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Procesbewaking 
slimmer maken
Bij het vergroten van de efficiëntie van productieprocessen lopen producenten die met grote 
aantallen onderdelen werken tegen een aantal gangbare uitdagingen aan. Toch is het mogelijk om 
uw productiviteit te transformeren met kleine aanpassingen aan uw kwaliteitsproces.

De componentopstelling biedt enorme kansen om eenvoudig de efficiëntie te verbeteren. 
Het handmatig laden van componenten kan veel tijd in beslag nemen, wat bij seriematige 
productie behoorlijk kan oplopen, gezien de korte inspectiecyclussen. Door dit proces te 
stroomlijnen kan de doorvoer worden opgeschroefd, terwijl de arbeidskosten en uw achterstanden 
worden gereduceerd. 

Gezien de output die verwacht wordt bij massaproductie, zijn processtabiliteit en het snel kunnen 
identificeren van mogelijke problemen essentieel om uitvaltijd van machines te voorkomen en 
procesafval te reduceren. Daarom zou de ideale oplossing voor de meetopstelling de mogelijkheden 
voor procesbewaking en -controle moeten verbeteren. 

Door componentopstelling te reduceren of zelfs helemaal te elimineren, optimaliseert u de 
cyclustijd en kunnen operators zich richten op meer waardetoevoegende werkzaamheden om de 
processtabiliteit te handhaven. Dit resulteert in een aanzienlijk verbeterde doorvoer en minder 
risico op gemiste deadlines en verzenddoelstellingen. 
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Oplossingen voor 
het verhogen van de 
productiviteit van 
seriematige productie 
1. Geautomatiseerde componentopstelling

De noodzaak wegnemen voor het handmatig laden van componenten, transformeert de 
productiviteit. Het vergroot uw operationele capaciteit, reduceert knelpunten en houdt de 
inspectieoutput op pijl als operators niet beschikbaar zijn of zich op andere werkzaamheden 
richten. 

2. Volledige proceszichtbaarheid 

Procesproblemen kunnen een domino-effect hebben, wat tot problemen elders in het proces 
kan leiden.  Geautomatiseerde procesbewaking en -controle garandeert dat alle potentiële 
problemen snel kunnen worden geïdentificeerd, wat uitvaltijd voorkomt en de productkwaliteit 
op pijl houdt. Bovendien maken de inzichten die door geïntegreerde, geautomatiseerde 
procesbewaking worden geboden, beter geïnformeerde en proactieve besluitvorming mogelijk, 
deels zelfs automatisch. 

3. Gemaximaliseerde buffering

Met korte inspectiecyclustijden kunnen geautomatiseerde componentlaadoplossingen het 
aantal voor inspectie beschikbare componenten vergroten, wat de output opschroeft en tijd 
bespaart die anders wordt verspild aan het verplaatsen van onderdelen tussen productie- en 
inspectiewerkzaamheden. 

Dus hoe helpt Hexagon seriematige producenten deze drie productiviteitspijlers van massa 
productie te realiseren?
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Zorgen dat het meten 
blijft doorgaan
TEMPO is Hexagons kant-en-klare oplossing die producenten in staat stelt het laden van 
componenten in CMM's te automatiseren. Het primaire doel van TEMPO is het bereiken van 
autonome metingen zonder onderbrekingen. Dit resulteert in gestroomlijnd achterstandsbeheer, 
hogere doorvoer en operationele capaciteit, en operators die de ruimte hebben om waarde te 
generen op andere plekken dan bij de CMM. De mogelijkheden voor onbemande productie maken 
het ook direct mogelijk uw productiewerkzaamheden op te schalen. 

Eenvoudige en snelle componentopstelling

TEMPO bestaat uit een hoogwaardige meewerkende robot met 3-6 invoerlades, elk met 
0,3 vierkante meter aan opslagruimte en in staat tot 100 kg aan componenten te bevatten. 
De meerladige kast biedt ruimte voor duizenden componenten. De mogelijkheid om maximaal 
te bufferen in de productielijn biedt seriematige producenten aanzienlijke verbeteringen in de 
doorvoer en een verhoging van de meetcapaciteit. Dit betekent dat TEMPO wanneer dat nodig is, 
of als de operators niet beschikbaar zijn, altijd extra diensten kan draaien. 

