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Shipbuilding: Mobilny Pomiar Współrzędnych 3D w okrętnictwie 

 
GOM System: TRITOP 
Zastosowanie: Skrócenie czasu postoju statków, przemysł stoczniowy, wydajny przegląd techniczny  
i konserwacja, pomiar kadłuba, szkic wnętrza, współrzędne 3D dla systemów CAD, technika 
pomiarowa dla stoczni i suchego doku 
 
Pomyślna, bezpieczna i ekonomiczna produkcja oraz konserwacja statków wymaga inteligentnego 
połączenia wiedzy, doświadczenia i rzemiosła. Integracja wysokiej klasy programów CAD i optycznych 
systemów pomiarowych 3D zwiększa precyzję i wydajność w zarządzaniu kosztami. Zastosowanie 
cyfrowego systemu pomiarowego TRITOP umożliwia szybką produkcję części zamiennych przy użyciu 
nowoczesnych systemów CAD/CAM i maszyn CNC. Zmniejsza to czas postoju statków w suchym doku 
z miesięcy do dni. Optyczna technologia pomiaru współrzędnych 3D znacznie zwiększa wydajność  
i dokładność napraw oraz przebudowy w przemyśle stoczniowym. 
 

 

De Kooiman Group wyznacza kurs na przyszłość

Grupa Kooiman z Zwijndrecht w Holandii jest wyspecjalizowana w naprawie, remoncie i przebudowie 
statków. Położona w "Swinhaven" stocznia oferuje doskonały dostęp do otwartego morza oraz 
transportu śródlądowego. Zakładający firmę w roku 1884 dyrektor Rinus Kooiman i jego bracia 
wspominają historię firmy pełnej sukcesów. ,, Dzięki posiadaniu własnego biura projektowego, 
zakładom stolarskim oraz naszemu dużemu parkowi maszynowego jesteśmy w stanie przeprowadzić 
wszystkie niezbędne prace związane zarówno z małymi naprawami, jak i nowymi budowami“ 
wyjaśnia dyrektor Rinus Kooiman. „Nasza stocznia jest najlepiej wyposażona w urządzenia 
operacyjne takie jak pochylnie, nowoczesne doki i dźwigi“, mówi dalej  Rinus Kooiman, „podczas prac 
remontowych zaobserwowaliśmy przede wszystkim bardzo dużą stratę czasu w suchym doku, 
ponieważ do tej pory naprawialiśmy okręty w doku manualnie i technikami rzemieślniczymi. Czas 
postoju może jednak się znacznie skrócić, kiedy części zamienne będą przygotowywane z pomocą 
nowoczesnego systemu CAD i cyfrowymi maszynami CNC”.  
Dla stoczni Kooiman nastąpił tym samym czas, aby wyznaczyć nowy kierunek na przyszłość.  
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Stocznia Kooimana stawia na systemy cyfrowe   

W ostatnich latach w biurze projektowym stocznia Kooiman zainwestowała w nowoczesne 
technologie CAD. Wartości wejściowe dla systemu CAD są jednak dalej uzyskiwane przez pomiary 
manualne i szablony.  
 
Peter Vrolijk z działu statków przemysłu ciężkiego Kooiman tłumaczy: “Wizją zarządu było aby 
znacznie skrócić czas awarii i postoju statków. Aby osiągnąć ten cel potrzebne były cyfrowe wartości 
wejściowe do krótko wcześniej zainstalowanego systemu CAD, które były osiągalne tylko przez 
zastosowanie zaawansowanej techniki pomiarowej 3D. ‘’ 
 
Od tej pory stocznia zaczęła się interesować tematem przemysłowego pomiaru 3D i technikami 
skanowania. Przez biuro projektowe Mühlhoff, pioniera w zastosowaniu techniki 3D w budowie 
okrętów, De Kooiman Group zwróciła swoją uwagę na firmę GOM, której optyczna technika 
pomiarowa 3D znalazła zastosowanie na całym świecie w digitalizacji 3D, pomiarach deformacji  
i kontroli jakości. GOM jako doświadczona firma zajmująca się rozwojem optycznej techniki 
pomiarowej zaproponował De Kooiman Group system TRITOP, rozwiązanie fotogrametryczne 
składające się z aparatu cyfrowego, punktów referencyjnych i oprogramowania (Zdj. 1). 
 

 

Zdj. 1: System pomiarowy  TRITOP: aparat fotogrametryczny z wyposażeniem, samoprzylepne punkty 
referencyjne oraz adaptery do pomiaru cech geometrycznych.   

