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CASE STUDY 

Wydruk 3D 
elementu montażowego        

oprzyrządowanie produkcyjne

Firma

Balluff to globalny dostawca rozwiązań dla wszystkich 
obszarów automatyzacji, w tym produktów do przemysło-
wego przetwarzania obrazu takich jak czujniki wizyjne czy 
kamery ze zintegrowanym oprogramowaniem.

Projekt

Wykonanie za pomocą technologii druku 3D elementu 
montażowego do kamer przemysłowych w celu przepro-
wadzenia aplikacji wizyjnych na stanowiskach testowych.

Wyzwanie

Firma Balluff oferuje swoim klientom przeprowadzenie 
testów dostarczanych systemów wizyjnych w ściśle 
określonych warunkach środowiskowych w zaadaptowa-
nym do tego celu laboratorium. Jednym z kluczowych 
elementów testów jest odpowiedni montaż kamer przemy-
słowych. Są one głównym elementem testowanego 
systemu wizyjnego a ich odpowiednie ustawienie jest 
bardzo ważne dla całego procesu. Firma posiada 
w swoim asortymencie kilkanaście rodzajów takich kamer 
które różnią się od siebie parametrami technicznymi, 
elektroniką oraz przede wszystkim geometrią. Taki proces 
wymaga zastosowania uchwytów montażowych indywidu-
alnie dopasowanych do gabarytów kamery oraz zastoso-
wania.

Dane projektowe 

Koszt

Czas

Dostawcy 
zewnętrzni

Drukarka 
3DGence

4 000 zł

2-3 tygodnie

50 zł

2 godziny 

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

 Przyspieszenie procesu testów wizyjnych
Przed wprowadzeniem do firmy technologii druku 3D, Balluff wykorzystywał do montażu 
swoich kamer uniwersalne ramiona przegubowe z sześcioma stopniami swobody. 
Wadą tego rozwiązania był czasochłonny montaż kamer i oświetlenia. Zajmował on 
nawet do 4 godzin i wymagał od operatora wielu poprawek ustawienia ramienia. Za 
pomocą drukarki 3D firmie Balluff udało się skrócić czas montażu stanowiska testowego 
z kilku godzin do kilku minut, ze względu na możliwość wykorzystania dedykowanych 
uchwytów.

 Profesjonalny raport rozwiązania wizyjnego
Na stanowisku testowym nie ma zbyt wiele miejsca na dodatkowe elementy, a gotowe 
uchwyty są znacznych gabarytów, co wygląda bardzo nieestetycznie. Efektem każdej 
aplikacji wizyjnej jest raport przygotowywany dla klienta, który zawiera zdjęcia jak 
wyglądały testy w określonych warunkach. Druk 3D w firmie umożliwia wydruk dedyko-
wanych elementów montażowych, które wyglądają profesjonalnie, co ma wpływ na 
pozytywny odbiór raportu przez klienta. 

1

2

Materiał aluminium ABS

Elementy montażowe są wykonywane za pomocą 
technologii druku 3D.



5-6. Wydrukowane elementy montażowe są dostosowywane pod gotowe rozwiązania firmy.
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Dlaczego druk 3D?
Wdrożenie druku 3D wewnątrz firmy wiąże 
się z szeregiem korzyści. Dzięki tej technolo-
gii inżynierowie z firmy Balluff mogą projekto-
wać całkowicie nowe modele, które rozsze-
rzają możliwości gotowych rozwiązań. Tak 
powstają zupełnie nowe elementy montażowe 
do stanowisk testowych, na których przepro-
wadzane są aplikacje wizyjne. 

Koszt wytworzenia takich elementów metodą 
konwencjonalną był zbyt wysoki, dlatego 
firma nigdy nie zdecydowała się na produkcję 
dedykowanych uchwytów. Ze względu na 
zmienność geometrii uchwytów wszystkie 
dodatkowe poprawki (np. złe pasowanie) w 
modelach generowałyby dodatkowe koszta 
oraz wydłużenie czasu realizacji. Wykorzysta-
nie druku 3D wewnątrz firmy

skróciło czas i zmniejszyło koszty testów 
systemów wizyjnych. Niskie koszty i łatwa 
obsługa urządzeń 3DGence pozwoliły szybko 
wdrożyć nową technologię w firmie Balluff.

