
BROSZURA PRODUKTU

ROZWIĄZANIA DO KONTROLI  
MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI W PRODUKCJI WŁÓKNA 
WĘGLOWEGO





HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 3

UNIWERSALNE  ROZWIĄZANIA 
DO ZAAWANSOWANEJ 
KONTROLI MATRIAŁÓW 
KOMPOZYTOWYCH
Systemy Kontroli Materiałów Kompozytowych to pierwsze na rynku systemy przeznaczone do kontroli  

części z włókna węglowego. Od przenośnych po mocowane na robocie urządzenia wbudowane w 

maszynę produkcyjną - systemy te mogą zrewolucjonizować pomiary i analizę w procesie produkcji 

materiałów kompozytowych.

Systemy składają się z dostosowanego do potrzeb klienta oprogramowania APODIUS Explorer i sondy 

wizyjnej APODIUS. Te zaawansowane pakiety urządzeń i programów pomiarowych pozwalają systemom 

APODIUS na przeprowadzenie analizy materiałów kompozytowych - od orientacji włókna po wykrywanie 

wad.

Najwyższy czas wyjść poza kontrolę wizualną i umożliwić produkcję elementów kompozytowych w 

systemie nowoczesnej i dokładnej produkcji opartej na danych maszynowych.

WSTĘP
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KORZYŚCI

• Szybkie pomiary i analiza oznaczają 

natychmiastowe wykrycie i naprawienie błędów.

• Wysoka niezawodność i powtarzalność analizy 

produkcji oznacza mniejsze marnotrawstwo 

drogich surowców.

• Pyłoszczelna i odporna na zalanie wodą, 

spełniająca normę IP65 sonda zapewnia 

niezawodne pomiary na hali produkcyjnej. 

• Wybierz najbardziej wydajny proces kontroli 

do realizacji danego zadania pomiarowego, 

ustawiając  i przygotowując sondę do pomiarów 

ręcznych, statycznych lub w pełni automatycznych 

na linii produkcyjnej.

• System idealnie nadaje się do kontroli złożonych 

konstrukcji z możliwością wykrycia aż do trzech 

orientacji włókna.

• Uniwersalne możliwości wykorzystania systemu, 

który idealnie sprawdza się podczas kontroli 

suchych, mokrych, suszonych włókien oraz 

półproduktów.
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SYSTEM WIZYJNY APODIUS 2D
PROSTA ANALIZA WŁÓKNA WĘGLOWEGO
System Wizyjny APODIUS 2D to wiodący , samodzielny optyczny system pomiarowy stworzony specjalnie do kontroli włókna 

węglowego o orientacji dwuwymiarowej. W skład systemu wchodzi sonda wizyjna HP-C-V2D APODIUS oraz dostosowana do 

potrzeb klienta platforma oprogramowania APODIUS Explorer 2D.

Dzięki wysokiej rozdzielczości sondzie optycznej  pozyskiwana jest tekstura powierzchni o wyjątkowo drobnych szczegółach, 

umożliwiając określenie orientacji włókna w sposób niezawodny i pewny w zakresie rozdzielczości pomiarowej jednej 

dziesiątej stopnia. Obrazy te są natychmiast przetwarzane w oprogramowaniu, a cały proces pomiarowy może być 

wizualizowany w czasie rzeczywistym, zapewniając dokładne pomiary. Automatyczna obsługa danych wyjściowych oraz 

automatyczne generowanie raportu ułatwiają dalszą analizę i dokumentację.

Generowanie raportu po 
zakończeniu pomiarów

Pobieranie danych obrazu 
powierzchni

Przeprowadzanie 
pierwszych 
pomiarów

Sprawdzanie 
wyników i 
kontynuacja 
pomiarów

PROCES

SYSTEM WIZYJNY APODIUS 2D

Sprawdzanie wyników  
(OK lub NOK) 

Przeprowadzanie kolejnych 
pomiarów
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SYSTEM WIZYJNY APODIUS 3D
ZAAWANSOWANA ANALIZA ELEMENTÓW 
KOMPOZYTOWYCH
System Wizyjny APODIUS 3D to narzędzie do analizy włókna węglowego, które łączy zaawansowane modelowanie części 3D 

ramienia pomiarowego Absolute Arm z możliwościami technologii wizyjnej APODIUS zapewniającymi wysokiej rozdzielczości 

analizę włókna.

