla Ciebie odpowiedni. Następnym krokiem jest przygotowanie 
krótkiej listy skanerów do oceny. Możemy w tym pomóc.
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Zabudowany skaner 3D 

Jest odpowiedni do obiektów takich jak: 

Zabudowany skaner jest dobrą opcją, jeśli potrzebujesz 
zeskanować wiele małych obiektów z wysoką precyzją. 
Obiekt jest umieszczany wewnątrz systemu skanującego 
i jest przechwytywany poprzez automatyczny lub półau-
tomatyczny proces. Skaner jest łatwy w użyciu, zapewnia 
wysoką dokładność i rozdzielczość, ale wielkość skano-
wanego obiektu jest ograniczona. 

•   Zawór silnika;
•   Złącze;
•   Małe plastikowe części;
•   Elementy elektroniczne. 
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Skanery 3D ręczne 
Profesjonalne skanery ręczne są szybkie, przenośne i in-
tuicyjne w użyciu. Możesz łatwo obejść wszystkie ob-
szary obiektu i uchwycić szczegóły pod dowolnym 
kątem i w prawie każdym otoczeniu. Niektóre skanery 
ręczne potrzebują połączenia z komputerem, inne pra-
cują autonomicznie z wbudowanym procesorem oraz 
wyświetlaczem. 

Jest odpowiedni do obiektów takich jak: 

•   Sprężarki;
•   Odlewy;
•   Skrzynie biegów; 
•   Nadwozia samochodowe;
•   Urządzenia przemysłowe;
•   Wnętrza pojazdów; 
•   Turbiny. 
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Skanery dalekiego zasięgu
Skanery dalekiego zasięgu mogą szybko i z wysoką 
dokładnością przechwytywać duże powierzchnie. Są 
montowane na statywie i przemieszczane w różnych 
pozycjach wokół obiektu w celu skanowania pod 
różnymi kątami.

Jest odpowiedni do obiektów takich jak: 

•   Samoloty;
•   Małe i duże pojazdy;
•   Statki;
•   Turbiny wiatrowe;
•   Hale fabryczne;
•   Hangary lotnicze;
•   Budowle. 
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Tabela porównawcza typów skanerów 3D
Stanowiskowe Ręczne Dalekiego zasięgu

Odpowiedni rozmiar obiektu 

Dokładność 

Najlepszy do skanowania 
zawiłych kątów 

Najlepszy do skanowania
miękkich obiektów 

Najszybszy 

Najlepszy do skanowania 
błyszczących obiektów

Zautomatyzowany

Możliwość przenoszenia  

Można go używać na dworze 

Bardzo mały Mały/Średni Duży

TAK TAK 
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Skanowanie to tylko połowa sukcesu
Aby uzyskać wiarygodne pomiary, potrzeba czegoś więcej niż dobrego skanera 3D. Potrzebujesz także 
odpowiedniego oprogramowania. Wybór skanera 3D jest ważny, ale bezużyteczny bez oprogramowania, 
które skutecznie pracuje z danymi chmury punktów i pozwala uzyskać potrzebne informacje. Istnieją 
trzy kategorie oprogramowania sprzedawanego użytkownikom skanerów 3D: 

3D skaner 

Czytaj dalej, aby zrozumieć, dlaczego oprogramowanie dedykowane do skanów jest najlepszym wyborem dla najbardziej rozsądnych 
użytkowników skanerów 3D.

Zaprojektowane do pracy z danymi z po-
miarów kontaktowych z Współrzędno-
ściowych Ramion Pomiarowych (CMM), 
ramion i laserów. Większość z tych pro-
gramów ma problemy z obsługą milio-
nów punktów powstałych w wyniku ska-
nowania, a żaden z nich nie ma specyficz-
nych narzędzi do kontroli jakości danych 
skanu. 

