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• Error Proofing  

– Voorkomen en voortijdig corrigeren van fouten 

• Productiesturing 

– Industrie 4.0, batches van 1 stuks 

• Plagiaat beveiliging  

– Originele machine onderdelen 
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• Praktische voorbeelden: 

– Lekdetectie automobiel productie 

– RFID in aardappelverwerking 

– Het identificeren van originele 
machineonderdelen en plagiaat beveiliging 
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Lekdetectie in automobiel productie 

Body shop Paint shop Final assembly 

Rain probe Moisture detection 



Lekdetectie in automobiel productie 

• Vochtigheidsmeter 

• Textiel strip 

• Lakmoes papier 



• Steeds meer onderdelen in 
bijv. hybride voertuigen 

• Resulterend in steeds meer 
plekken waar detectie 
zonder demontage van 
onderdelen onmogelijk is 
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• Oorspronkelijk idee, gebruik 
van UHF RFID systeem en 
gebruik maken van de reductie 
van schrijf- leesafstand door de 
beïnvloeding van vocht 

Lekdetectie in automobiel productie 

waterpallet_moving_combined_vert_phi_180_Ps_0.125W-1W_divx.avi


• Eerste stap met standaard UHF labels 
geschikt voor directe montage op 
carrosserie en 4 meetpunten 

Lekdetectie in automobiel productie 



• Doorontwikkeling met 
sensor Tag voorzien van 
moisture concentrator, 
verandering van capaciteit 
en antenne impedantie 
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Lekdetectie in automobiel productie 

• Snelle controle met 
draadloze handheld, of 
volledig geautomatiseerd 
met meerdere readers in 
een reader portaal 

../../videos/passat_kombi_x-rx_0-0-1-0-divx.avi
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RFID in aardappelverwerking 
• Kiremko is fabrikant van betrouwbare 

totaaloplossingen voor de 
aardappelverwerkende industrie voor 
diverse eindproducten, zoals: 
– Chips 

– Frites 

– Verse en voorgekookte aardappelen 

– Etc. 

 



RFID in aardappelverwerking 

• Essentieel onderdeel in de verwerking is een 
watermes systeem genaamd QuadraFlow 

• QuadraFlow bestaat uit: 
– Messenblokken variërend in diameter en 

verschillende messen uitvoeringen afhankelijk van 
de gewenste afmeting van bijv. de frites  

– Inlet tubes en outlet tubes in diverse diameters 
afhankelijk van het formaat 



RFID in aardappelverwerking 



RFID in aardappelverwerking 
• Het Kiremko KnifeGuard systeem is een uniek messenblok 

identificatiesysteem voor het QuadraFlow watermes. 

• Hoofddoel is het controleren en onderhouden van de 
messenblokken en inlet en outlut tubes 

• Een verkeerde combinatie messenblok en inlet / outlet 
tubes blokkeert de werking van het proces 

• Hierdoor worden kostbare stilstanden door fouten 
vroegtijdig gesignaleerd en zelfs voorkomen 



• Met RFID is het ook mogelijk exact 
inzicht te krijgen in: 
– Het aantal daadwerkelijk operationele 

uren 

– Exacte levensduur van een messenblok 

– Na het slijpen of vervangen van de 
messen kan de data worden gereset 
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• Uitdagingen bij het implementeren van RFID: 
– Omgeving volledig RVS 

– Ontzettend vochtige omgeving 

– De mogelijkheid voor het systeem om zowel 
volledig autonoom beslissingen te kunnen nemen, 
maar ook relevante data aan hoger liggende 
lijnbesturing door te kunnen geven 
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• RFID technologie maakt het voor 
Kiremko mogelijk om: 
– Een contactloos systeem te creëren dat elk 

messenblok identificeert 

– Zowel ‘statische’ data kan opslaan (bijv. 
cutting size) 

– En ook ‘dynamische’ data kan opslaan (bijv. 
aantal uren dat het blok operationeel is) 
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Identificatie machineonderdelen 

• Identificatie originele OEM 
onderdelen 

• Miniatuur reader en Tag 

• Volledige inbouw van de Tag 
in metaal 



• Diverse studies wijzen uit 
dat plagiaat in de 
machinebouw een groot 
probleem is (bijv. VDMA) 

• Machineonderdelen worden 
veelvuldig gekopieerd 

Identificatie machineonderdelen 



• Plagiaat beveiliging door middel 
van slimme RFID toepassing 

• Password beveiliging op reader / 
tag niveau 

• Encryptie in user data door 
private en public key 

Identificatie machineonderdelen 



• Mogelijkheid tot het 
vormen van een 
readernetwerk draagt 
bij aan de haalbaarheid 
om op grote schaal vele 
machine onderdelen te 
kunnen identificeren 

Identificatie procesdelen 



• RFID is veel meer dan traceability 
van goederen 

• Door RFID op slimme manier toe te 
passen in het productieproces kan 
de kwaliteit, zekerheid en de 
reductie van potentiele fouten sterk 
worden verbeterd  
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