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Inleiding
Door de grote concurrentie in de huidige productiesector zijn snelle en nauwkeurige processen 
cruciaal om aan de hoogste kwaliteitsstandaarden te voldoen die klanten vereisen. Het is daarom 
niet verwonderlijk dat nu bedrijven hun smart factories beginnen te realiseren, veel commentatoren 
en organisaties in de branche het belang van de implementatie van de nieuwste en meest 
innovatieve oplossingen benadrukken. 

Hierbij wordt een cruciaal element in deze ontwikkeling echter vaak vergeten: de bestaande 
middelen van producenten. Of het nu gaat om slimmere vormen van onderhoud, het revitaliseren 
van machines of het verbeteren van huidige processen – het overslaan van deze stappen betekent 
dat er kansen voor significante efficiëntieverbeteringen worden gemist.

In dit e-book verkennen we de strategieën, technologieën en de service en ondersteuning waar 
producenten gebruik van kunnen maken om ervoor te zorgen dat meetmachines en operators 
optimaal presteren voor een maximale productiviteit. In het laatste hoofdstuk bespreken we tevens 
de belangrijke rol van data en systeemintegratie in Industry 4.0 en bedrijfsduurzaamheid in de 
moderne productiebranche.



Drie manieren om data op intelligente wijze in te zetten voor meer 
efficiëntie en duurzaamheid 

Digitale transformatie is een populair onderwerp 
onder opinieleiders in de productiebranche en de 
rol van data staat vaak centraal in deze discussies.

Data staat centraal in het mogelijk 
maken van ongekende verbeteringen in 
productieproductiviteit, maar we moeten één ding 
niet vergeten: niet alle data is gelijkwaardig en 
niet alle data die we genereren wordt opgeslagen. 
Dat komt deels door de tekortkomingen in 
opslaginfrastructuren, maar het komt vooral 
doordat we veel van deze data simpelweg niet 
nodig hebben.

Er zijn twee vragen die elke producent moet 
stellen over de gegevens die ze creëren:

• Welke data hebben we nodig?

• Hoe maken we zo productief mogelijk gebruik 
van deze data?

Of u nu aan het begin staat van uw Industry 
4.0-reis, of stappen onderneemt om bruikbare 
informatie effectiever in te zetten, dit zijn drie 
manieren waarop gegevens intelligent kunnen 
worden gebruikt om productiecyclustijden te 
verkorten, de producten te verbeteren en de 
duurzaamheid op te voeren.

1. Koppel gegevens uit de volledige levenscyclus 
van het product

Zogenaamde eilandafdelingen zijn een enorm 
obstakel voor de productiviteit. In veel productie-
ondernemingen wordt er niet efficiënt genoeg 
gecommuniceerd tussen ontwerp-, productie- 
en kwaliteitsafdelingen. De in deze afdelingen 
gegenereerde gegevens bevinden zich in gesloten 
eilanden, wat ervoor zorgt dat er kansen worden 
gemist in het vergroten van de procesefficiëntie, 
het verbeteren van de producten en het reduceren 
van grondstofverspilling.

De slimme toekomst van 
productie
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Het consolideren van gegevensinfrastructuren is 
een goed beginpunt, of ten minste het integreren 
van de verschillende beheersystemen die in 
gebruik zijn. Meer geavanceerde organisaties 
maken gebruik van cloudgebaseerde 
dataverwerking. Dit biedt niet alleen een 
infrastructuur die in staat is grote hoeveelheden 
gegevens te verwerken, maar biedt tevens de 
zichtbaarheid en toegankelijkheid die nodig is om 
ervoor te zorgen dat alle belanghebbende partijen 
de data krijgen die ze nodig hebben.

Het koppelen van systemen via het Internet of 
Things (IoT) maakt realtime inzicht mogelijk in 
verschillende afdelingswerkzaamheden, wat 
betere samenwerking bevordert en snellere 
besluitvorming mogelijk maakt. Door big data-
strategieën te gebruiken voor de analyse van de 
overweldigende hoeveelheid gegevens die door 
de verschillende afdeling wordt gegenereerd, 
is het mogelijk snel patronen te herkennen in de 
relevante gegevens en kan er worden ingespeeld 
op de juiste mogelijkheden of kunnen snel de 
beste gebieden voor verbetering worden herkend.

Met IoT delen machines niet alleen gegevens 
met elkaar, maar ze kunnen gebruikers ook 
waarschuwen op basis van cruciale realtime 
informatie, bijvoorbeeld als de machine 
onderhoud nodig heeft, of als voorgeschreven 
parameters worden overschreden (zoals het 
temperatuurbereik). Dankzij machine learning 
kunnen systemen aan zelfregulatie doen en 
zichzelf repareren zonder tussenkomst van 
de operator.

Dit soort connectiviteit zorgt ervoor dat 
gegevensanalyse veel effectiever wordt. 
Met een holistisch beeld van de levensloop 
van een product, wordt het mogelijk om te 
zien waar knelpunten in het proces optreden 
en hoe verschillende werkzaamheden elkaar 
negatief beïnvloeden. Bovendien maakt meer 
connectiviteit ook meer gedetailleerde simulaties 
mogelijk. Of u nu digitale tweelingen maakt 
of end-to-end-processen simuleert, dit kan 
baanbrekende inzichten opleveren om uitkomsten 
te voorspellen en de efficiëntie verder op 
te voeren.

2. Maak data een onderdeel van uw service 
en ondersteuning

Voor de komst van Industry 4.0-technologieën was 
het erg lastig voor producenten om een product 
te volgen nadat het was verkocht. Service was in 
hoge mate afhankelijk van het idee dat de klant 
had van de staat en kwaliteit van het product. 
Producenten kunnen de producten zelf nu 
voorzien van IoT-sensors om informatie te bieden 
die de mogelijkheden voor klantondersteuning 
zullen uitbreiden.