W jaki sposób było robione 
to wcześniej?
Przed wprowadzeniem do firmy technologii 
druku 3D firma wykorzystywała, do montażu 
swoich kamer, uniwersalne ramiona przegu-
bowe z sześcioma stopniami swobody. Wadą 
tego rozwiązania był przede wszystkim 
czasochłonny montaż, który wymagał od 
operatora wielu ustawień. Co więcej, na 
stanowisku testowym nie ma zbyt dużo 
miejsca na dodatkowe elementy, a tzw. magic 
army są znacznych gabarytów, co wyglądało 
bardzo nieestetycznie i mało profesjonalnie.

Korzyści z zastosowania 
technologii druku 3D 

Uzyskanie lekkich 
i sztywnych wydruków 3D 

Proste w obróbce 
elementy montażowe

Niskie koszty produkcji 
nowych części

Rozszerzenie gotowego 
rozwiązania firmy

Krótki czas produkcji 
nowych elementów

1-4. Wydrukowane za pomocą drukarki 3DGence elementy montażowe.



3DGence to polski producent drukarek 3D 
specjalizujący się w opracowywaniu nowych 
rozwiązań technologicznych oraz wdrażaniu druku 3D 
w przedsiębiorstwach przemysłowych.

3DGence
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ul. Graniczna 66
44-178 Przyszowice

Dział sprzedaży: +48 32 438 98 63
Support: +48 32 438 98 64
E-mail: cs@3dgence.com
Usługi: 3dservices@3dgence.com 

Cały czas inwestujemy w nowe technologie i nie boimy się ich 
wykorzystywać w naszej codziennej pracy. Druk 3D w firmie 
pozwala nam dostarczać najbardziej profesjonalne rozwiązania 
naszym klientom zgodnie z ich wymaganiami. Szczególnie, że w 
aplikacjach wizyjnych bardzo ważna jest stabilność i powtarzal-
ność wizji. 

Co więcej, jeżeli potrzebujemy wykonać jakąś część bardzo 
szybko, to dużą zaletą jest brak konieczności korzystania z 
pomocy firm zewnętrznych. Sam proces wyceny, złożenia oferty, 
akceptacji i zlecenia wydruku 3D jest bardzo długotrwały, a dla nas 
czas odgrywa bardzo ważną rolę w realizacji projektów. Dodatkowo 
mamy pełną kontrolę nad geometrią drukowanych elementów, 
realizując taki projekt na zewnątrz w przypadku złego pasowania 
stracilibyśmy przynajmniej kilkanaście dni na poprawki oraz 
ponieślibyśmy dodatkowe koszty. W firmie możemy wydrukować 
nowy model w zaledwie kilkanaście minut. 

Rafał Siwek, Technical Application Engineer

Jako firma zajmująca się automatyzacją różnych procesów produk-
cji koncentrujemy się przede wszystkim na Przemyśle 4.0. W 
naszej siedzibie powstają wszystkie nasze rozwiązania, w tym 
również aplikacje wizyjne. Odkąd mamy drukarkę 3D w firmie 
zwiększyła się przede wszystkim kultura pracy w laboratorium. 
Teraz możemy bardzo szybko wykonać element montażowy 
dostosowany do konkretnych kamer oraz do danego stanowiska 
testowego. 

Szymon Gumółka, Marketing Manager 

Element montażowy 
wydrukowany na drukarce 3DGence.

Montaż kamer przemysłowych na stanowiskach testowych jest 
dużo prostszy i szybszy dzięki wydrukowanym w 3D elementom.

Odkąd mamy drukarkę 3D w naszej firmie to 
możemy dostosować wszystkie elementy 
montażowe pod własne rozwiązania. 

Zależało nam na przyspieszeniu samego 
procesu przeprowadzenia wizji. Udało nam się 
to wdrażając technologię druku 3D w firmie.  