De efficiëntie kan verder worden opgevoerd door TEMPO te integreren met de Q-DAS-software voor 
statistische procescontrole (SPC). De dynamische steekproefoptie van deze software, zorgt er 

Slim sorteren: eenvoudig lades toewijzen om uw proces te ondersteunen. Gebruik elke combinatie van de zes lades 
voor het klaarzetten van componenten, opspanningen en goed-/afgekeurde onderdelen.
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de hand van verzamelde steekproefgegevens voor dat er minder kenmerken hoeven te worden 
gemeten. Dit vermindert de meetcyclustijden en stelt u in staat de doorvoer te vergroten. 

De slimme software-interface van TEMPO kan automatisch componenten identificeren die buiten de 
toleranties vallen en verkeerd in de invoerlades geplaatste of ontbrekende componenten overslaan. 
Bovendien kan TEMPO worden gebruikt met minimale training en kan het systeem eenvoudig worden 
geherconfigureerd voor uw veranderende toepassingseisen en nieuwe componenten.
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Realtime zichtbaarheid en het voorkomen van problemen

Het handmatig bewaken van machines en processen is een uitdagende en tijdrovende 
aangelegenheid. Het systeem van TEMPO levert een intuïtief, gecentraliseerd dashboard 
waarop status en inspectieresultaten in realtime te zien zijn. TEMPO vergroot bovendien de 
traceerbaarheid door gegevens over geplande en uitgevoerde systemen bij te houden en in de 
systeemarchitectuur op te slaan en door de component- en opspanlades te bewaken.

TEMPO's verbeteringen op het gebied van zichtbaarheid en traceerbaarheid kunnen verder worden 
verbeterd met de integratie van andere Hexagon-software. PULSE bewaakt de CMM-omgeving en 
verstuurt via desktop, tablet of smartphone notificaties over alle gebeurtenissen die van invloed 
kunnen zijn op de integriteit van de meetresultaten. 

Q-DAS stelt producenten in staat meetgegevens te gebruiken om trends te herkennen die kunnen leiden tot mogelijke 
uitvaltijd of te zien waar onderhoud nodig is op de werkvloer.

De cloud-gebaseerde software HxGN SFx | Activabeheer biedt de mogelijkheid voor aanpasbare 
notificaties over machinestatus en -prestaties, wat gebruikers in staat stelt mogelijke 
bronnen voor uitvaltijd te identificeren. Het kan tevens inzicht bieden in de machinecapaciteit 
in uw gehele onderneming, wat effectievere planning van inspectietaken mogelijk maakt. 
De combinatie van PULSE en HxGN SFx | Activabeheer levert diepere inzichten in de mogelijke 
redenen waarom metingen een foutmelding geven, wat een snellere oorzaakanalyse en robuuster 
kwaliteitsbeheer mogelijk maakt. 

De software voor intelligente machinebesturing (IMC) van Q-DAS verwerkt de verzamelde 
meetroutinegegevens om controles uit te voeren en automatisch aanpassingen te versturen 
naar de desbetreffende machine, wat uiteindelijk procesafval reduceert en uitvaltijd van 
machines voorkomt. 

Deze waardevolle, realtime informatiebronnen helpen u niet alleen om mogelijke problemen te 
identificeren, maar ook om meer intelligentie in uw systemen in te bouwen, om zo op de lange 
termijn uw proces- en machine-effectiviteit te vergroten. Dat betekent minder vertragingen, 
minder uitvaltijd en een hogere doorvoer.

En als klap op de vuurpijl neemt de installatie van TEMPO niet meer dan een paar dagen in beslag, 
in plaats van weken, zoals bij op maat gemaakte automatiseringsoplossingen. Dat betekent 
minimale uitvaltijd en een minimale impact op uw processen. 

TEMPO is kostentechnisch aantrekkelijker dan vergelijkbare maatoplossingen en levert ROI in 
minder dan anderhalf jaar, door de hogere efficiëntie en lagere arbeidskosten. Uiteindelijk duurt 
het met Hexagon niet lang om te beginnen uw seriematige productie slimmer te maken. 
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Hexagon is wereldleider op het gebied van sensor-, software- en autonome 
oplossingen. Wij zetten gegevens aan het werk om de efficiëntie, 
productiviteit en kwaliteit te verhogen voor toepassingen in de industrie, 
productie, infrastructuur, veiligheid en mobiliteit. 

Onze technologieën geven vorm aan stedelijke en productie-ecosystemen 
om steeds verder verbonden en autonoom te worden. Zo zorgen wij voor een 
schaalbare en duurzame toekomst.

De divisie Manufacturing Intelligence van Hexagon biedt oplossingen die 
data uit ontwerp en engineering, productie en metrologie gebruiken om 
fabricage slimmer te maken. Ga voor meer informatie naar Hexagonmi.com.

Ontdek meer over Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) op hexagon.com en 
volg ons @HexagonAB.