Dit kan simpelweg betekenen dat een machine 
op afstand wordt bewaakt om te weten wanneer 
er onderhoud of een upgrade vereist is. Maar een 
meer ontwikkeld gebruik hiervan is het inzetten 
van machine learning, waar systemen zelf kunnen 
detecteren wanneer reparaties nodig zijn.
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Meetsystemen integreren in het Internet of Things

Iedereen die thuis zijn of haar verwarming bestuurt 
met een smartphone weet dat het Internet of 
Things (IoT) geen nieuw concept is. Maar door 
een combinatie van technologische innovaties 
is IoT – en met name het Industriële IoT (IIoT) – 
eindelijk volwassen geworden. Dankzij breed 
beschikbare en goedkope cloudgebaseerde 
gegevensverwerking, beter ontwikkelde 
kunstmatige intelligentie en snellere draadloze 
communicatienetwerken is IIoT een belangrijke 
pijler geworden in de digitaliseringsstrategieën van 
steeds meer producenten. 

Een IIoT bouwen op bestaande bedrijfsmiddelen

De groei in IIoT vindt plaats in alle industriële 
sectoren. Dat betekent geenszins dat elke 
producent dezelfde aanpak heeft voor het 
uitbouwen van een IIoT – of dat dat zelfs maar 
nodig is. Maar er is een rode draad die door 
elk geslaagd IIoT-systeem loopt en dat is de 
efficiëntie en snelheid waarmee het essentiële 
data verzamelt, analyseert en distribueert. 
Producenten in het bijzonder, maken gebruik 
van IIoT om snel inzichten te verwerven in 
machineprestaties zodat uitvaltijd kan worden 
voorkomen en onderhoud beter kan worden 
voorspeld en beheerd. En dit is een groeiende 
trend nu producenten steeds meer gebruik 
maken van monitoring op afstand om meer 
automatisering mogelijk te maken.

Meetsystemen staan vanwege hun invloed op de 
productiviteit hoog op de lijst van machines die 

gemonitord worden. Maar hun gegevens delen is 
niet altijd eenvoudig. Zelfs vandaag de dag blijft 
het gros van de gegevens over de operationele 
status van meetmachines gevangen in eilanden, 
waar ze vaak voor maar één persoon toegankelijk 
zijn, namelijk de machine-operator. Dat is waarom 
Hexagons Manufacturing Intelligence-divisie 
oplossingen ontwikkelt om gegevens beschikbaar 
te maken, te analyseren en te delen op een 
compleet aanbod van nieuwe en bestaande 
meetsystemen in een IIoT, waaronder die van 
onze concurrenten.

Monitoring en onderhoud op afstand

Zodra producenten toegang hebben tot zuivere 
realtime gegevens over de prestaties van 
meetsystemen, kunnen ze die op verschillende 
manieren inzetten. Niet alleen kunnen 
werkvloermanagers in één oogopslag zien waar 
en waarom een machine is uitgevallen en bepalen 
hoe hij gerepareerd moet worden, maar machine 
learning-software maakt het ook eenvoudiger om 
onderhoudsbehoeften te voorspellen. Ingenieurs 
kunnen nu gebruik maken van gegevens om op 
afstand diagnostische analyses en reparaties uit 
te voeren, waarbij ze Augmented Reality-brillen 
gebruiken om het onderdeel dat ze repareren 
te visualiseren. En omdat onderhoudsbesluiten 
worden gebaseerd op gegevens in plaats van 
op intuïtie of observatie zijn ze ook precies 
en betrouwbaar.

Het is duidelijk dat dergelijke inzichten 
producenten een heldere kans bieden om hun 
service en ondersteuning te transformeren en de 
klantenbinding met het bedrijf te vergroten.

3. Vergroot de zichtbaarheid van gegevens in de 
toeleveringsketen

Voor grote producenten met toeleveranciers 
verspreid over de hele wereld kan onzekerheid in 
het beheer van de toeleveringsketen een groot 
probleem vormen. Uw interne teams en grote 
toeleveranciers geven u wellicht goede inzichten 
in mogelijke probleempunten, maar door echt 
de data in te duiken, kunt u connecties maken 
door de hele toeleveringsketen, potentiële 
interactieproblemen volgen en inzoomen op dat 
wat de grootste invloed heeft op uw processen.

In tegenstelling tot uitputtende communicatie via 
web of telefoon, geeft de combinatie van IoT en 
big data de mogelijkheid voor geautomatiseerde 
end-to-end productmonitoring van creatie tot 
verzending. En de typische logistieke blinde 
vlekken tijdens verzending worden verwijderd. 

In plaats van dat producenten afhankelijk zijn van 
belangrijke checkpoints tijdens het transport, 
kunnen gegevens in realtime worden uitgewisseld 
om ze bij te staan in het voorraadbeheer en 
het volgen van de locatie, waardoor ze snel 
proactieve maatregelen kunnen treffen als er 
potentiële vertragingen ontstaan. Geavanceerde 
sensortechnologie kan tevens inzichten bieden in 
de staat van de goederen zelf.

Dit is een niveau van gegevensconnectiviteit 
die veel verder gaat dan de huidig gangbare 
infrastructuren, die in grote ondernemingen 
mogelijk uit duizenden contactpunten kunnen 
bestaan. Er is een flinke hoeveelheid integratie en 
sterk leiderschap nodig om de voordelen te halen 
uit de bruikbare informatie die hier beschikbaar 
is, maar als dat lukt dan kunnen de stijgingen 
in efficiëntie en de reducties van verspilling 
baanbrekende niveaus aannemen.
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Systeemonderhoud 
Wat is het verschil tussen een verificatie en een kalibratie?

De termen kalibratie en verificatie worden 
door sommige service-aanbieders door elkaar 
gebruikt, wat uiteraard tot wat verwarring heeft 
geleid. Maar het is belangrijk dat klanten weten 
wat ze in huis halen als ze verificatie- en/of 
kalibratie-diensten inkopen.