Dzięki projekcji zapisanych kątów włókna i pozyskanego obrazu bieżącej tekstury powierzchni na zebranych geometriach 

elementu, system może przeprowadzić pomiar włókien o orientacji trójwymiarowej, aby porównać je z danymi symulacyjnymi 

bądź projektowymi. System może też wykryć i określić odchyłki w geometrii i orientacji włókna, a wcześniej trudne do 

zdefiniowania błędy produkcji, takie jak zagięcia, szczeliny, pofalowania i fałdy, udokumentować i sklasyfikować.

PROCES
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Zapisywanie i/lub 
eksport danych 
w celu dalszego 
przetwarzania

Wyświetlanie danych 
pomiarowych w 
wybranych formatach 
wyświetlania

Analiza kształtu i 
nieprawidłowości 
orientacji włókna

Zapisywanie geometrii 
części

Generowanie chmury 
punktów i siatki (mesh)

Pobieranie danych 
obrazu powierzchni

Natychmiastowe 
mapowanie 

pozyskanego obrazu 
do modelu
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APODIUS VISION SYSTEM 3D

KORZYŚCI

• Ergonomiczny kształt ułatwia i przyspiesza pełną 

weryfikację jakości bardzo dokładnych elementów 

węglowych.

• W pełni zdygitalizowane trójwymiarowe modele 

umożliwiają porównanie wartości rzeczywistych względem 

docelowych za pomocą różnorodnych trybów wyjścia, w 

tym poprzez wyświetlanie symultaniczne z oznaczeniami 

kolorystycznymi modelu i danych pomiarowych w czasie 

rzeczywistym.

• Wysoka niezawodność i powtarzalność analizy produkcji 

oznacza mniejsze marnotrawstwo drogich surowców.

• W pełni mapowane dane eksportowane są do 

różnorodnych programów symulacyjnych w celu 

przeprowadzenia dogłębnej analizy i pełnej identyfikacji 

produktu.

• Z każdym ramieniem pomiarowym Absolute Arm 

dostarczana jest pełna certyfikacja systemu skanującego, 

zapewniając zaufanie co do dokładności pozyskanych 

danych.

• Zaawansowane możliwości kontroli ramienia pomiarowego 

Absolute Arm i skanera laserowego umożliwiają ich 

zastosowanie do realizacji innych zadań pomiarowych.



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com8

RAMIĘ POMIAROWE ABSOLUTE 
ARM ZE SKANEREM 
LASEROWYM
Niezrównane parametry technologiczne sondy wizyjnej HP-C-V3D APODIUS 

sprawiają, że stanowi ona idealne rozwiązanie dla najwyższej klasy 7-osiowego 

ramienia pomiarowego Absolute Arm ze skanerem laserowym.

Służąc jako system referencyjny dla danych pobranych przez sondę, ramię 

pomiarowe Absolute Arm stanowi ważny element procesu pełnej digitalizacji 

części i analizy przeprowadzanych przez System Wizyjny APODIUS 3D, oferując 

cyfrową strukturę, na której mapowane są dane orientacji włókna i wykrytych wad 

sondy.

Sonda APODIUS 3D może zostać szybko i sprawnie usunięta oraz ponownie 

zamontowana, bez konieczności ponownej kalibracji, co pozwala na proste 

połączenie pomiarów z zastosowaniem sondy stykowej i skanera laserowego,  

w zależności od potrzeb.
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APODIUS EXPLORER
SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE 
ANALITYCZNE
APODIUS Explorer to innowacyjne i intuicyjne oprogramowanie działające w czasie rzeczywistym, stworzone specjalnie do 

pomiaru elementów kompozytowych.

Oprogramowanie łączy natychmiastowe przetwarzanie obrazów, obsługę danych wyjściowych (output handling) oraz 

automatyczne generowanie raportu w celu łatwiejszej i szybszej oceny elementów kompozytowych. Proces pomiarowy 

jest wizualizowany w czasie rzeczywistym podczas realizacji programu, a różnorodne dane wyjściowe i formaty eksportu 

ułatwiają dalszą analizę i tworzenie dokumentacji po wykonaniu pomiaru.

