
SOLUÇÕES EM 
METROLOGIA

MÓDULO DE SOF T WARE 
DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL

O VXinspect™ é um poderoso e intuitivo software de inspeção 3D projetado para 

IMPORTAÇÃO PARA CAD

O VXinspect é compatível com importações para CAD de 
arquivos IGES e STEP, permitindo comparações diretas de 

defeitos da peça de fábrica. 

MODO DE MEDIÇÃO MÚLTIPLA   

O VXinspect é o primeiro software a integrar diretamente 
sondas de ponto de toque e medições sem contato em uma 
única interface intuitiva de software.

Ferramentas disponíveis: Sondagem | Digitalização |  

ALINHAMENTO

Antes de iniciar o processo de inspeção dimensional, o 
posicionamento e a orientação do objeto no espaço são 
tarefas da mais alta importância. Essas etapas garantem 
maior precisão nos resultados, desde a fase de aquisição de 

Ferramentas disponíveis: Seleção de entidades |
encaixe | RPS 

DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO E 
TOLERÂNCIA (GD&T)

VXinspect oferece uma maneira acessível de aplicar princípios 
e práticas de GD&T ao projeto de inspeção, mesmo para 
usuários sem muita experiência com conceitos de GD&T.

Ferramentas disponíveis: Tolerância de forma e orientação  | 
| Estrutura de referência de 

dados (DRF) usando a contrapartida geométrica | E mais...

Para oferecer simplicidade e soluções plug-and-play ao cliente, o VXinspect está totalmente integrado com todas as tecnologias da 
Creaform, centralizando as informações para otimizar seu uso. 
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 –  Métodos de digitalização e 
medição de sondagem disponível

 –  Gerenciamento da sequência de 
inspeção facilitado e intuitivo
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 –  Os mais simples de comparação do  –  Módulo integrado de GD&T para 
medições de alta precisão.
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 – Análise de desgaste e rasgo  – Inspeção do primeiro artigo (FAI)
 –  Processo de aprovação de produção de 

peças (PPAP)
 – Relatório Excel

Assim que o processo de produção está sob controle, deve-se executar 
a inspeção do primeiro artigo (FAI) ou o processo de aprovação de 
produção de peças (PPAP). O VXinspect é ideal para montar com 
facilidade o programa de inspeção. Ele também pode ser usado para 
controlar as dimensões críticas em diversos estágios do processo de 
produção. Os usuários podem repetir a mesma sequência de medição 

prevenir os problemas futuros.

Toda produção começa com diferentes problemas de processo. Em 
muitos casos, alguns ajustes prévios devem ser feitos para obter o 
controle total do processo de produção. Para solucionar problemas, os 
usuários de ferramentas de medição 3D precisam de maneiras rápidas 
de comparar uma geometria medida com a geometria projetada. O 


