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Van productiedata naar impact  



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Uitdaging 

DRiV, het voormalige Tenneco Automotive, is een gerenommeerd productiebedrijf, 

gespecialiseerd in het maken van standaard en high-end schokbrekers. Als antwoord op de 

huidige uitdagingen binnen de sector, wil DRiV inzetten op de verbetering van haar 

productiesystemen door gebruik te maken van slimme technologie. Als kernlid van Smart 

Network Sint-Truiden kan het hiervoor rekenen op de kennis van andere leden en Enginity als 

technologiepartner. 

In overleg met DRiV werd gekozen voor een digitale tool ter ondersteuning van het Continuous 

Improvement (CI) proces. 

Ontwerpcriteria 

Enkele DRiV-Enginity workshops resulteerden in de volgende vereisten: 

• Near Real Time OEE monitoring dashboard 

• Captatie van machine foutboodschappen en beschikbaarheid van sturingsdata voor 

offline analyse van performantie-verstoorders, problemen, etc. 

• Met minimale herconfiguratie inzetbaar op verschillende machines 

Aanpak 

Er werd besloten een CODI (Connectivity Orchestrator & Data Insight) te gebruiken voor data 

acquisitie, dataverwerking en visualisatie. 

CODI is een industriële mini-PC waar een aantal basisfuncties in geïntegreerd zijn die op maat 

van de klant geconfigureerd kunnen worden. Hierdoor is de CODI-oplossing snel 

implementeerbaar en kostenbesparend. Deze digitale toolbox kan zowel permanent als ad hoc 

ingezet worden voor systeemmonitoring en probleemanalyse. 

 

 
Figuur 1: Near Real Time OEE dashboard, met korte termijn historische kerninformatie. 



 
 
 
 
 
 
 

 

De Node-Red, standaard in CODI 

aanwezig, werd gebruikt voor de 

configuratie van de connectie, 

dataverwerking en data opslag 

formaat.  

Gecapteerde machine-data wordt 

automatisch opgeslagen in een 

gestructureerde database. Daardoor is 

export voor bewerking in spreadsheets 

of integratie met analytische 

platformen mogelijk. 

Bovendien kunnen shift, partnummer 

in productie en foutinformatie via een 

webform of via rechtstreekse 

databronkoppeling ingevoerd worden. 

Besluit 

Deze data moet niet meer door de operatoren opgenomen worden, de lijnverantwoordelijke 

moet die ook niet meer invoeren in een anders systeem. Dit zorgt dat menselijke fouten 

vermeden worden en spaart aanzienlijk tijd. 

Door machineprocesdata (near-)real-time weer te geven, kan DRiV snel de productie bijsturen.  

In een eerste fase laat toepassing van Pareto-analyse op deze data toe om de meest 

voorkomende foutcodes, incidenten met de grootste stilstand-, grootste kwaliteit- of andere 

negatieve productie-impact te identificeren. Dit inzicht maakt het mogelijk de juiste prioriteiten 

te stellen in functie van maximale machine-performantie. 

In een volgende fase wordt de signaaldata gecapteerd om de oorzaken van de foutcodes te 

onderzoeken. 

De open architectuur en geïntegreerde basisfuncties van deze digitale toolbox verlagen 

aanzienlijk de toegangsdrempel tot Industrie 4.0 monitoring en analyse-mogelijkheden1. 

Verder kan de gebruiker de connectiviteit en functionaliteit zelf beheren via de 

voorgeprogrammeerde functies. 

 

 

 

 
1 Nota: In de figuren werd de getoonde data en informatie van DRiV vervangen door mock-up data. 

Figuur 2: Node-Red voorziet in stroomgebaseerde “no-code” 

software ontwikkeling voor integratie en functionaliteit. 



 
 
 
 
 
 

 

Uitdaging 

VCST is een productiebedrijf in de automobielsector en maakt deel uit van de BMT group. Als 

antwoord op de uitdagingen binnen de sector, wil VCST inzetten op een transformatie richting 

digital factory als lead-plant voor BMT. Als kernlid van Smart Network Sint-Truiden kunnen zij 

hiervoor rekenen op de kennis van de andere leden en Enginity als technologie partner. 

VCST en Enginity zijn samen op zoek gegaan naar een industriële oplossing waardoor de 

kwaliteitscontrole tijdens de productie van tandwielen veel gerichter en sneller kan gebeuren. 

De bestaande aanpak bestaat uit offline steekproeven op de afgewerkte tandwielen, aan de 

hand van nametingen die telkens tot 10 minuten per stuk in beslag nemen. 

Ontwerpcriteria 

De oplossing had de volgende vereisten: 

• Vibratie-monitoring tijdens het productieproces 

• Koppeling van de verschillende processtappen aan de procesparameters uit de PLC 

• Post-analyse en batch tracing mogelijk maken 

Aanpak 

Er werd besloten een CODI (Connectivity Orchestrator & Data Insight) te gebruiken voor data 

acquisitie, dataverwerking en visualisatie.  

CODI is een industriële mini-PC waar een aantal 

basisfuncties in geïntegreerd zijn die op maat van de klant 

geconfigureerd kunnen worden. Hierdoor is de CODI-

oplossing snel implementeerbaar en kostenbesparend. Deze 

digitale toolbox kan zowel permanent als ad hoc ingezet 

worden voor systeemmonitoring en probleemanalyse. 