Zasada fotogrametrii: Optyczny System Pomiarowy Współrzędnych 3D TRITOP 

TRITOP jest przenośnym optycznym systemem pomiarowym, który precyzyjnie określa współrzędne 
3D pojedynczych punktów. Kontrolowane miejsca oznaczone są przed rozpoczęciem pomiaru za 
pomocą samoprzylepnych lub magnetycznych punktów referencyjnych. Mierzony obiekt 
rejestrowany jest z różnych pozycji (Zdj. 2). 

                        

Zdj. 2: Przenośny optyczny system TRITOP w zastosowaniu w suchym doku. System wraz z wyposażeniem 
może być łatwo transportowany przez jedną osobę. Dopływ prądu nie jest potrzebny zarówno w trakcie 

wykonywania pomiaru, jak i do ostatecznej oceny.   
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Na podstawie zebranych obrazów 2D komputer automatycznie oblicza współrzędne 3D punktów 
pomiarowych i adapterów (Zdj. 3,4). Certyfikowane wzorce długości zapewniają dokładność  
i bezpieczeństwo procesu przeprowadzanego pomiaru. Geometrie takie jak cylindry, otwory, sfery, 
linie graniczne itp. mogą zostać pomierzone przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów.  
 
Oprogramowanie TRITOP daje również możliwość inspekcji i analizy. Pomierzone współrzędne 3D 
mogą być wykorzystane do wymiarowania, porównania z danymi CAD, GD&T lub mogą być 
eksportowane jako raport pomiarowy oraz w postaci arkuszy Excel. 
 

  

     

Zdj. 3: Prezentacja funkcji automatycznego przetwarzania danych z trzech pozycji kamery 

Zdj. 4: Współrzędne 3D określone na podstawie serii obrazów 2D w oprogramowaniu TRITOP 

 
Dane mogą być także eksportowane jako pliki o rozszerzeniu IGES w celach wykonania inżynierii 
odwrotnej, tak właśnie odbywa się to w przypadku Kooiman (Zdj. 4). System fotogrametryczny 
TRITOP jest przede wszystkim mobilny. W skład wyposażenia wchodzi walizka transportowa dla 
aparatu, laptop, wzorce długości, co może być z łatwością transportowane przez jedną osobę. Proces 
pomiarowy może być również obsługiwany przez jedną osobę (Zdj. 2). Ponieważ akwizycja danych 
odbywa się za pomocą kamery fotograficznej, a ich ocena wykonywana jest na laptopie, projekty 
pomiarowe mogą być rejestrowane i analizowane bez potrzeby dostępu do zewnętrznego zasilania. 
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Wybór i test systemu pomiarowego 3D; Wewnątrz i na zewnątrz 

,,Oczywiście chcieliśmy inwestować tylko w możliwie najlepszą dostępną technikę pomiarową 3D. 
Dlatego też przetestowaliśmy różne techniki, takie jak skanowanie laserowe czy fotogrametria” Peter 
Vrolijk opisuje wyzwanie jakim był wybór właściwego systemu. ,,Chcieliśmy także być pewni,  
że system pomiarowy jest w stanie spełnić wszystkie nasze wymagania, dlatego też zdefiniowaliśmy 
liczbę wyzwań, którym musiał on sprostać’’ mówi dalej.  
 
Poza zadaniem jakim był pomiar poszycia zewnętrznego, przeprowadzone były pomiary w małych 
pomieszczeniach kadłuba. System musiał więc dostarczyć wiarygodne dane pomiarowe przy 
ograniczonej powierzchni i małym dystansie pomiarowym. TRITOP musiał udowodnić zdolność 
pomiaru wymiarów i wewnętrznych struktur wzmacniających, takich jak sekcje, żebra, belki i ramy  
o wymiarze 6 x 6 m w komorze znajdującej się za maszynownią, tuż nad obszarem śmigła.  
Pomimo, że było niemożliwe aby jedna osoba mogła stanąć w pozycji wyprostowanej  
we wspomnianej komorze ( z powodu belek i sekcji ), pomiar TRITOPem  przebiegł bezproblemowo,  
a szkic 3D geometrii komory został stworzony w zaledwie kilka godzin (Zdj. 5). Tym samym określone 
do instalacji komponenty mogły być dopasowane i scalone w krótkim czasie w komorze. 
 