Platforma APODIUS Explorer dostępna jest w czterech wersjach dla każdego rozwiązania do kontroli elementów 

kompozytowych APODIUS - każdy moduł posiada dostosowane do potrzeb klienta funkcje wspomagające realizację 

procesów pomiarowych i analizy.

RAMIĘ POMIAROWE ABSOLUTE ARM



APODIUS CONTINSPECT
ZINTEGROWANA STAŁA 
KONTROLA PRODUKCJI
APODIUS ContInspect to modularny zintegrowany system do kontroli produkcji 

stworzony specjalnie z myślą o produkcji tekstylnej materiałów z włókna 

węglowego i włókna szklanego.

System łączy platformę APODIUS Explorer ContInspect z dostosowanym do 

potrzeb klienta systemem wizyjnym APODIUS w jednym urządzeniu takim jak 

Karl Mayer NCF. System został opracowany, aby spełnić wysokie wymagania 

systemu pomiarowego działającego w trybie online i zapewnić niezrównane 

wykrywanie wad podczas kontroli online.

W pełni zautomatyzowany APODIUS ContInspect umożliwia całkowitą kontrolę 

zarówno górnych, jak i dolnych powierzchni surowców, w tym niezawodne 

wykrywanie wad.



SYSTEM KONTROLI APODIUS AFP
KONTROLA W TRYBIE ONLINE AUTOMATYCZNEGO 
NAKŁADANIA WARSTW
APODIUS AFP to system kontroli typu “warstwa po warstwie” (ply-by-ply) w trybie online stworzony do pomiaru złożonych 

geometrii w procesie nakładania warstw włókien z ograniczoną przestrzenią pomiędzy głowicą nakładającą warstwy a 

formą.

System może zostać w pełni zintegrowany w procesie produkcji, aby uniknąć konieczności przeprowadzania ręcznych 

pomiarów. Podczas całego procesu nakładania warstw włókien przeprowadzana jest bardzo dokładna ciągła kontrola  

“warstwa po warstwie” każdej pakuły. To pozwala na wykrycie wad takich jak przerwy, skręcenia, zmechacenia, pozycje 

początkowe i końcowe pakuł, a także porównanie stanu faktycznego z właściwym w odniesieniu do nominalnego konturu 

warstwy włókna.

APODIUS AFP, w skład którego wchodzi sonda wizyjna APODIUS Vision Sensor AFP i platforma oprogramowania APODIUS 

Explorer AFP, to wszechstronne narzędzie wprowadzające pomiary i kontrolę jakości do samego serca procesu produkcji.
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LEICA ABSOLUTE 
SCANNER LAS

LEICA T-PROBE

LEICA ABSOLUTE 
TRACKER AT960

INNE ROZWIĄZANIA DO KONTROLI 
ELEMENTÓW KOMPOZYTOWYCH
Firma Hexagon oferuje szeroki wybór zaawansowanych narzędzi pomiarowych, włącznie z urządzeniami i oprogramowaniem. 

Podczas gdy Systemy Kontroli Elementów Kompozytowych APODIUS (APODIUS Composite Inspection Systems) są całkowicie 

przeznaczone do kontroli elementów z włókna węglowego, szeroki asortyment rozwiązań oferowanych przez firmę Hexagon 

zapewnia wysokiej jakości produkcję powierzchni kompozytowych i elementów - od zdefiniowania części rzeczywistej i 

analizy po wirtualną predykcję i symulację części.

SKANERY AICON
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INNE ROZWIĄZANIA

RAMIĘ POMIAROWE 
ABSOLUTE ARM ZE 

SKANEREM  
LASEROWYM

OPROGRAMOWANIE DO 

PREDYKCJI  

WYDAJNOŚCI I 

SYMULACJI CZĘŚCI

SERIA AICON DPA

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE 

MASZYNY POMIAROWE 

HEXAGON
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APODIUS VISION SYSTEMS
SPECYFIKACJE

2D 3D

Rozdzielczość 1280 x 960 px 2048 x 1596 px

Rozdzielczość pomiarowa  0.1° kąt włókna 0.1° kąt włókna

Pole widzenia (średni zasięg) 40 x 35 mm 78 x 58 mm

Ogniskowa 9,6 mm 12 mm

Odległość robocza 0-30 mm 110 mm

Częstotliwość pomiaru 30 fps 2 Hz

Tryby pracy Ręczny (Dotykowy)| Ciągły | 
Automatyczny Ręczny (Dotykowy) | Ciągły |  