Niektóre skanery 3D oferują dodatkowe 
moduły kontrolne jako część oprogra-
mowania operacyjnego. W większości 
tych programów brakuje zaawansowa-
nych możliwości inspekcji, takich jak 
GD&T i najnowocześniejszych dopaso-
wań. 

Zbudowany od podstaw, aby obsłużyć 
miliony punktów i stworzyć unikalne 
cechy bezdotykowych danych ze 
wszystkich typów skanerów 3D. Obej-
muje zaawansowane możliwości kon-
troli w celu zaspokojenia wymagających 
potrzeb pomiarowych. 

Oprogramowanie 
operacyjne 
skanera 3D 

Oprogramowanie 
kontrolne dedykowane 
skanerowi 
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Dlaczego potrzebujesz oprogramowania do 
kontroli jakości dedykowanego do skanera  3D 

Korzystaj ze skanera 3D najlepiej 
jak się da

1 2
Zwiększ precyzję pomiaru

Zbieranie dużej ilości danych pomiarowych staje się coraz łatwiejsze. 
Nowoczesne skanery 3D zbierają 500 000, a nawet 1 milion punktów 
na sekundę, dzięki czemu możesz zmierzyć geometrię swoich części 
z wyjątkową rozdzielczością i wiernością odwzorowania. Niezawodne 
wykorzystanie wszystkich informacji wymaga odpowiedniego opro-
gramowania dedykowanego do wyników skanowania 3D.

Większość programów do pomiaru 3D nie została przygotowana  do 
obsługi danych ze skanerów 3D. Oprogramowanie stworzone do ko-
rzystania ze stacjonarnych lub przenośnych maszyn CMM lub urzą-
dzeń śledzących laser, jest zoptymalizowane do pracy z niewielką 
liczbą dyskretnych pomiarów, o których wiadomo, że są lokalnie do-
kładne. Praca z danymi skanowania 3D jest bardzo zróżnicowana z 
wielu powodów. Firmy, które produkują te niededykowane dla 
skanów 3D oprogramowanie, zrobiły wszystko, aby ich niezoptymali-
zowane architektury oprogramowania działały z danymi ze skanowa-
nia, ale w rzeczywistości żadne z nich nie robi tego wystarczająco 
dobrze. Aby w pełni wykorzystać potencjał oferowany przez skano-
wanie 3D, upewnij się, że wybrałeś oprogramowanie dedykowane do 
skanowania 3D, aby mieć pewność, że każdy, kto go używa, mierzy w 
sposób pewny i niezawodny. 

Jednym z błędnych przekonań dotyczących skanowania 3D 
jest to, że jest ono mniej dokładne niż pomiar kontaktowy. 
Pojedynczy pomiar kontaktowy prawdopodobnie będzie 
wykazywał mniejszy błąd losowy, a zatem będzie bardziej 
dokładny niż pojedynczy pomiar bezkontaktowy, ale przy 
odpowiednim filtrowaniu szumów, usuwaniu wartości 
odstających i dopasowywaniu geometrii, liczne pomiary 
bezkontaktowe mogą dać równie lub bardziej precyzyjne 
pomiary położenia, kształtu i wielkości wycięć na części. 
Poszukaj oprogramowania do skanowania 3D, które ma te 
specyficzne dla skanowania algorytmy - nie tylko 
standardowe algorytmy pomiaru i dopasowania CMM 
skalowane do pracy z dużą ilością danych, które nie 
interpretują poprawnie danych skanowania. Ponadto 
szukaj oprogramowania, które automatycznie określa 
optymalne ustawienia dla każdego skanu i nie wymaga od 
użytkowników bycia ekspertami w celu uzyskania 
wiarygodnych wyników. 
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Łatwo otwieraj i pracuj z dużymi 
zestawami danych

