
  strona 1 z 2 
 
 

 

www.lenso.com.pl 

 

 

BMW: GOM Inspect zainstalowany jako standardowe oprogramowanie 

Lokalizacja/Kraj: Dingolfing, Niemcy 
System GOM: ATOS Triple Scan / ATOS Plus / TRITOP 
Zastosowanie GOM Inspect: Przeglądarka 3D i oprogramowanie do oceny 
Obszar pracy firmy: Produkcja samochodów
 
Firma BMW zainstalowała GOM Inspect jako standardową przeglądarkę 3D i oprogramowanie  
do oceny na kilkuset komputerach w zakładach produkcyjnych Grupy BMW na całym świecie. 
 

 

Cele pomiarowe wraz z robotem umożliwiają bezobsługową i dającą oszczędność czasu inspekcję blach, 
począwszy od blach zamykających do kompletnej ściany bocznej.   

 
Optyczna technika pomiarowa współrzędnych 3D firmy GOM wykorzystywana jest w celu 
zapewniania jakości w działach projektowych, narzędziowniach, tłoczniach, przy produkcji karoserii,  
a także blisko linii produkcyjnych w niemalże wszystkich zakładach produkcyjnych BMW na całym 
świecie.  
 
Dla przykładu, tłocznia w fabryce BMW w Dingolfing opiera swą pracę na optycznych systemach 
pomiarowych, włączając w to systemy automatyczne i ustandaryzowaną inspekcję komponentów 
blach. 
 
Optyczna technika pomiarowa oferuje wysoki potencjał oszczędności czasu ponieważ głowica 
pomiarowa, automatyzacja i oprogramowanie do inspekcji pochodzą od tego samego producenta. 
Obok automatyzacji procesów pomiarowych, które były nieprzerwalnie rozwijane w ścisłej 
współpracy pomiędzy BMW a GOM, kolejnym pozytywnym aspektem systemów GOM jest wysoka 
dokładność pomiaru. 
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Automatyczne rozwiązania pomiarowe osiągają w przemysłowej produkcji wysoką wydajność  
i powtarzalność wyników. Dane pomiarowe mogą być od razu analizowane i bezpośrednio porównywane  
ze zbiorem danych CAD. Na podstawie kolorowych map odchyłek od CAD, problemowe obszary są łatwo 

rozpoznawane, wpływając tym samym na poprawę procesu produkcji. 

 
Bezpłatne oprogramowanie 3D - GOM Inspect obsługiwane jest na setkach komputerów w całej 
grupie oraz dodatkowo na wewnętrznym serwerze BMW - wraz z 28.000 ukończonych projektów. 
Każdy z zaangażowanych pracowników i działów może mieć dostęp do informacji, co pozwala 
zaoszczędzić znacząco czas na dyskusjach o ocenie komponentów. W efekcie dane 3D są 
archiwizowane zamiast magazynowania komponentów. 
 
Współpraca pomiędzy BMW a zespołem zajmującym się automatyzacją w GOM okazała się bardzo 
udana - pracownicy Dingolfing cenią sobie również profesjonalne wsparcie, jakie otrzymali zakupując 
skaner, automatyzację oraz oprogramowanie do oceny danych od jednego partnera. 
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