
INSPECTIE VAN MEDISCHE 
HULPMIDDELEN OPTIMALISEREN
EEN MULTIFUNCTIONELE CMM-CONFIGURATIE GEBRUIKEN  
OM DE EFFICIËNTIE TE VERBETEREN 

EEN SCALA AAN 
COMPONENTFUNCTIES 
EN MATERIALEN METEN 
VIA DE FLEXIBILITEIT 
VAN GLOBAL S

Fabrikanten van medische apparaten moeten 
vaak kwaliteitscontroles uitvoeren met behulp 
van contactloze metingen om de dimensionale 
eigenschappen van componenten van verschillende 
materialen te kunnen bepalen. Of ze nu een inspectie 
uitvoeren op een component die intern geproduceerd 
is of componenten van een externe leverancier willen 
valideren, fabrikanten hebben een flexibele oplossing 
nodig die het mogelijk maakt om allerlei complexe 
functies te meten. Bij gietvormingsprocessen worden 
bijvoorbeeld twee soorten materialen gebruikt zoals 
een zacht materiaal van kunststof of rubber en 
een harder materiaal. In dit soort gevallen kunnen 
verschillende meettechnieken, zoals tactiele en 
contactloze metingen vereist zijn.
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Het vinden van de ideale meetoplossing die deze twee 
verschillende processen ondersteunt, kan lastig zijn 
omdat veel meetsystemen niet zo flexibel zijn. De meeste 
oplossingen hebben maar één soort sensortype en kunnen 
maar moeilijk worden aangepast wanneer een nieuwe 
toepassing om extra functies vraagt. Maar feit blijft dat 
voor de meeste medische instrumenten en apparaten 
een combinatie van sensoren de beste oplossing is. Een 
multisensor-systeem maakt het meetproces efficiënter 
doordat het niet meer nodig is om te wisselen tussen 
verschillende systemen voor componenten die verschillende 
meetvereisten hebben; dit scheelt extra handelingen. 
Multisensor-systemen verlagen ook de totale kosten 
voor de ondersteuning en het gebruik van de apparatuur 
doordat er intensiever gebruik gemaakt kan worden van één 
hulpmiddel dat de flexibiliteit biedt om de kwaliteitsvereisten 
te ondersteunen van het hele scala aan producten die 
geproduceerd worden.

Oppervlakken van zacht materiaal scannen 
Een goed voorbeeld van medische hulpmiddelen waar bij 
een gietvormingsproces wordt toegepast, is bij medische 
hulpmiddelen met een oppervlak voor grip of afdichting. Bij 
het meten van meerdere soorten materialen, zoals in dit 
soort gevallen, is de uitdaging om op een efficiënte manier 
zonder indrukken het oppervlak van het zachte materiaal te 
meten en tegelijkertijd de data van harde materialen met de 
vereiste nauwkeurigheid te verkrijgen.

De HP-S-X1H van Hexagon Manufacturing Intelligence is 
een analoge scansensor waarmee gebruikers oppervlakken 
van hardere materialen nauwkeurig kunnen meten. Deze 
sensor kan meten in verschillende modellen, waaronder 
discrete oppervlakpunten voor de hoogste geometrische 
nauwkeurigheid en het contactscannen van data-
eigenschappen bij vormen en profielen met hogere dichtheid. 
Ook andere gespecialiseerde scanmodi kunnen met deze 
sensor worden gebruikt, zoals zelfcentrering voor het meten 
van de locatie van groeven en functiegestuurd scannen voor 
ongebruikelijke oppervlakeigenschappen.

Om data sneller te in te winnen, verzamelt de HP-L 
contactloze laserscanner puntenwolkdata met hoge 
dichtheid en kan deze optimale prestaties bieden voor 
complexe oppervlakken en werkstukken gemaakt van 
materialen die moeilijk te meten zijn. Naast een hogere 
productiviteit en kortere meettijden, biedt de HP-L 
laserscanner volledige meetdekking van een onderdeel 
tijdens het vaststellen van plaatselijke afwijkingen. 
Componenten met dunne behuizing, zachte materialen, 
onderdelen van bladmetaal en oppervlakken in de vrije vorm 
kunnen erg goed geïnspecteerd worden met de HP-L-sensor.

Wat eens onbereikbaar was
Soms gebruiken fabrikanten doorzichtige materialen bij de 
verwerking van gietvormen. Waar lichtverstrooiing van een 
laserscanner mogelijk de meetresultaten zou beïnvloeden, 
biedt de HP-C-VE optische taster een nauwkeurige meting 
voor dit soort materialen.

Daarnaast is de HP-C-VE de perfecte oplossing voor 
onderdelen die gemeten moet worden in krappe ruimtes of 
die erg kleine details hebben. Hier volstaat een contacttaster 
gewoonweg niet. De optische voordelen van de HP-C-VE 
biedt gebruikers de mogelijkheid om alle vlakken van het 
onderdeel effectiever te inspecteren, door de verlichting 
schuin van boven op de details te laten schijnen die 
gecontroleerd worden.

Altijd blijven meten
Wanneer onderdelen een combinatie van kenmerken en 
materialen bevatten die niet door één sensortechnologie 
gemeten kan worden, is het tijd om een meetsysteem met 
meerdere sensoren te overwegen als oplossing.  Maar 
ondersteuning van meerdere sensoren is slechts één 
belangrijke factor in de besluitvorming. Niet alleen de 
ondersteunde sensortypen zijn van belang, maar ook de 
operationele capaciteiten van het systeem spelen een 
belangrijke rol. Het gemak en de efficiëntie van het wisselen 
van gereedschap voor elke sensor wordt bijvoorbeeld ook 
zeer belangrijk, net zoals toekomstige capaciteit voor 
nieuwe sensortechnologie. Daarom heeft Hexagon de 
GLOBAL S met het Multifunctionaliteitspakket ontwikkeld. 
Het Multifunctionaliteitspakket is uitgerust met het HR-R-
wisselrek voor betrouwbare handsfree hantering, waardoor 
meetcycli korter worden evenals de benodigde tijd voor 
de operator. Het HR-R-rek ondersteunt alle noodzakelijke 
vasthoudpoorten voor het gehele aanbod aan GLOBAL 
S-sensoropties, inclusief verwarmingspoorten voor de HP-L-
puntlasertaster en de HP-C-VE-camerataster zodat er geen 
vertraging plaatsvindt in de meetroutines.

Voor fabrikanten die veel verschillende soorten werkstukken 
produceren of zich richten op componenten met 
verschillende kenmerken, meerdere soorten materialen of 
een variëteit aan oppervlakeigenschappen, is de flexibiliteit 
van de meetstrategie cruciaal om de productiviteit in stand 
te houden. De GLOBAL S met het Multifunctionaliteitspakket 
biedt een alles-in-één-oplossing voor het meten van 
dergelijke onderdelen en eigenschappen. Door de combinatie 
van tactiele en meerdere contactloze sensoren en de 
toevoeging van een tasterwisselrek, krijgen fabrikanten 
de flexibiliteit en reproduceerbaarheid die nodig is om hun 
meest uitdagende workflows te optimaliseren.
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