3
BADANIE CZASU: KONTROLA TYPOWEJ SKANOWANEJ CZĘŚCI 3D (PLIK STL 1 GB)

Oprogramowanie dedykowane 
do skaningu 

Oprogramowanie operacyjne 
skanera 3D 

Tradycyjne oprogramowanie 
do kontroli jakości 

3 min 10 s

9 min 21 s

Nie ma możliwości załadowania plików skanów

Gdy typowy skan 3D zawiera dziesiątki milionów punktów, otwieranie 
i operowanie tak dużym zestawem danych staje się wyzwaniem dla 
oprogramowania. Korzystanie z oprogramowania dedykowanego do 
skanowania może być równoznaczne z poświęceniem 3 minut na 
wykonanie kontroli jakości zeskanowanej części, poświęceniem 10 
minut na wykonanie kontroli lub braku możliwości obsługi nawet 
umiarkowanie dużych plików skanowania. Na tym polega różnica 
między sprawdzaniem 18 części na godzinę, 6 części na godzinę lub 
ograniczeniem się do wybiórczych danych skanowania. Kiedy liczysz 
na skanowanie 3D, które pomoże w prowadzeniu firmy, nie są to tylko 
drobne niedogodności – brak odpowiedniego oprogramowania może 
powodować poważne straty wydajności. 

Workflow: Import skanu i pliku CAD, połączenie skanu z CAD-em 
używając punktów odniesienia, utwórzenie kolorowej mapy odchyłek 
i wygenerowanie domyślnego raportu. 

Rzeczywisty test porównawczy przeprowadzony przez firmę zewnętrzną 
w lipcu 2018 r. Pokazuje całkowity czas wymagany do wykonania 
typowego przebiegu kontroli jakości na tym samym skanie i plikach CAD 
przy użyciu każdego oprogramowania na tym samym komputerze. 

DLACZEGO POTRZEBUJESZ OPROGRAMOWANIA DO KONTROLI JAKOŚCI DEDYKOWANEGO DO SKANERA  3D 
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DLACZEGO POTRZEBUJESZ OPROGRAMOWANIA DO KONTROLI JAKOŚCI DEDYKOWANEGO DO SKANERA  3D 

Wyświetlanie kolorowej mapy odchyleń 
modelu 3D CAD 

4
Użyj gotowych części do porównania 
i analizy 

5

Wyobraź sobie, że szukasz kluczy w czarnym jak smoła pokoju. Wolałbyś 
użyć latarki, która może podświetlić na raz tylko mały kawałek 
powierzchni pokoju czy nacisnąć włącznik światła i zobaczyć 
jednocześnie całe pomieszczenie? Jest różnica między pomiarem kilku 
wymiarów na części, a zobaczeniem pełnej kolorowej mapy odchyleń 
uzyskanych z porównania zeskanowanej części z nominalnym modelem 
3D. 

W sytuacji dotyczącej pomiarów wykonywanych dla danej części, 
niezwykle pomocna jest kolorowa mapa odchyłek. Odpowiada na pytania, 
które wymiary odstają od zadanych.

Wiele programów do pomiarów 3D wyświetla podstawową, kolorową 
mapę odchyłek po zaimportowaniu modelu CAD, ale jest to zaledwie 
początek analiz, które możemy wykonać przy użyciu wyników 
skanowania 3D. Poszukaj oprogramowania, które może wykonywać 
bardziej zaawansowane analizy odchyleń, takie jak przekrój 2D/3D, 
porównanie odchylenia granic wzdłuż krzywej/zarysu i porównania 
odchylenia wirtualnej krawędzi. 

Nie masz modeli CAD, aby porównać twój skan z częścią? Nie ma 
problemu. Wysokiej jakości dedykowane oprogramowanie 3D będzie 
również pozwalało Ci utworzyć czysty, nominalny model odniesienia ze 
skanu 3D  „złotych części” - czyli części, które są idealne lub prawie 
idealne - z którym można następnie porównać każdą inną część. 
Najbardziej zaawansowane oprogramowanie automatycznie zdefiniuje 
funkcje skanowanej wartości nominalnej, dzięki czemu będzie on działał 
dokładnie tak jak model CAD.
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DLACZEGO POTRZEBUJESZ OPROGRAMOWANIA DO KONTROLI JAKOŚCI DEDYKOWANEGO DO SKANERA 3D

