
BROCHURE OPLOSSINGEN

COMPOSIETINSPECTIE- 
OPLOSSINGEN
WAARBORGING VAN ONGEËVENAARDE KWALITEIT BIJ KOOL- 
STOFVEZELPRODUCTIE
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FLEXIBELE OPLOSSINGEN 
VOOR GEAVANCEERDE 
COMPOSIETINSPECTIE
APODIUS-composietinspectie-systemen zijn de eerste metrologie-oplossingen die zich volledig richten 

op toepassingen met koolstofvezel onderdelen. Van draagbaar tot robotgemonteerd tot ingebouwd 

in productiemachines: deze systemen hebben het potentieel om voor een revolutie te zorgen bij de 

inspectie en analyse bij de productie van composietmateriaal.

De systemen bestaan uit een specifiek gemaakte APODIUS Explorer software-oplossing in combinatie 

met APODIUS Vision-sensorhardware. Dankzij deze geavanceerde hardware-/softwarepakketten 

kunnen APODIUS-systemen ongeëvenaarde analyse van composietmaterialen bereiken, van 

vezeloriëntatie tot defectdetectie.

Het is tijd voor een hoger niveau dan de hand/oog-inspectie en om composietonderdeelproductie naar 

de wereld van moderne op data gebaseerde nauwkeurigheidsproductie te brengen.

INLEIDING
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DE VOORDELEN

• Snelle meting en analyse betekent dat 

productiefouten snel worden geïdentificeerd en 

verholpen.

• Hoge betrouwbaarheid en herhaalbaarheid van 

productanalyse betekent minder verspilling van 

dure onbewerkte materialen.

• Stofdichte en waterbestendige IP65-

geclassificeerde sensor maakt betrouwbare 

werkvloermeting mogelijk. 

• Selecteer het meest efficiënte meetproces 

voor de situatie door de sensor in te stellen 

voor handmatige, statische of volledig 

geautomatiseerde inline inspectie.

• Geschikt voor complexe constructies met 

het vermogen om tot drie afzonderlijke 

vezeloriëntaties te detecteren.

• Flexibel gebruik met een systeem dat 

gekwalificeerd is voor droge, natte, uitgeharde en 

half-afgewerkte onderdelen.
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APODIUS VISION SYSTEM 2D
EENVOUDIGE KOOLSTOFVEZELANALYSE
Het APODIUS Vision System 2D is de toonaangevende standalone optische meetoplossing die speciaal is ontwikkeld voor 

tweedimensionale meting van de vezeloriëntering. Het bestaat uit de HP-C-V2D APODIUS Vision-sensor en het speciale 

APODIUS Explorer 2D-softwareplatform.

De oppervlaktextuur wordt met een optische sensor met hoge resolutie vastgelegd in extreem fijn detail, waardoor de 

vezeloriëntatie betrouwbaar kan worden bepaald tot binnen een meetresolutie van slechts een tiende graad. De beelden 

worden direct verwerkt in de software, waarbij het gehele meetproces in realtime wordt gevisualiseerd om nauwkeurige 

meting mogelijk te maken. Automatische gegevensuitvoer en rapportgeneratie faciliteren de verdere analyse en 

documentatie.

Rapport genereren na 
afronden

Inwinnen van 
oppervlakbeeldgegevens

Eerste meting 
uitvoeren

Resultaten controleren 
 (OK of NOK)

Volgende meting uitvoeren

Resultaten 
controleren en 
doorgaan

HET PROCES

APODIUS VISION SYSTEM 2D
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APODIUS VISION SYSTEM 3D
GEAVANCEERDE COMPOSIETANALYSE
APODIUS Vision System 3D is een specifiek koolstofvezel-analyse-instrument dat de geavanceerde 3D-onderdeelmodellering 

van de Absolute Arm combineert met de vezelanalysecapaciteiten met hoge resolutie van de APODIUS Vision-technologie.

Door het projecteren van vastgelegde lokale vezelrichtingen en fotografische vastlegging van daadwerkelijke 

oppervlaktextuur op ingewonnen componentgeometrieën, levert het systeem een 3D-vezeloriëntatiemeting die vergeleken 

kan worden met simulatie- of ontwerpgegevens. Afwijkingen in geometrie en vezeloriëntatie kunnen vervolgens worden 

gespecificeerd en voorheen moeilijk te definiëren productiefouten zoals vouwen, gaten, golvingen en plooien kunnen 

gedocumenteerd en geclassificeerd worden.

HET PROCES
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Gegevens opslaan 
en/of exporteren voor 
verdere verwerking

Uitvoer van 
meetresultaat 
in geselecteerde 
weergaveformaat

Analyse van 
afwijkingen van vorm 

en vezeloriëntatie

Onderdeelgeometrie 
vastleggen

Puntenwolk en mesh 
genereren

Inwinnen van 
oppervlakbeeldgegevens

Directe mapping van 
ingewonnen beelden 

op model
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APODIUS VISION SYSTEM 3D

DE VOORDELEN

• Dankzij ergonomisch ontwerp kan de kwaliteit van zeer 

nauwkeurige koolstofcomponenten eenvoudiger en sneller 

worden geverifieerd.