Dus laten we eens kijken naar de terminologie 
zoals deze doorgaans wordt gebruikt 
en begrepen onder producenten van 
metrologische apparatuur.

Een verificatie (of certificatie) is het 
proces waarbij wordt gecontroleerd of een 
coördinatenmeetmachine (CMM) presteert 

volgens de vermelde specificaties. Een verificatie 
geeft de kans aan dat de meetafwijking kleiner is 
dan de vermelde maximaal toelaatbare afwijking.

Bij een verificatie kan de gebruiker de maximaal 
toelaatbare afwijking instellen die hij/zij bereid 
is als grootste afwijking te accepteren. Maar het 
verificatieproces houdt geen rekening met 
eventuele afwijkingen in de juistheid van de 
metingen. Dat is waar het kalibratieproces om de 
hoek komt kijken.

Een kalibratie houdt in dat een machine die 
niet aan de vermelde specificaties voldoet, 
wordt hersteld. Dit is een andere dienst dan 
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een verificatie en er zijn een aantal factoren 
waarmee rekening moet worden gehouden als 
u van plan bent uw meetmachine te kalibreren.

Ten eerste, hoe nauwkeurig moet uw 
metrologische apparatuur zijn, oftewel wat 
is de grootst toelaatbare afwijking die u zou 
accepteren? Hierbij moet worden opgemerkt dat 
het verbreden van de toelaatbare toleranties 
ten behoeve van certificering de controle over 
meetonzekerheid en kwaliteit kan verminderen.

Wat biedt uw serviceaanbieder eigenlijk aan? 
Onderhouden ze uw apparatuur door filters te 
vervangen en de machine fijn af te stellen als 
deel van een jaarlijks preventief onderhoud, 
of kunnen ze alleen een certificaat leveren 
waarin de toelaatbare afwijking van de machine 
wordt geverifieerd?

En de cruciale vraag is hoe lang doet uw 
serviceaanbieder erover om verificaties en 
kalibraties uit te voeren? Hoe lang duurt het 
voordat uw machines aan de beurt zijn en hoe 
lang doen ze erover de processen te voltooien? 
Een belangrijke overweging is de kalibratie 
van eindmaten.

Eindmaten en eventuele andere 
referentiemiddelen voor kalibratie hebben 
een bepaalde 'inweektijd' nodig om te 
acclimatiseren in de omgeving van de machine. 

Omdat dit minimaal 24 uur in beslag neemt, 
is het eerste wat onze ingenieurs doen als ze 
hun werkzaamheden aan een machine van 
een klant beginnen, het uitpakken van de 
eindmaten, zodat de inweektijd van 24 uur 
direct start, waarin zij ondertussen andere 
onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren.

Om dezelfde reden wordt onze draagbare 
apparatuur meestal gekalibreerd in een Hexagon 
servicecentrum in een geconditioneerde 
omgeving met antistatische vloeren die niet 
zijn vrijgesteld van de extra invloeden van 
licht en vibratie. Dat is ook waarom we de 
apparatuur van klanten eerst 24 uur of langer 
laten rusten voordat we aan de onderhouds- en 
kalibratiewerkzaamheden beginnen.

De belangrijkste overweging is wellicht de 
certificering van de service-aanbieder. Is de 
aanbieder een erkend kalibratielaboratorium 
dat is geaccrediteerd volgens ISO 17025 
dat apparatuur certificeert volgens de ISO 
10360-norm? Deze accreditatieniveaus zijn 
essentieel om de competenties van test- en 
kalibratieservices te garanderen; het is de 
minimale norm die u zou mogen verwachten 
van uw service-aanbieder. Dit is een 
standaardprocedure voor elke OEM-ingenieur 
die een volledige kalibratie of zelfs verificatie 
wil uitvoeren.
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Wat kunt u verwachten van een pre-kalibratieservice?

Een pre-kalibratieservice, uitgevoerd door een professioneel technicus, is een zinnige manier om 
kosten te besparen en garandeert dat onderhoud of reparaties die invloed kunnen hebben op de 
kalibratie van de machine niet na de kalibratie hoeven te worden uitgevoerd. Op dezelfde manier 
kan een pre-kalibratie herkennen of een machine echt bruikbaar en geschikt is voor kalibratie.

Bij Hexagon gebruiken onze service-ingenieurs een proces van 20 stappen om ervoor te zorgen 
dat als er problemen worden gevonden met de prestaties of nauwkeurigheid, de machine zo snel 
mogelijk wordt teruggebracht naar de originele fabrieksspecificaties.

1. Inspectie van de machine op schade 
(waaronder glanzende plekjes die kunnen 
duiden op slijtage of versleten lagers)

2. Inspectie van de luchtleidingen (waar van 
toepassing) op verkleuring of afzettingen 
van vuil/olie

3. Inspectie van het luchtfiltersysteem

4. Verwijder de kappen om te controleren op 
vuil en slijtage

5. Inspectie van schaalbalken en geleiders

6. Uitlijning en afstelling van encoders

7. Een meetcyclus uitvoeren om de werking 
van de motor te controleren

8. Het mechaniek en/of de luchtdruk van het 
contragewicht controleren

9. De functionaliteit controleren van alle 
noodstops en de crash-beveiliging

10.  De werking van de jogbox en joystick 
controleren, als dit van toepassing is

11. De tasterapparatuur controleren op 
zichtbare schade, het polsgewricht in de 

„A”- en „B”-hoek plaatsen (d.m.v. keypad en 
DCC) en de kop van de machine uitlijnen

12. Kabels en aansluitingen controleren op 
schade of slijtage

13. De algemene staat van de 
controller checken

14. De inline-luchtfilters en de 
machine controleren op de juiste 
luchtdrukinstellingen (filters worden zo 
nodig vervangen)

15. De werking van de koelventilators in de 
systeemcontroller testen

16. De machinekappen en computers afnemen

17. Indien van toepassing de hardware- en 
softwarelimieten controleren

18. De vervaldatum van de certificering van de 
machine controleren

19. De vervaldatum van de certificering van de 
kwalificatiekogel controleren

20. Revisieniveaus van de firmware controleren 
en zo nodig updaten

Neem voor meer informatie over pre-kalibratieservices contact op met uw  
lokale Hexagon services team.
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Het onderhoud van uw mobiele meetarm

Mobiele meetarmsystemen zijn ontworpen om 
uitstekende bruikbaarheid en veelzijdigheid 
te bieden midden in de productieomgeving. 
Maar het zijn ook technisch complexe 
toestellen die vaak lange tijd onder veeleisende 
omstandigheden moeten presteren.