Pomiar cech charakterystycznych 
z GD&T 

6

Wiele osób uważa, że lepiej jest mierzyć podstawowe cechy 
geometryczne za pomocą kontaktowego systemu pomiarowego, 
takiego jak CMM. Jeśli masz ograniczoną liczbę cech do 
zmierzenia, może to być prawda. W przypadku bardziej złożonych 
części z dziesiątkami lub setkami indywidualnych cech, prawie 
zawsze należy zeskanować, a następnie użyć oprogramowania do 
identyfikacji i pomiaru tych funkcji. Poszukaj oprogramowania, 
które może automatycznie identyfikować cechy podczas 
skanowania 3D, inteligentnie filtrować dane w celu usunięcia 
szumu i wykonywać wiarygodne, dokładne pomiary. Przyspieszysz 
kontrolę i będziesz mógł mierzyć GD&T (wymiarowanie 
geometryczne i tolerancja) również na skanowanych częściach. 

Każda część, którą skanujesz 3D, staje się cyfrowym zapisem, który 
możesz zachować na przyszłość. Najlepsze dedykowane 
oprogramowanie będzie zapisywało dane skanu, model 
nominalny, wyrównanie i każdy pomiar, który wykonałeś na części 
w jednym wydajnym pliku, który nie zużyje niepotrzebnej 
przestrzeni dyskowej. Ułatwia to powrót do dowolnej, 
zeskanowanej części, aby zobaczyć dokładnie, jak przetwarzano 
dane, jakie pomiary zostały już wykonane i umożliwić wykonanie 
dodatkowych pomiarów w dowolnym momencie. Dawno już 
minęły czasy, gdy żałowałeś, że nie zmierzyłeś więcej wymiarów 
części, gdy miałeś ją łatwo dostępną. 

Ponadto, najbardziej zaawansowane oprogramowanie kontrolne 
zapamięta twoje procedury i pozwoli ci sprawdzić każdą kolejną 
część całkowicie automatycznie. 

Twórz archiwa cyfrowe do 
wykorzystania w przyszłości 

7
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Hybryda Kontroli jakości i inżynierii odwrotnej 

Zaktualizuj modele CAD, 
aby odzwierciedlić rzeczywistość 

Zmień modele CAD, aby kompensować 
błędy wywołane procesem 

Istnieje wiele powodów, dla których warto zaktualizować model CAD, aby 
upewnić się, że odzwierciedla on stan „części powykonawczej” części. Na 
przykład części, które zostały odlane lub poddane obróbce zgrubnej, zawsze 
będą odbiegały od zamierzonego kształtu z powodu ciepła i innych naprężeń 
na materiale. Aby uzyskać bardziej wydajną obróbkę precyzyjną lub inne 
operacje wykończeniowe, zdecydowanie lepiej jest pracować z dokładnym 
modelem, który odzwierciedla rzeczywistą część, niż z niezmodyfikowanym 
początkowym modelem CAD. 

Możesz nawet pójść o krok dalej niż aktualizacja modeli CAD, aby 
odzwierciedlić rzeczywistość. W rzeczywistości można skorygować 
deformację części spowodowaną na przykład procesem formowania 
wtryskowego lub sprężynowanie tłoczonego metalu. Prawie każdy rodzaj 
deformacji związanej z kształtem może zostać skorygowany po 
zeskanowaniu części w 3D. Możesz skutecznie „kompensować 
zniekształcenia” i modyfikować model CAD, aby po wystąpieniu deformacji 
uzyskać część o pożądanej geometrii. 