• Dankzij volledig gedigitaliseerde 3D-modellen kan de 

actuele waarde worden vergeleken met het ontwerp, 

via diverse uitvoermodi, waaronder kleurcodering en 

simultane weergave van model en meting.

• Hoge betrouwbaarheid en herhaalbaarheid van 

productanalyse betekent minder verspilling van dure 

onbewerkte materialen.

• Volledig gemapte gegevens die geëxporteerd kunnen 

worden naar simulatiesoftware voor grondige analyse en 

volledige traceerbaarheid.

• Met de totale scansysteemcertificering die standaard bij 

elke Absolute Arm zit, wordt vertrouwen in nauwkeurigheid 

van vastgelegde gegevens gegarandeerd.

• Geavanceerde meetmogelijkheden van de Absolute Arm 

en RS5-laserscanner bieden oplossingen voor vele andere 

toepassingen.
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ABSOLUTE ARM  
MET LASERSCANNER
De ongeëvenaarde technische voordelen van de HP-C-V3D APODIUS Vision Sensor 

zijn perfect voor de toonaangevende Absolute Arm met 7 assen en laserscanner.

Als globaal referentiesysteem voor de gegevens die ingewonnen zijn door de 

sensor is de Absolute Arm een essentieel onderdeel van de digitalisering van 

volledige onderdelen en het analyseproces van het APODIUS Vision System 3D. Dit 

levert de digitale structuur waarop de vezeloriëntatie en defectdetectiegegevens 

van de sensor worden gemapt.

De APODIUS 3D-sensor kan worden verwijderd en teruggeplaatst zonder dat 

hernieuwde kalibratie nodig is, waardoor eenvoudige integratie van contacttasten 

en laserscanmetingen zoals vereist mogelijk worden gemaakt.
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APODIUS EXPLORER
SPECIFIEKE ANALYSESOFTWARE 
APODIUS Explorer is een innovatieve en intuïtieve realtime softwareoplossing die specifiek is ontworpen voor de unieke 

uitdagingen van composietscannen.

De software combineert directe beeldverwerking, uitvoerverwerking van de meting en automatische rapportopstelling 

om composietevaluatie sneller en eenvoudiger te maken. Het hele meetproces wordt in real-time gevisualiseerd in het 

programma, zodat nauwkeurige metingen mogelijk worden, terwijl een scala aan gegevensuitvoer- en exportformaten verdere 

analyse en documentatie mogelijk maken.

Het APODIUS Explorer-platform is beschikbaar in vier specifieke versies, die op maat zijn gemaakt voor elke APODIUS-

composietinspectie-oplossing, elk met aangepaste functies voor de beste ondersteuning van de specifieke meet- en 

analyseprocessen.

APODIUS EXPLORER



APODIUS CONTINSPECT
CONTINUE 
PRODUCTIEGEÏNTEGREERDE 
INSPECTIE
APODIUS ContInspect is een modulair productiegeïntegreerd inspectiesysteem 

dat specifiek is ontworpen voor de textielproductie van koolstof- en 

glasvezelmateriaal.

Het systeem bestaat uit het APODIUS Explorer ContInspect-platform 

gecombineerd met aangepaste APODIUS Vision System-hardware geïntegreerd 

in machines, zoals een Karl Mayer NCF. Het systeem is ontworpen om te 

voldoen aan de hoge eisen van een online meetsysteem en om ongeëvenaarde 

defectdetectie te leveren tijdens een online inspectie.

De volledig geautomatiseerde APODIUS ContInspect maakt complete inspectie 

van boven- en onderzijdes van onbewerkt composietmateriaal mogelijk, 

waaronder betrouwbare defectdetectie.



APODIUS AFP INSPECTIESYSTEEM
ONLINE INSPECTIE VAN GEAUTOMATISEERD 
VEZELLAMINAAT
Het APODIUS AFP-inspectiesysteem is een laag-voor-laag online inspectiesysteem, ontworpen voor de inspectie van 

complexe geometrieën in vezellaminaatprocessen met beperkte ruimte tussen de laminaatkop en matrijs.

Het systeem kan volledig in het productieproces worden geïntegreerd om handmatige inspectiestappen te vermijden. 

Tijdens het gehele lamineerproces wordt een zeer nauwkeurige continue inspectie van elk werk laag-voor-laag uitgevoerd. 

Daardoor is de detectie van defecten mogelijk zoals openingen, draaiingen, pluis, start- en eindposities van elk werk, 

alsmede ist-soll-vergelijking met betrekking tot de nominale laagcontour.