            

Zdj. 5: Pomiar żeber, ram pionowych i belki poprzecznej w wąskiej komorze w celu stworzenia szkicu 3D 
geometrii pomieszczenia (Export płaszczyzn, linii, punktów i okręgów w formacie IGES) 

Od małych napraw do kompletnego remontu: Inżynieria odwrotna 75 metrowego kadłuba 

Następne zadanie polegało na zmierzeniu zewnętrznego kadłuba statku dla gruntownej przebudowy 
w suchym doku. Tankowiec o długości 75 metrów, który dostarcza olej i paliwo innym statkom  
w porcie w Antwerpii w Belgii, wymaga dodatkowej warstwy zewnętrznej poszycia w celu spełnienia 
przepisów UE i wymogów bezpieczeństwa. Aby móc utworzyć nowe profile i poszycie zewnętrzne 
biuro projektowej firmy Kooiman musiało uzyskać cały zewnętrzny kształt istniejącego kadłuba.  
W przypadku tradycyjnej technologii konieczne byłoby stworzenie drewnianych szablonów oraz 
określenie wymiarów przy użyciu konwencjonalnych przyrządów pomiarowych. Typowy czas postoju 
statku dla tak obszernego pomiaru wynosiłby od 4 do 5 tygodni. Celem, obok znaczącego skrócenia 
przestoju, była również poprawa precyzji pomiarów 3D. 
 
W celu przygotowania, każda sekcja kadłuba została zlokalizowana i zdefiniowana przez kilka 
punktów pomiarowych rozmieszczonych od góry do dołu, na prawej i lewej burcie. Osoba 
wykonująca pomiar, dzięki pomocy dźwigu mogła zapisać obrazy szybko i z różnych kierunków. 
Ważne jest aby uchwycić nakładające się na siebie obrazy dla powierzchni całego kadłuba.  
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Dla obliczenia współrzędnych 3D z obrazów 2D wykorzystano standardowy laptop. Odchyłka pomiaru 
wynosiła mniej niż 0,6 mm.  
Następnie dla każdej sekcji statku utworzono w oprogramowaniu TRITOP płaszczyzny. Chmura 
punktów 3D wynikająca z pomiaru fotogrametrycznego i opisująca kształt kadłuba została 
zaimportowana razem z płaszczyznami bezpośrednio do systemu CAD w stoczni (Zdj. 6 i 7). 
 

        

Zdj. 6: Mobilny pomiar całego kadłuba okrętu za pomocą systemu TRITOP 

Zdj. 7: Zmierzone współrzędne 3D i przekroje w oprogramowaniu TRITOP opisują dokładny kształt kadłuba. 
Dane są bezpośrednio importowane do systemu CAD stoczni Kooiman. 

 
Statek spędził w suchym doku niecałe 48 godzin nim wrócił do wody w celu wznowienia normalnej 
pracy. Na podstawie precyzyjnych, cyfrowych danych 3D mogą zostać wyprodukowane wszystkie 
potrzebne do renowacji okrętu części, podczas gdy on może nadal pracować oraz generować 
przychód dla właściciela. Po upływie kilku miesięcy, po tym gdy konstruktorzy zaprojektowali kadłub 
w CAD, a następnie wyprodukowano wszystkie części poszycia zewnętrznego, tankowiec powraca do 
suchego doku w celu wykonania prac montażowych. Łączny czas postoju został zredukowany tym 
samym o kilka tygodni, a projekt stał się bardziej opłacalny.    

Optyczna technika pomiarowa przyspiesza remonty i przebudowy w przemyśle stoczniowym 

Wprowadzenie systemu TRITOP  firmy GOM było przełomem dla firmy Kooiman w odniesieniu do 
wydajności i dokładności napraw oraz remontów kadłubów okrętów. ,,Byliśmy pod wrażeniem 
szybkości uzyskiwania danych oraz ich jakością, tak samo jak bezpośrednim importem do naszego 
systemu CAD”, przypomina sobie Peter Vrolijk. ,,Krok z 2D do 3D i uzyskania cyfrowego wymiaru był 
potrzebnym rozwojem, co w przyszłości umożliwi nam pozostanie konkurencyjnym. Na podstawie 
szybkiego zapisu precyzyjnych danych 3D z optycznym systemem pomiarowym skraca się 
ekstremalnie czas postoju tak, że oszczędzane są tygodnie. Ponadto profesjonalne szkolenie i opieka 
przedstawiciela firmy GOM bezpośrednio na miejscu były bardzo praktycznym rozwiązaniem.” 
podsumowuje dyrektor Rinus Kooiman. 
 