Skanowanie 3D pozwala wykorzystać możliwości inżynierii odwrotnej do 
rozwiązywania tego rodzaju problemów. Inwestując w skaner 3D zyskujesz 
możliwość nie tylko pomiaru części, ale także łatwej aktualizacji lub 
odtwarzania modeli CAD. Poszukaj oprogramowania dedykowanego do 
wyników skanowania 3D, które łączą kontrolę jakości z inżynierią odwrotną 
i możliwościami projektowania, aby skorzystać z tego innowacyjnego 
podejścia do rozwiązywania problemów.

Nie tylko znajdź gdzie leży problem, 
ale także rozwiąż go 

Projektowanie, inżynieria i jakość kiedyś znajdowały się 
w odizolowanych działach, które prawie wcale ze sobą 
nie współpracowały. Ta era (na szczęście) już minęła. 
Kontrola jakość jest obowiązkiem każdego, a gdy pojawi 
się problem z produkowaną częścią, ważne jest, aby 
informacja o tym dotarła wstecz do projektu części. 
Dzisiaj oznacza to, że model 3D CAD tej części jest 
aktualizowany w celu dostosowania go do rzeczywistej 
części w postaci, w jakiej została wyprodukowana (jeśli 
część spełnia specyfikację) lub aktualizowana w celu 
kompensacji błędów produkcyjnych spowodowanych 
procesem.
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Maksymalizacja ROI 
Kluczowe znaczenie ma maksymalne wykorzystanie inwestycji w skanowanie 3D. 
Zebraliśmy krótką listę co ROBIĆ i czego NIE ROBIĆ, aby pomóc Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji. 

Lista co ROBIĆ

MYŚL INACZEJ UPOWAŻNIJ WIĘCEJ OSÓB DO POMIARU WIĘKSZEJ 
LICZBY RZECZY W WIĘKSZEJ LICZBIE MIEJSC 

OKREŚL WARTOŚĆ SPRZĘTU, ORAZ OPROGRAMOWANIA 
I WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ  

Widzieliśmy wiele firm, które gdy otrzymu-
ją skaner 3D, próbują powielić swoje 
obecne procesy pomiarowe. Ale nie o to 
chodzi w dodawaniu skanowania 3D do 
zbioru metod pomiarowych. Skanowanie 
3D jest niepodobne do żadnej innej tech-
nologii pomiarowej. Bądź kreatywny i roz-
wiązuj z nim więcej problemów. Wykorzy-
staj zalety technologii i unikaj polegania na 
jej słabościach. 

Jedną z najlepszych rzeczy dotyczących skanowa-
nia 3D jest to, że sprzęt oraz oprogramowanie są 
ogólnie proste w użyciu i łatwe do przeniesienia. 
Firmy odnoszące największe sukcesy zabierają 
skanery do części, które muszą zmierzyć, a na-
stępnie udostępniają skanowanie i oprogramo-
wanie większej liczbie osób zajmujących się pro-
jektowaniem, inżynierią, produkcją i innymi dzie-
dzinami w firmie. Dzięki takiej elastyczności i sze-
rokiemu potencjałowi rozwiązywania problemów, 
skanowanie 3D może wpłynąć na prace całej 
firmy.

Porządnie przebadaj rynek i ostrożnie wybierz za-
równo sprzęt jak i oprogramowanie. Znakomity 
skaner 3D może być powstrzymany przez słabsze 
oprogramowanie i odwrotnie. Poświęć czas na te-
stowanie produktów w odniesieniu do swojej pracy 
i wybierz indywidualne rozwiązanie, najbardziej od-
powiadające twoim potrzebom.
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MAKSYMALIZACJA ROI 

Lista czego nie ROBIĆ  

NIE PATRZ NA SKANER JAK NA PANACEUM NIE ZAKŁADAJ, ŻE ISTNIEJĄCE 
OPROGRAMOWANIE METROLOGICZNE BĘDZIE 
DZIAŁAĆ ZE SKANEREM 

NIE TRAKTUJ OPROGRAMOWANIA JAKO DODATKU 

Skaning 3D jest niesamowitą techniką, która 
dużo rzeczy robi bardzo dobrze, ale nie zastąpi 
większości istniejących urządzeń pomiaro-
wych. Jeśli spodziewasz się, że skaner 3D 
spełni wszystkie twoje potrzeby, z pewnością 
będziesz rozczarowany. Jak wspomniano po-
wyżej, pomyśl inaczej o pomiarze za pomocą 
skanerów 3D. Wykorzystaj technologię ze 
względu na jej szybkość, mobilność, wszech-
stronność i łatwość użytkowania. 

