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INŻYNIERIA 

ODWROTNA 3D 

INŻYNIERIA ODWROTNA - REKONSTRUKCJE OBIEKTÓW - PUH EKOGLOB Sp. z o.o.  
 

Profesjonalne usługi inżynierskie i pomiarowe skanerem 3D, modelowanie 3D, tworzenie 

przestrzennej dokumentacji konstrukcyjnej rekonstruowanych obiektów 

Nasze przedsiębiorstwo w portfolio swoich działań posiada usługi w dziedzinie rekonstrukcji zwanej 

inżynierią odwrotną z wykorzystaniem pomiarów przenośnym systemem pomiarowym tj. skanerami 3D. 

Usługi pomiarowe wykonujemy już od 2003 roku w kooperacji z wykorzystaniem polskich skanerów 3D 

opartych na zintegrowanym systemie pomiaru obiektów trójwymiarowych ScanBrightTM, wyróżnionym               

w Konkursie Polski Produkt Przyszłości 2005 i wielu międzynarodowych wystawach. Szczególne 

zastosowanie rekonstrukcji obiektów znajduje uzasadnienie w przypadku braku dostępu do oryginalnej 

dokumentacji konstrukcyjnej lub jej całkowity brak i jedyną możliwością odtworzenia obiektu (substytutu) 

oraz jego dokumentacji konstrukcyjnej pozostaje rekonstrukcja czyli pomiar obiektu z natury.  

Rekonstrukcja / skanowanie 3D z natury różnych obiektów fizycznych 

prowadzone są przy pomocy specjalistycznych certyfikowanych urządzeń 

pomiarowych z zastosowaniem przetwarzania danych przestrzennych 

uporządkowanych lub nieuporządkowanych w formatach XYZ/ASCII                  

– eksport chmur punktów w formatach:  TXT, STEP, oraz eksport siatek 

trójkątów w formatach:  DXF, IGS, OBJ plus tekstura, STL, VRML plus 

tekstura. Wynikiem dokonanego pomiaru są:   

 Wytworzenie dokumentacji konstrukcyjnej przestrzennej 3D - CAD 

skanowanych obiektów wraz z automatycznym generowaniem                        

i przygotowaniem dokumentacji konstrukcyjnej płaskiej 2D, 
 

 Wykonywanie raportów  i inspekcji pomiarowych, kontrola 

pierwszej sztuki detalu, porównanie  mierzonego / skanowanego 

detalu z modelem CAD,  
 

 Wykonywanie prototypów / modeli 3D w różnych technikach na 

podstawie pomiarów obiektów rzeczywistych z chmury punktów 

lub siatki trójkątów. Tworzenie konstrukcji przestrzennej 3D 

każdego mierzonego detalu od początku, 

Zalety pomiaru skanerem 3D : 

 bardzo wysoka dokładność pomiaru i krótki czas pomiaru,  

 pomiar bezdotykowy bez względu na materiał (odlew, rzeźba, metal), 

 kształt obiektu z teksturą RGB, tworzenie przestrzennej wizualizacji 3D, 

 możliwość wymiany danych CAD z różnymi programami inżynierskimi, 

 przekształcenie detalu o dowolnym kształcie w przestrzenny model 

cyfrowy 3D jako bazy do wykonania repliki (substytutu), 

 oszczędność czasu i kosztów.  
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