Daarom is het, als u uw investering wilt 
beschermen, essentieel om de zorg voor uw 
mobiele meetarm goed te plannen. Regelmatig 
onderhoud vergroot het vertrouwen in uw 
meetresultaten door te garanderen dat de 
meetarm presteert volgens de specificaties.

Hexagon biedt services die speciaal zijn 
ontwikkeld voor draagbare meetarmen om 
gebruikers te helpen de levensduur van hun 
apparatuur te verlengen en deze in een goede 
staat te houden.

Wat wordt er gedaan tijdens de servicebeurt 
aan een mobiele meetarm?

Een gedegen controle van de mobiele meetarm 
moet een aantal belangrijke tests bevatten.

Inspectie

Een servicebeurt van Hexagon bevat een 
volledige inspectie van de mobiele meetarm, 
waarbij onder meer de volgende zaken 
worden getest:

• Alle kabels

• TESA kinematische gewrichtaansluitingen 
(arm en alle tasters)

• Bedienings-/functiepakket 
(inclusief batterijen)

• Knoppen op pols en de basis van de arm

• LCD-polsweergave (nieuwere model met 
7 assen)

• Feedback-leds en -programma's

• Gasschokdempers

• Eventuele accessoires en hulpmiddelen



Prestaties

Voor de kalibratie en uitlijning worden 
de prestaties van de arm en scanner 
(indien van toepassing) gecontroleerd. 
Om te controleren of de machine presteert 
volgens de nauwkeurigheidsvereisten, 
wordt het contragewicht aan een 
conformiteitskeuring onderworpen.

Uitlijning, kalibratie en certificatie

Nadat de tasters van de arm zijn uitgelijnd, 
worden er tests en kalibraties uitgevoerd 
om te kijken of ze voldoen aan vier 
nauwkeurigheidswaarden die zijn gespecificeerd 
in de ISO 10360-12-norm:

1. De lengtetest (EUNI): garandeert dat de 
arm de maximaal toelaatbare afwijking voor 
unidirectionele lengte niet overschrijdt. 
De ENUI-waarde weerspiegelt daarom sterk 
de meeste meetbehoeften.

2. De kogeltest 1 (LDIA): garandeert dat de 
arm de maximaal toelaatbare afwijking 
voor de articulatie-locatie niet overschrijdt. 
De LDIA-waarde geeft de herhaalbaarheid 
van de arm weer.

3. De kogeltest 2 (PSIZE): garandeert dat de 
arm de maximaal toelaatbare afwijking voor 
het meten van de diameter van een kogel 
niet overschrijdt. De PSIZE-waarde geeft de 
nauwkeurigheid van kenmerkmetingen weer.

4. De kogeltest 3 (PFORM): garandeert dat de 
arm de maximaal toelaatbare afwijking voor 
het meten van de vorm van een kogel niet 
overschrijdt. De PFORM-waarde geeft de 
dispersienauwkeurigheid van de arm weer.

Na dit test- en kalibratieproces worden er zo 
nodig nieuwe certificaten uitgegeven.

Software

Alle firmware, voor zowel de mobiele meetarm 
als voor alle accessoires, worden als onderdeel 
van de servicebeurt volledig geüpdatet.

Reiniging

Na de servicebeurt worden de binnenkant van 
de arm en alle koffers, kabels, artefacten en 
accessoires volledig gereinigd, inclusief het 
eventueel vervangen van labels.

Belangrijke overwegingen bij het onderhoud 
aan uw mobiele meetarm

De in de fabriek aanbevolen onderhoudstermijn 
is 12 maanden, maar het is het overwegen 
waard om deze termijn te verkorten als de 
arm veel uren per dag en/of in veeleisende 
omstandigheden wordt gebruikt.

Afhankelijk van het model, het formaat en de 
prestaties van de arm, kan een servicebeurt 
tussen één en drie dagen in beslag nemen. 
Alle armen die na kalibratieonderhoud onze 
servicecentra verlaten worden verstuurd 
met een ISO 10360-12-, B89.4.22- of VDE/VDI-
certificaat.

Hexagons Absolute Arms kunnen worden 
uitgerust met optionele RDS-data-
inwinsoftware die gebruikers in staat stelt 
snelle nauwkeurigheidstests en kalibraties uit te 
voeren met een gecertificeerd lengteartefact.

Wij hebben wereldwijd servicecentra die klaar 
staan om snelle en lokale ondersteuning 
te bieden. 
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Waarom uw CMM upgraden 
of retrofitten?
Laten we nu het belang van een upgrade of 
retrofit van een coördinatenmeetmachine (CMM) 
bespreken. Sommige klanten zijn begrijpelijkerwijs 
sceptisch over de waarde van een upgrade of 
retrofit van een CMM. Wat we vaak horen is: 'Onze 
CMM werkt prima, Hexagon onderhoudt hem en 
hij houdt ons aan het werk. Waarom zouden we 
upgraden of retrofitten?'

Dit is een goed punt. CMM's zijn gemaakt om lang 
mee te gaan. Ze zijn voorzien van een robuuste 
basis van graniet, ze hebben stalen frames en er 
is weinig slijtage omdat de brug over luchtlagers 
beweegt. Ze zijn nog steeds snel en geven 

resultaten waar de klant over het algemeen 
tevreden mee is.