De APODIUS AFP bestaat uit de maatwerk APODIUS Vision Sensor AFP en het APODIUS Explorer AFP-softwareplatform en 

is een krachtige tool die metrologie en kwaliteitsinspectie centraal in het productieproces plaatst.
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LEICA ABSOLUTE 
SCANNER LAS

LEICA T-PROBE

LEICA ABSOLUTE 
TRACKER AT960

ANDERE COMPOSIETOPLOSSINGEN
Hexagon beschikt over een zeer uitgebreid assortiment aan geavanceerde metrologie-instrumenten, waaronder zowel 

hardware- als software-oplossingen. Terwijl APODIUS-composietinspectie-systemen zich volledig richten op de inspectie 

van koolstofvezelonderdelen, heeft de volledige reeks oplossingen van Hexagon het potentieel om resultaten te leveren 

bij de kwaliteitsborging van de hoogwaardige productie van composietoppervlakken en -componenten, van fysieke 

onderdeeldefinitie en -analyse tot virtuele onderdelenvoorspelling en -simulatie.

AICON SCANNERS
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ANDERE OPLOSSINGEN

ABSOLUTE ARM MET 
LASERSCANNER

ONDERDEEL-

PRESTATIEVOOR-

SPELLING- EN 

SIMULATIESOFTWARE

AICON DPA SERIE

HEXAGON CMM
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SPECIFICATIES
2D 3D

Resolutie 1280 x 960 px 2048 x 1596 px

Meetresolutie  0,1° vezelrichting 0,1° vezelrichting

Gezichtsveld (middenbereik) 40 x 35 mm 78 x 58 mm

Brandpuntsafstand 9,6 mm 12 mm

Werkafstand 0-30 mm 110 mm

Meetfrequentie 30 fps 2 Hz

Bedrijfsmodi Activatie | Continu | Automatisch Activatie | Continu 

Voeding 24 V 15 V

Bedrijfstemperatuur 5-35 °C 5-40°C

Afmetingen L 165 x B 139 x H 97 mm L 155 x B 180 x H 152 mm

IP-beschermingsklasse IP65 n.v.t.

Gewicht 950 g 460 g

Softwarevereisten

Windows 7 of 10 (64 bit)

32GB RAM

Intel i7 processor

Nvidia GeForce GTX760

2x USB3.0 beschikbaar

Windows 7 of 10 (64 bit)

32GB RAM

Intel i7 processor

Nvidia GeForce GTX760

2x USB3.0 beschikbaar

Laserbeschermingsklasse n.v.t. 1 (IEC 60825-1:2014)

Laser n.v.t. Kruisdraadlaser, zichtbaar rood, 
650 nm, 3.5 mW

Diafragma n.v.t. F/8

Knippersnelheid n.v.t. 6 sec
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KWALITEIT EN SERVICE

WERELDWIJDE KWALITEIT 
TOONAANGEVENDE INSTRUMENTEN MET 
TOONAANGEVENDE ONDERSTEUNING

De internationale aanwezigheid van Hexagon garandeert uitgebreide wereldwijde ondersteuning en service na aankoop. 

Hexagon beschikt over het grootste speciale onderhoudsteam van alle meetapparatuurfabrikanten en legt de nadruk op 

lokale oplossingen. Zo leveren we ongeëvenaarde service, onderhoud, certificering en kalibratie. Ook trainen we operators en 

leveren we onderhoud en upgrades van software.

De toonaangevende producten van Hexagon worden ondersteund door een toonaangevend supportnetwerk. Wanneer u onze 

wereldwijde, hoogwaardige ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke onderhoudscentrum. Met 

meer dan 30 onderhoudscentra ter wereld is er altijd een in de buurt.

AZIË 
Bangkok, TH 
Manila, PH 
Melbourne, AU 
Nagoya, JP 
Noida, IN 
Qingdao, CN 
Seoul, KR 
Shenzhen, CN 
Singapore, SIN 
Suzhou, CN 
Tambun Bekasi, ID

EMEA
Ankara, TK 
Barcelona, ES 
Boedapest, HU 
Crissier, CH 
Eskilstuna, SE 
Johannesburg, ZA 
Krakau, PL 
Milton Keynes, UK 
Montoire, FR 
Orbassano, IT 
Praag, CZ 
St. Petersburg, RU 
Wetzlar, DE 
Wiener Neudorf, AT

AMERIKA
Apodaca, MX 
Mississauga, CA
Oceanside, US 
São Paulo, BR
Wixom, US



Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levens veranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet- en 
productieoplossingen, zijn onze expertises waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan. Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Met een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële vestigingen verspreid 
over vijf continenten, vormen wij op een slimme manier 
veranderingen in productieprocessen, zodat er een wereld 
ontstaat waar kwaliteit de productiviteit aanstuurt. Voor 
meer informatie gaat u naar HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence maakt onderdeel uit 
van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
de wereldwijd opererende leverancier van 
informatietechnologieën die voor hogere productiviteit en 
kwaliteit zorgt in geospatiale en industriële ondernemingen.

COÖRDINATENMEETMACHINES (CMM’S)

3D LASER SCANNING

SENSOREN

DRAAGBARE MEETARMEN

SERVICE

LASERTRACKERS & LASERSTATIONS

MULTISENSOR- & OPTISCHE MEETSYSTEMEN

WITLICHT SCANNERS

MEETTECHNISCHE SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLLING

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

SCHROEFMATEN, SCHUIFMATEN EN KALIBERS

ONTWERP- EN CALCULATIESOFTWARE
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