 

  

Figuur 1: Setup sensor, omvormer en ingangskaart 



 
 
 
 
 
 
 

 

In deze case maakt CODI gebruik van de reeds aanwezige machine infrastructuur en 

sensoren. Enginity onderzocht samen met het VCST-team hoe deze data op een 

gestructureerde en tijdsgerelateerde manier kan opgeslagen worden en aangeboden voor 

post-analyse. De componenten van de CODI werden zo gekozen dat een datacaptatie aan 

een frequentie van 25Khz en signaalverwerking optimaal kan plaatsvinden. 

Resultaat 

Het resultaat is een CODI die kort bij de sturing van de machine wordt geplaatst om 

connectiviteit aan een hoge frequentie aan te kunnen. Deze digitale toolbox is voorzien van de 

nodige connectiemogelijkheden met de PLC en met de sensoren. Ook signaalverwerking zoals 

voor FFT (Fast Fourier Transform) is mogelijk. 

De open softwarearchitectuur van de module zorgt voor de captatie van de gegevens van de 

verschillende databronnen, de aanmaak van datafiles volgens tijdsindeling mét onderscheid 

tussen de verschillende processtappen en een aanpasbare gebruikersconfiguratie. Dit laatste 

zorgt er voor dat VCST zelf de nodige aanpassingen kan doen in het systeem indien er in de 

toekomst procesparameters worden aangepast of er bijkomende databronnen moeten 

gekoppeld worden. 

Besluit 

Deze oplossing zorgt voor een continue, gerichte kwaliteitsmonitoring tijdens het 

productieproces. Tandwielen die buiten de vereiste specificatie vallen kunnen vroeger en 

gerichter worden opgespoord. Als gevolg vragen de offline nametingen aanzienlijk minder tijd. 

De trillingsanalyse geeft als bijkomend voordeel dat de productieparameters sneller kunnen 

worden bijgestuurd. 

Proces engineering beschikt nu over een groeiende dataset en inzichten die gebruikt kunnen 

worden om het productieproces continu te verbeteren. 

De CODI kan gemakkelijk geïnstalleerd worden op de andere bewerkingscentra om zo de 

kwaliteit in de hele plant te bewaken. 

De geïntegreerde basisfuncties van deze digitale toolbox verlagen aanzienlijk de 

toegangsdrempel tot Industrie 4.0 monitoring- en analyse-mogelijkheden. Verder kan de 

gebruiker de connectiviteit en functionaliteit zelf beheren via de voorgeprogrammeerde 

functies. 



 

 

 

 

Ervaring van de klant 

Om ons verbeterproces te versnellen waren we op zoek 

naar een methode om de OEE data van onze hoog 

geautomatiseerde machines automatisch te capteren. 

Onder OEE data verstaan we een 100% captatie van de 

cyclustijden, een 100% captatie van alle gegenereerde PLC 

foutmeldingen en de tijd van de machinestilstanden die hier 

een gevolg van zijn, alsook een 100% captatie van onze 

scrapratio. Het doel was om deze data te capteren zonder 

enige tussenkomst van onze operatoren. 

Met de gecapteerde OEE data kunnen onze proces en 

automatisatie ingenieurs pareto analyses uitvoeren om 

eenvoudig de top 3 problemen te identificeren, waarna ze 

hun rootcause analyses kunnen starten. Op deze manier 

versnellen we ons verbeterproces door steeds aan de juiste 

problemen te werken. Daarnaast verhogen we de effectiviteit van onze rootcause analyses 

doordat we steeds objectief kunnen beoordelen als onze genomen acties de rootcause 

elimineren, en dus de problemen elimineren.  

In Enginity vonden we de juiste partner om dit te verwezenlijken. We zijn gestart met 1 CODI 

te connecteren op een machine die in 2019 geïntegreerd werd in onze hoog geautomatiseerde 

assemblage lijn. In een nauwe samenwerking hebben we bepaald welke data uit de PLC’s 

moest worden gecapteerd en hoe we deze data op een eenvoudige manier beschikbaar 

konden maken voor onze ingenieurs. Enginity ging aan de slag en heeft ervoor gezorgd dat 

onze ingenieurs momenteel in enkele muisklikken alle OEE data beschikbaar hebben. De 

oplossing is gestandaardiseerd zodat we een nieuwe CODI eenvoudig kunnen inzetten op 

andere machines. Bovenop de OEE datacaptatie, leverden Enginity ons ook een near real 

time OEE dashboard waardoor onze performance ook nog eens steeds gevisualiseerd is. 

Dankzij de CODI van Enginity kunnen onze ingenieurs en onze operatoren zich bezighouden 

met het oplossen van problemen en verliezen ze geen kostbare tijd met het capteren van data. 

En dat is toch waar I4.0 omdraait, het leven vereenvoudigen.  

 

Bert Coenen, Continuous Improvement 
Manager bij DRiV 



 

 

 
 
 

Veldkant 33a - 2550 Kontich  

C-Mine 12 - 3600 Genk 

 

+32 3 450 80 30 

hello@enginity.be 

www.enginity.be  

Door experten en technologie in te zetten helpt Enginity productiebedrijven met het 
optimaliseren, automatiseren en digitaliseren van hun processen. Met als doel om tot 

een 360° oplossing te komen op maat van de specifieke behoeftes, zowel op 
strategisch als operationeel niveau. 

 

  

Gino Quenis 

+32 (0) 487 47 49 88 

 

gino.quenis@leanlead.be 

www.smartnetwork-sinttruiden.com  
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