Dus waarom iets veranderen?

Dit is het punt: zelfs als een CMM prima lijkt 
te werken, moeten we naar de langere termijn 
kijken. Het klopt dat het frame robuust is en 
onderhouden kan worden, maar continue 
vooruitgang in CMM-software en -elektronica 
betekent dat cruciale componenten een kortere 
levensduur hebben.

Productiviteit creëren vereist een meer proactieve 
houding dan 'als het niet kapot is, repareer het 
dan niet' (wat al snel verandert in 'wacht totdat 
het kapot is alvorens te repareren!'). Wij bij 
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Hexagon moedigen klanten aan zich af te vragen 'hoe cruciaal is deze machine in ons productieproces?' 
en 'hoeveel gaat uitvaltijd me kosten op het moment dat zich problemen voordoen?' 

Als de antwoorden 'zeer cruciaal' en 'meer dan ik zou willen' zijn, dan is het zeker de moeite waard 
om een retrofit of upgrade te overwegen.

Twee belangrijke voordelen van een retrofit/upgrade zijn:

1. Voortdurende ondersteuning van Hexagon voor oudere apparatuur

2. Machineprestaties verbeteren met de nieuwste software en elektronische ontwikkelingen

Dus wat kan de retrofit of upgrade van een CMM mogelijkerwijs omvatten?

Pc en pc-randapparatuur worden zeker gecontroleerd door de service-aanbieder. Pc's moeten idealiter 
elke drie jaar worden vervangen, op basis van updates van het besturingssysteem en de veroudering 
van elektronische componenten in de computer. Het updaten van software garandeert dat gebruikers 
toegang hebben tot de nieuwste functies die een scala aan prestatieverbeteringen mogelijk kunnen 
maken, van meer gebruiksvriendelijke interfaces tot sneller aanmaken van meetroutines. Geüpdatet 
software bevat tevens trainingsmateriaal om operators op de hoogte te houden.

Bij een retrofit wordt de originele controller vervangen. Hoewel de eenheid zelf behoorlijk robuust is, zijn 
de elektronische componenten binnenin de controller en de bekabeling onderhevig aan verbeteringen 
in de elektronicabranche en productieonderdelen zoals printplaten kunnen niet meer beschikbaar zijn. 
Het proactief retrofitten van een ouder wordende controller is een goede manier om kostbare uitvaltijd 
in de toekomst te voorkomen.

Hexagons RC-aanbod van retrofit-controllers (RC241, RC1 en RC4K) zijn een direct vervanging voor 
verouderde controllers van zowel Hexagon- als niet-Hexagon-CMM's. Door R-TUNE-technologie te 
gebruiken, berekenen de controllers automatisch eventuele CMM-parameters zodat de machine 
zo kort mogelijk buiten bedrijf is. Deze controllers zijn ontworpen als modulaire systemen met de 
mogelijkheid voor uitbreiding en ontwikkeling in lijn met toekomstige technologische veranderingen in 
de elektronicabranche.

Bovendien kan een retrofit met het RC-aanbod ook de meet- en toepassingsflexibiliteit vergroten. 
De compatibiliteit van het aanbod met alle Hexagon-sensors en -toolwisselaars betekent dat de CMM 
getransformeerd kan worden in een multisensormachine die in staat is een scala aan tast- en optische 
metingen uit te voeren.

Een retrofit of upgrade kan ook een scala aan andere machineaanpassingen behelzen om de 
CMM-prestaties te verbeteren, waaronder opnieuw bekabelen en het vervangen van motoren, 
aandrijfcomponenten en meetschalen.

Een groot voordeel van deze diensten is voortdurende ondersteuning van het serviceteam van Hexagon. 
Ons wereldwijde netwerk van ingenieurs, samen met een compleet portfolio van direct beschikbare 
reserve- en vervangingsonderdelen, zorgt ervoor dat uw CMM in goede handen is nadat hij is geüpdatet.



Een CMM met horizontale arm upgraden terwijl u bestaande 
bedrijfsmiddelen optimaliseert

De grote mechanische betrouwbaarheid en 
meetnauwkeurigheid van CMM's met een 
horizontale arm in combinatie met een open, 
flexibele structuur zorgen ervoor dat het 
een populaire manier blijft om omvangrijke 
componenten te meten in de autoindustrie, 
luchtvaartsector, de scheepsbouw, defensie, 
apparatenbouw, machinebouw en de 
spoorwegindustrie.

En omdat coördinatenmeetmachines met een 
horizontale arm gebouwd zijn om lang mee te 
gaan, blijven veel producenten jaren- of zelfs 
decennialang dezelfde machine gebruiken voor 
toepassingen zoals het meten van plaatmetaal, 
met niet veel meer dan normaal onderhoud.

Maar zelfs al kan een oudere horizontale arm 
vandaag de dag nog steeds plaatmetaal meten 
met dezelfde nauwkeurigheid als in de jaren 
90, dan nog hebben recente technologische 
ontwikkelingen tot gevolg dat zijn prestaties 
de concurrentiekracht van de producent 
kunnen ondermijnen. 

Maar al te vaak komt het voor dat oudere, 
handmatige horizontale armen niet langer 
compatibel zijn met nieuwere controllers, 
software en sensors die snellere, eenvoudigere 
meetprocedures mogelijk maken, in combinatie 
met groter datagebruik en meer automatisering. 
Producenten die nieuwe mogelijkheden willen 
om een hogere meetdoorvoer en betere 
feedback op processen te garanderen, vinden 
het vaak effectiever om over te schakelen op 

nieuwere horizontale armen. Tegelijkertijd 
zouden ze liever niet hun oudere horizontale 
arm-activa afschrijven, zeker als het aanhouden 
ervan de invloed op hun werkzaamheden 
kan minimaliseren.