Zasilanie 24 V 15 V

Temperatura robocza 5-35°C 5-40°C

Rozmiar D 165 x S 139 x W 97 mm D 155 x S 180 x W 152 mm

Klasa odporności IP65 nie dotyczy

Masa 950 g 460 g

Wymagania oprogramowania

Windows 7 lub 10 (64- bitowy)

32GB RAM

Procesor Intel i7 

Nvidia GeForce GTX760

Dostępny 2x USB3.0

Windows 7 lub 10 (64- bitowy)

32GB RAM

Procesor Intel i7 

Nvidia GeForce GTX760

Dostępny 2x USB3.0

Stopień Ochrony Lasera nie dotyczy 1 (IEC 60825-1:2014)

Laser nie dotyczy Widzialny, czerwony laser krzyżowy 
650 nm, 3.5 mW

Apertura nie dotyczy F/8

Częstotliwość błysku nie dotyczy 6/s
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SPECYFIKACJE | JAKOŚĆ I SERWIS

JAKOŚĆ GLOBALNA 
WIODĄCE NARZĘDZIA Z WIODĄCYM WSPARCIEM

Międzynarodowa sieć sprzedaży Hexagon gwarantuje szerokie wsparcie posprzedażne oraz usługi w każdym zakątku świata.  

Dzięki największemu serwisowi technicznemu ukierunkowanemu na maszyny metrologiczne wszystkich producentów 

oraz naciskowi na dostarczane lokalnie rozwiązania, Hexagon ma możliwość świadczenia usług serwisowych oraz 

przeprowadzania napraw, certyfikacji i kalibracji poprzez organizację szkoleń dla operatorów urządzeń oraz konserwację i 

aktualizację oprogramowania.

Nasze wiodące produkty otrzymują wsparcie techniczne oferowane przez wiodącą sieć wsparcia. Kiedy tylko zajdzie taka 

potrzeba użytkownicy otrzymają dostęp do naszego lokalnego wysokiej jakości wsparcia technicznego. Dzięki przeszło 30 

Centrom Serwisowych na całym świecie bez problemu znajdziesz centrum, które jest najbliższe Twojej lokalizacji.

AZJA 
Bangkok, Tajlandia 
Manila, Filipiny 
Melbourne, Australia 
Nagoya, Japonia 
Noida, Indie 
Qingdao, Chiny 
Seul, Korea Południowa 
Shenzhen, Chiny 
Singapur, Singapur 
Suzhou, Chiny 
Tambun Bekasi, Indonezja

KRAJE  
REGIONU EMEA
Ankara, Turcja
Barcelona, Hiszpania
Budapeszt, Węgry
Crissier, Szwajcaria
Eskilstuna, Szwecja
Johannesburg, RPA
Kraków, Polska
Milton Keynes, Wielka Brytania 
Montoire, Francja
Orbassano, Włochy
Praga, Czechy
Sankt Petersburg, Rosja
Wetzlar, Niemcy
Wiener Neudorf, Austria

AMERYKA
Apodaca, Meksyk 
Mississauga, Kanada
Oceanside, USA 
São Paulo, Brazylia
Wixom, USA



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 sondowaniu, 
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.

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE

SKANOWANIE LASEROWE

SONDY

PRZENOŚNE RAMIONA POMIAROWE

USŁUGI SERWISOWE

TRACKERY LASEROWE

SYSTEMY WIELOCZUJNIKOWE I OPTYCZNE

SKANERY W TECHNOLOGII ŚWIATŁA BIAŁEGO

OPROGRAMOWANIE METROLOGICZNE

CAD / CAM

OPROGRAMOWANIE DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY PROCESU

ROZWIĄZANIA ZROBOTYZOWANE

RĘCZNE INSTRUMENTY POMIAROWE

OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA I KOSZTORYSOWANIA

© 2019 Hexagon AB oraz/lub podmioty zależne. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument był prawdziwy w momencie jego publikacji. 
Informacje tu zamieszczone mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.