Być może masz już oprogramowanie do pomiaru 
3D, którego używasz z CMM lub innymi narzędzia-
mi. 

Nie zakładaj, że występowanie na liście funkcji pozy-
cji, która mówi „obsługuje skanery 3D”, pozwoli ci 
faktycznie korzystać ze skanera 3D, w taki sposób, 
jak byś tego chciał.

Widzieliśmy wiele firm męczących się z uzyskaniem 
wyników ze swoich skanerów 3D, ponieważ używa-
ją oprogramowania, które nie zostało zaprojekto-
wane do pracy z danymi ze skanowania od pod-
staw. 

Gdy większość osób zaczyna szukać systemu 
skanowania 3D, skupia się prawie wyłącznie na 
sprzęcie i podczas gdy skaner jest ważny, uzy-
skanie odpowiedniego oprogramowania jest 
równie ważne, jeśli nawet nie ważniejsze. Jak 
wspomniano powyżej, gromadzenie ogrom-
nych ilości danych skanowania stało się 
łatwiejsze. Ustalenie, jak najlepiej wykorzystać 
te dane, może być wyzwaniem, chyba że zapo-
znasz się z opcjami oprogramowania i wybie-
rzesz najlepsze dla siebie.
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Od ponad 30 lat 3D Systems wypełnia lukę pomiędzy inspiracją 
a innowacjami, łącząc klientów z wiedzą i cyfrowym 
przepływem pracy w zakresie produkcji wymaganym do 
rozwiązania ich problemów biznesowych, projektowych lub 
inżynieryjnych. 

Dlaczego Artec 3D & 3D Systems Geomagic  

SKANOWANIE 3D 
I KONTROLA JAKOŚCI 
CZĘŚCI ZA POMOCĄ CONTROL X JEST 
  DO 7 RAZY SZYBSZE 
NIŻ W CMM

SKANERY I OPROGRAMOWANIE 
3D NUMER JEDEN NA ŚWIECIE 

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zeskanować drobne części 
mechaniczne czy ogromny magazyn przemysłowy, pełna gama 
łatwych w użyciu rozwiązań do skanowania Artec 3D zapewnia 
wszystkie możliwości. 

Następnie użyj oprogramowania Geomagic firmy 3D Systems do 
pracy z ogromnymi zestawami danych wyprodukowanymi przez 
wysokiej klasy bezkontaktowe skanery Artec, aby zapewnić 
odpowiednią jakość w całym toku pracy. 

Geomagic Control X to nowoczesne oprogramowanie do kontroli 
jakości dedykowane do skanów 3D, które wykorzystuje ponad 20 
lat innowacji w maksymalnym wykorzystaniu danych ze 
skanowania 3D.

Geomagic Control X ułatwia uzyskanie potrzebnych wyników 
kontroli jakości ze skanera 3D, dzięki czemu więcej osób w firmie 
może wykonywać pomiary szybciej. 
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Wielokrotnie nagradzane i przyjazne dla użytkownika rozwiązania 
Artec 3D są stosowane w różnych krajach, od Australii po 
Zimbabwe, w wielu branżach, takich jak produkcja, inżynieria 
odwrotna, kontrola jakości, lotnictwo, badania naukowe i wiele 
innych. 



POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM 

Co dalej? 
Nasi eksperci pomogą Ci znaleźć odpowiedni skaner 3D, połączyć się 

z lokalnym partnerem i odpowiedzą na wszystkie pytania. 

www.3dmaster.pl/