Een van de meest verstorende aspecten van 
de installatie van een nieuwe horizontale arm 
in een drukke werkplaats is het leggen van de 
fundering voor de basistafel en de installatie 
ervan. Omdat de basistafel geen rol speelt in 
het mogelijk maken van nieuwe functies is het 
logisch om deze te hergebruiken. Maar dit is 
alleen mogelijk als de nieuwe horizontale arm 
compatibel is met de oudere tafel, die door 
een heel andere CMM-producent kan zijn 
gemaakt en kan bestaan uit graniet, staal of 
gietijzer. Daarom heeft Hexagons Manufacturing 
Intelligence-divisie de MERCURY FX ontwikkeld. 
Hij past op bestaande basistafels voor 
horizontale armen van gietijzer, staal of graniet, 
of ze nu van een CMM van Hexagon zijn of van 
een ander merk.

Naast het reduceren van de verstoring van 
de werkplaats tijdens de installatie, maakt 
de MERCURY FX producenten klaar voor de 
toekomst door een compleet aanbod van 
tasters, contactloze scanners en multisensor-
opties te ondersteunen. En omdat hij 
toonaangevende software ondersteunt, 
kunnen producenten de meetdata die het 
verzamelt vergelijken met CAD-beelden om 
zowel fouten te voorkomen als processen 
te verbeteren.
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Laat uw stylus uw CMM in de steek?

De stylus is het punt van fysiek contact tussen 
de CMM en de component die gemeten wordt en 
net zoals componenten in alle vormen, maten en 
materialen voorkomen, doen stylussen dat ook. 
De stylus bestaat uit een adapter, een steel 
en een styluspunt en neemt een meting als hij 
wordt geactiveerd door de operator of door een 
geautomatiseerd programma. De vorm, stijfheid en 
steellengte van de stylus, zijn thermische stabiliteit 
en het materiaal waarvan het is gemaakt bepalen 
samen de prestaties.

Welke stylus is geschikt voor de taak?

Als het op vorm aankomt, is de meest populaire 
keuze de rechte stylus die wordt gebruikt om de 
meeste metingen uit te voeren, inclusief metingen 
van gaten en cilinders. Producenten die nissen 
en groeven moeten meten, kiezen doorgaans 
voor een schijfstylus, terwijl een sterconfiguratie 
verschillende stylussen combineert om op 
efficiënte wijze rotationeel symmetrisch getande 
onderdelen zoals tandwielen te meten. Cilindrische 
stylussen hebben daarnaast een relatief grote 
oppervlakte, wat ideaal is voor het meten van 
onderdelen met dunne wanden. En als het op 
diepe gaten en ruwe oppervlakken aankomt, is een 
holle-bal-stylus aan te raden.

Zodra de optimale vorm is bepaald, is het belangrijk 
om te overwegen van welke materialen de punt en 
de schacht van de stylus zijn gemaakt. Een van de 
uitdagingen bij het ontwerpen van een stylus is het 
voorkomen dat de stylus buigt, wat kan resulteren 
in meetvariaties. Om het risico op buiging van 
de steel te voorkomen, moet de schacht zo kort 
mogelijk zijn, een minimum aan verbindingen 
bevatten en van een zeer hard materiaal gemaakt 
zijn dat licht genoeg is om te voldoen aan het 
toelaatbare totale gewicht van de taster. Er zijn 
verschillende bepalende factoren bij de keuze voor 
de juiste stylus, inclusief het gewicht dat de taster 
kan verdragen.

Koolstofvezel is het meest geschikt voor sommige 
van de meest uitdagende meetomgevingen. 
Het combineert niet alleen een maximum aan 
torsie- en lengtestijfheid, maar het is tevens 
het lichtste stylusmateriaal, het is inert en 
ongevoelig voor temperatuur, waardoor het ideaal 
is voor bijvoorbeeld CMM-stylussen die moeten 
functioneren bij grote temperatuurverschillen. 
Keramisch materiaal is lichter dan zowel 
wolfraamcarbide als staal, terwijl de stijfheid 
van wolfraamcarbide het nuttig maakt voor 
steeldiameters van 1 mm of minder en lengtes tot 
130 mm, omdat die gevoeliger zijn voor buiging.

De nadruk leggen op nauwkeurigheid

De styluspunt is het uiteindelijke contactpunt 
met de te meten component. Zowel het gebruikte 

materiaal als kleine afwijkingen in vorm en formaat 
kunnen invloed hebben op de meetresultaten. 
Een kleinere kogel is bijvoorbeeld ideaal voor het 
meten van gaten en boringen, terwijl grotere kogels 
beter geschikt zijn voor oppervlaktemetingen en 
grotere kenmerken.

Het meest gebruikte materiaal voor de kogel is 
robijn vanwege zijn extreme hardheid en relatieve 
betaalbaarheid, hoewel het niet ideaal is bij gebruik 
met aluminium, wat de neiging heeft zich als 
residu op te hopen op robijn. Voor het meten van 
aluminium raden we daarom siliciumnitride aan. 
De interactie met het oppervlak van de component 
is vergelijkbaar met dat van robijn, maar het is 
beter bestand tegen slijtage en minder vatbaar 
voor ophoping van aluminium. Een keramische punt 
wordt gebruikt voor langere, zwaardere stylussen 
en schijfstylussen en vanwege zijn slijtvastheid 
ook voor het scannen van ruwe oppervlakken zoals 
gietijzer. De hardheid van diamant maakt dat het de 
grootste slijtvastheid heeft en het is daarnaast niet 
vatbaar voor de ophoping van residu.

