
STUDIUM PRZYPADKU

Zakład Techniczny KarT został założony przez 
Włodzimierza Kardasza w 1983 roku jako 
firma świadcząca usługi obróbki skrawaniem 
dla przedsiębiorców z regionu. Z biegiem 
lat, zaangażowanie właściciela i fachowość 
zatrudnionych pracowników sprawiły, że firma 
na stałe zagościła w świadomości Klientów jako 
solidny, godny polecenia producent i dostawca.

Obecnie, z zakładu zatrudniającego kilka osób powstało 

funkcjonujące na skalę europejską i według europejskich 

standardów przedsiębiorstwo. Oprócz obróbki metali 

i tworzyw, usług narzędziowych, firma specjalizuje się 

w pełnej automatyzacji produkcji oraz w dobieraniu i 

doposażeniu klientów różnych branż w odpowiednie 

rozwiązania techniczne i technologiczne. Ponad 30 
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letnia obecność na rynku a także ambitna i doświadczona 

załoga pozwala na realizację najbardziej skomplikowanych 

projektów. Firma stosuje indywidualne i nieszablonowe 

podejście do zleconych jej zadań, a ciekawość technologii 

i otwartość na wyzwania sprawiają, że KarT dostarcza  

klientom produkty najwyższej jakości odpowiadające w pełni 

ich potrzebom. 

Powszechnie znanym problemem producentów wyrobów 

spożywczych do których wykorzystywane są puszki (napoje, 

konserwy, inne produkty) jest ich nieszczelność wynikająca 

ze złej jakości wykonanego podwójnego zamknięcia 

puszki. Pojawia się on głównie podczas przezbrajania 

maszyny na inny rodzaj puszki (wysokość, średnica, rodzaj 

zamknięcia) co powoduje długotrwałe ustawianie maszyny 

z wykorzystaniem sprawdzania jakości zamknięcia puszki 

metodą niszczącą. Firma KarT Sp. z o. o. postanowiła 

wyposażyć nowoprojektowaną zamykarkę puszek w 

innowacyjny system wizyjny określający jakość zamknięcia 

puszki na podstawie jego zewnętrznej geometrii a tym 

samym wykrywanie potencjalnych nieszczelności puszek.

W celu opracowania wytycznych do budowy systemu 

niezbędne będzie zebranie wielu danych w postaci wymiarów 

zamknięć puszek, zarówno tych dobrych, pośrednich 

jak i tych nieodpowiednich. Posłuży do tego Skaner 3D z 

oprogramowaniem dodatkowym za których pośrednictwem 

zostanie stworzona baza danych, która będzie odnośnikiem 

do opracowania systemu wizyjnego badającego puszki. 

Zebranie bardzo dokładnych, rzeczywistych wymiarów 

puszek pozwoli też na dobranie odpowiednich systemów 

i czujników które zostaną wykorzystane do budowy 

innowacyjnego systemu analizy jakości zamknięcia puszki.

Zakupiony system to SmartScan -HE R5 o wymiennych 

polach pomiarowych M-125 oraz M-500. Automatyzacja 

pomiaru jest wspierana za pomocą stolika TT-100 o nośności 

100kg.

...dzięki wykorzystaniu stolika 
obrotowego, możemy przeprowadzać 
zautomatyzowane pomiary 
pozwalające na zaoszczędzenie 
czasu oraz automatyzację 
skanowania skomplikowanych 
kształtów.

Adam Dubowski 
Kontroler Jakości w KarT

Skanowanie dolnej części podwójnego zamknięcia puszki.

Przykładowy wynik wstępnego skanowania podwójnego zamknięcia puszki. Przykładowy wynik wstępnego skanowania całej puszki.
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Ogólny widok puszki z podwójnym zamknięciem.

Zakończenia 
puszki (góra 

oraz dół)

Korby

Podstawa 
cylindra

Spaw szwu

Podwójne 
zamknięcie

Podwójny szew. 
Krawędź puszki 
blisko 

Widok w przekroju 
dla podwójnego szwu



Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga producentom 
przemysłowym rozwijać przełomowe technologie dzisiaj, a 
jutro – produkty zmieniające życie. Jako wiodący specjalista 
w zakresie metrologii i produkcji, ekspert w wyczuwaniu, 
myśleniu i działaniu dzięki zbieraniu, analizie i aktywnemu 
wykorzystywaniu danych zapewnia klientom pewność w 
zwiększaniu produkcji i wydajności przy jednoczesnym 
ulepszaniu jakości produktów.

Przez sieć lokalnych centrów serwisowych, zakładów 
produkcyjnych i biur sprzedaży na pięciu kontynentach 
kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyć świat, 
w którym jakość zwiększa wydajność produkcji. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence jest częścią Hexagon 
(Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), wiodącego 
globalnego dostawcy technologii informacyjnych 
zwiększających jakość i wydajność w zastosowaniach 
geoprzestrzennych i przemysłowych.
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