Het meest uit uw stylussen halen en 
nauwkeurigheid garanderen:

• Controleer het toelaatbare totaalgewicht 
van uw taster en zorg ervoor dat uw taster 
hieraan voldoet

• Vervang versleten of mechanisch vervormde of 
beschadigde stylussen onmiddellijk

• Controleer regelmatige het contactoppervlak 
van individuele accessoires op schade

• Reinig kogels regelmatig

• Lijn de stylus uit tegen het te meten kenmerk 
van de component of stel hem in met 
handgereedschap of een stylus-presetter
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Drie redenen waarom modulaire componentbevestigingssystemen een 
belangrijke basis vormen voor efficiënte inspectie

Als het aankomt op het stimuleren 
van hogere precisie en snelheid in 
kwaliteitswerkzaamheden is het niet vreemd 
dat producenten willen investeren in steeds 
geavanceerdere meetmachines. Maar een vaak 
vergeten element van effectieve inspecties is 
het upgraden van opspansystemen.

De mogelijkheid om componenten stevig 
en flexibel op te spannen is cruciaal voor 
een efficiënt meetproces. Tijdens het 
plannen van een meettoepassing is het 
nadenken over de beste opspanmiddelen en 
-technieken een manier om baanbrekende 
productiviteitswinsten te realiseren. Hier zijn 
drie redenen waarom het belangrijk is om 
de meest up-to-date en geoptimaliseerde 
componentbevestigingssystemen 
te implementeren. 

1. Voorkom hogere kosten en risico's verderop 
in het productieproces

De fundamentele taak van een goed 
opspansysteem is het goed fixeren van 
componenten tijdens metingen. Slechte 
componentbevestiging kan leiden tot 
inspectiefouten, die de productkwaliteit 
negatief kunnen beïnvloeden en de kosten 
kunnen doen toenemen om fouten te corrigeren. 
Om het vertrouwen van uw klanten en collega's 
te behouden is het van essentieel belang dat 
u gebruik maakt van kwalitatief hoogstaand 
en goed werkend gereedschap dat in goede 
staat verkeert.

2. Snel aanpassen aan veranderende 
behoeften

Met een compleet assortiment aan 
onderdeelbevestigingscomponenten 
hebben operators praktisch oneindig veel 
opspanmogelijkheden tot hun beschikking. 
Hoe complex het te meten component 
ook is, en hoe verschillend de volgende 
component ook mag zijn, de juiste 
opspanoplossing moet flexibel genoeg zijn 

om zich aan te passen. Hexagons Swift-
Fix-kits zijn verkrijgbaar in brons, zilver en 
goud om te voldoen aan een groot scala 
aan verschillende toepassingsbehoeften 
en -complexiteiten. Het upgraden van uw 
componentbevestigingssystemen kan 
belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat u 
nieuwe toepassingsuitdagingen aan kunt 
gaan en de continuïteit van uw onderneming 
kunt garanderen. 

3. Bespaar tijd met het eenvoudig en snel 
aanpassen van opspanningen

Het juiste opspansysteem zou maximale 
bruikbaarheid moeten bieden. 
Zo kunnen operators snel wisselen 
tussen opspanopstellingen, waarmee 
de doorvoersnelheid wordt vergroot 
en vertragingen worden gereduceerd. 
Bovendien, als opspanningen makkelijk op 
te zetten zijn worden menselijke fouten 
gereduceerd en kunnen CMM-operators met 
minder ervaring de inspecties draaiende 
houden. Hexagons Swift-Fix-systemen zijn 
voorzien van een scala aan hulpmiddelen 
om hiermee te helpen, waaronder universele 
kinematische basisplaten, gearticuleerde 
opspanarmen, klemmen die eenvoudig kunnen 
worden vastgeklikt en meer.

Hexagons Swift-Fix modulaire 
componentbevestigings- en opspansystemen 
zijn ontworpen voor maximale bruikbaarheid, 
componentveiligheid en meetflexibiliteit. 
Het Swift-Fix-aanbod omvat een scala aan 
componenten, van stand-offs en grondplaten, 
opspanpalen en zijblokken, tot kolommen en 
klemveren. Swift-Fix is beschikbaar in kits 
en als losse componenten en biedt tevens 
hulpmiddelen die speciaal zijn ontworpen voor 
optische CMM's en voor mobiele meetarmen.

Het Swift-Fix-aanbod is nu beschikbaar voor 
snelle bestelling en bezorging via onze EMEA 
online shop. Ga naar Shop.HexagonMI.com voor 
meer informatie.
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Systeemtraining
Zes voordelen van training in metrologische software 

Het correcte gebruik van metrologische 
software is essentieel voor het juiste gebruik 
van meetsystemen en voor het garanderen 
dat de geproduceerde onderdelen correct 
zijn (wat uiteraard zeer kostbaar kan zijn). 
Bovendien kan het vakkundig gebruik 
van metrologische software het cruciale 
verschil maken in de productiviteit en 
concurrentiekracht van een bedrijf.

Er zijn heel veel hulpmiddelen beschikbaar 
om gebruikers te helpen beter te worden 
in het gebruik van metrologische software, 
van online forums tot handleidingen. Dit zijn zes 
manieren waarop gebruikers en in het verlengde 
daarvan hun werkgevers kunnen profiteren van 
persoonlijke metrologische training.

  1. Blijf op de hoogte van 
ontwikkelende software

Ze zeggen dat leren een continu proces is 
en als je een ervaren gebruiker bent van 
metrologische software, dan weet je dat maar 
al te goed! Gezien de grote regelmaat waarmee 
software wordt geüpdatet, staan software en 
zijn gebruikers idealiter in een gesynchroniseerd 
proces van continue ontwikkeling.

Ontwikkelaars proberen altijd nieuwe manieren 
te vinden om producenten te helpen om nog 
productiever te worden en aan de eisen van hun 
klant te voldoen, met verbeterde bruikbaarheid, 
nieuwe functies, enz. Neem onze metrologische 
software PC-DMIS. Het krijgt twee keer per jaar 

een update, waarbij in elke nieuwe release vaak 
meer dan 30 nieuwe functies zitten.

Dit betekent meer mogelijkheden voor 
producenten om hun kwaliteitswerkzaamheden 
te verbeteren. Maar om deze nieuwe 
mogelijkheden te benutten, is het het beste als 
gebruikers getraind worden in hoe ze het beste 
uit deze nieuwe functies kunnen halen.

  2. Probleemoplossing 
met collega's

Zijn er softwarefuncties waar u mee worstelt? 
Zijn er hindernissen in de toepassing waarvan u 
niet goed weet hoe u ze aan moet pakken?

Zoals elke bezoeker van het PC-DMIS 
Gebruikersforum weet, kan het gebruiken 
van metrologische software veel vragen 
oproepen. Zeker in kleinere organisaties kan 
het moeilijk zijn voor gebruikers om tijd te 
besteden met andere professionals in hun veld 
om te brainstormen over ideeën en dergelijke 
hindernissen te overwinnen. Klassikale 
metrologische softwaretraining is bij uitstek 
geschikt om antwoorden te krijgen op dergelijke 
vragen en gebruik te maken van de unieke 
creativiteit van een groep betrokken leerlingen 
die samenkomen op één plek.



  3. Herken blinde vlekken

Het is één ding als u problemen heeft met 
uitlijning of tegen een scanprobleem aanloopt 
– dan heeft u ten minste een idee wat het 
probleem is en kunt u om hulp vragen.

Maar wat als u niet eens weet welke vraag u 
moet stellen?

Flexibele metrologische software zoals PC-
DMIS kan op veel verschillende manieren 
worden gebruikt en het biedt veel gebieden 
voor verbetering en meer efficiëntie. U wist 
bijvoorbeeld niet dat de software het mogelijk 
maakt om sneller een afgeknotte kegel te 
meten. Of dat er een eenvoudigere manier is 
om voorbeeldrichtlocaties op een lege slot 
te veranderen.

We hebben allemaal blinde vlekken, 
hoeveel ervaring we ook hebben. Het is in 
trainingssessies, als we samenwerken met 
verschillende mensen met verschillende 
perspectieven en ideeën, dat gebruikers 
mogelijkheden voor verbetering vinden die ze 
anders misschien nooit hadden herkend.

4. Krijg vakkundige begeleiding

In een klaslokaal of training op locatie 
profiteert u niet alleen van de jarenlange 
ervaring van de instructeur. U krijgt 
ondersteuning van gekwalificeerde opleiders 
die de uitdagingen begrijpen van het leren van 
nieuwe software en de oefening die nodig is om 
die software zelfverzekerd te gebruiken.

Er moet veel informatie worden 
verwerkt voor iemand die nieuw is in 

kwaliteitswerkzaamheden of die opeens 
de taak heeft gekregen zich vanuit niets 
opeens metrologische software eigen te 
maken (of zelfs de wetenschap van het meten 
zelf!). Naast technische overwegingen, 
zoals kalibraties en uitlijning, vraagt deze 
manier van leren vaak een nieuwe instelling, 
een nieuwe manier van denken.

Natuurlijk kunnen gebruikers informatie 
vinden in handleidingen en video's, maar een 
betrokken en geduldige opleider is van 
onschatbare waarde voor de ontwikkeling 
en het daaruit volgende vertrouwen dat 
gebruikers aan hun klanten en collega's 
kunnen bieden.

5. Kennis en vaardigheden 
afstemmen op uw specifieke 
behoeften

Tijdens klassikale training werkt u over het 
algemeen met de voorbeeldwerkstukken van de 
aanbieder. Het is zo mogelijk nog beter om uw 
eigen werkstuk mee te nemen (zeker als u ook 
een print en het CAD-model kunt meenemen).

Uiteraard zijn alle werkstukken verschillend, 
maar als u een werkstuk kunt kiezen dat redelijk 
representatief is voor het soort werkstukken 
waarmee u gaat werken zou u meer inzicht en tips 
moeten kunnen krijgen en meer manieren kunnen 
vinden om de software te gebruiken op een 
manier die uw specifieke behoeften verbeteren.

Training kan uiteraard nog meer op uw 
organisatie worden afgestemd met een in-
house cursus.
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6. Bouw verder op sterke 
punten voor voldoening en 
winstgevendheid

In 2016 heeft Gallup een onderzoek 
gedaan naar een aantal organisaties 
die managementpraktijken hebben 
geïmplementeerd die zich richtten op 
het stimuleren van de sterke punten van 
medewerkers (in plaats van de nadruk te 
leggen op het verbeteren van zwakke punten). 
Een van deze praktijken was 'op sterke punten 
gebaseerde ontwikkelingscoaching'.

Ondernemingen die dit soort praktijken 
implementeerden profiteerden daar gemiddeld 
genomen enorm van, bijvoorbeeld met 14-29% 
meer winst en 9-15% meer betrokkenheid 
van werknemers.

Werknemers profiteren ook door zich op 
hun sterke punten te richten, wat leidt tot 
betere ontwikkeling van vaardigheden, 
meer tevredenheid in het werk en een 
scala aan verbeteringen van het welzijn, 
waaronder vrolijker en minder stress.

Als u al een deskundige softwaregebruiker 
bent, geeft training u meer tijd om u te richten 
op duidelijk belangrijke sterke punten in uw 
arsenaal: uw vaardigheden en expertise in 
metrologische software. Dit is duidelijk beter 
voor de groei van de onderneming en de 
ontwikkeling van de werknemers.

Hexagons Manufacturing Intelligence-
divisie biedt trainingen aan voor een scala 
aan metrologische softwareoplossingen, 
waaronder PC-DMIS, QUINDOS, CoreView, 
SpatialAnalyzer en Inspire. Training kan 
op locatie plaatsvinden of bij een van 
Hexagons studiecentra. Er kan daarnaast een 
trainingsprogramma worden ontwikkeld voor de 
specifieke behoeften van een organisatie.

Ga naar onze pagina over metrologische 
training om meer te weten te komen 
over het ontwikkelen van metrologische 
softwarevaardigheden en -expertise.
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