QualiMaster

Kumaş Kontrolü ve Optimize Kesme

BMSvision dokuma tezgahı üzerinde Windows® tabanlı ham ve bitmiş kumaş kalite kontrol
sistemi QualiMaster ‘ı sunmaktan gurur duyar.
QualiMaster sistemi tek başına çalışabildiği gibi WeaveMaster üretim yönetimi sisteminin bir
uzantısı olarak da çalışabilir. QualiMaster birinci, ikinci ve üçüncü kalite sınıflandırması ve yüzde
yüz kalite analizi sağlayan çok güçlü bir kumaş kalite kontrol modülüdür.
WeaveMaster üretim izleme sistemi ile donatılmış dokuma işletmeleri BMSvision’nun tezgah
üzerinde güçlü kalite kontrol paketini sistemlerine entegre edebilirler. Böylece düşük kalite
kumaş riski ve kalite kontrol bölümünün iş yükü azaltılmış olur.
Terbiyeden çıkmış kumaşın kalite kontrolü için, maksimum kalite ve minimum kesmeyi
sağlayan optimum planlama ve kesme programı mevcuttur.
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Dokunmatik ekranlı kalite kontrol terminali
BMSvision kumaş kalite kontrolü için yeni dokunmatik
terminali sunar. Kalite kontrol masasına monte edilmiş ve
metraj ölçümü cihazına bağlı Windows tabanlı grafik kullanıcı terminalinden hataların girilmesi sağlanır.
Hata kodları dokunmatik ekranda tuşlar seklinde görünürler.
Operatör bu tuşlara dokunarak hatayı girer. Ayrıca özel hata
tuşları da bu ekranda mevcuttur. Opsiyon olarak hataların
girilebileceği harici bir tuş takımı da sisteme dahil edilebilir.
Kumaşın kontrolü yapılırken kumaşın hata haritası ekranda
sürekli olarak görülür ve böylece daha önceden yapılmış
yanlış girişler anında düzeltilebilir. Raporlama ve saklama
amacıyla kalite kontrolü yapılmış her parçanın hata haritası
ve kalite sınıfı merkezi bir bilgisayara yollanır.
Ayrıca kumaş toplarının tanımlanması için aşağıdaki bağlantıları sağlayan arayüz birimleri de mevcuttur:
•
•
•
•

Barkod okuyucuları.
Hata işaretleme cihazları.
Teraziler.
Hata haritası ve etiket bastırabilmek için yazıcılar.

BMSvision bilinen DU6P veri ünitesi de kumaş kalite kontrolü için kullanılabilir. Bu veri giriş terminali nümerik ve
fonksiyon tuşları içeren bir hareketli tuş takımı ve 4 satırlı
bir display içerir.

Dokuma tezgahı üzerinde kalite kontrolü
Tezgah dışında kalite kontrolü yapılan kumaşlarda kalite
riskini azaltmak için QualiMaster tezgah üzerinde kumaş
kalite kontrolü sunar. BMSvision’nun veri giriş terminali
sayesinde kalite kontrolü yapan kişi çalışan hata kodlarını
ya da kumaşın hatasız olduğunu girer. Her hata girişi atkı
sayacına bakılarak hatanın kumaştaki yeri tespit edilir ve
kumaşın hata haritası çıkarılır. Ayrıca QualiMaster BMSvision
Cyclops ile entegre bir şekilde de çalışabilmektedir.
Duruşların ve hataların yoğunluğuna bakarak sistem
kumaşın kalitesini belirler. Tezgahtan kalite dışı kumaş
çıktığında sistem alarm mesajı verir.
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Kumaş Kalite Kontrolü
QualiMaster kumaş kalite kontrolü için gerekli olan bütün
ihtiyaçlara karşılık verir. Hataların yanında, hata haritası,
kesilmiş tüm topların kalite puanını gösterir.Kesilmiş her top
için detaylı hata haritası ve hataların yeri QualiMaster’da
saklanır.
Her parça kesiminde QualiMaster etiket basabilir. Müşteri
veya tipe bağlı etiket çeşitleri kullanıcı tarafından seçilebilir.
Terbiye sonu kalite kontrol çıkışındaki etikette QualiMaster
kalite kontrol değerlerini ticari dile tercüme eder.

Kalite Raporlaması
QualiMaster kumaş kalite kontrol programı kullanıcının
dokuma, çözgü hazırlama, hatta iplik sağlayıcılar hakkında
çıkarımlar yapabilmesine olanak tanıyan çok detaylı raporlar sunar. QualiMaster’ın içindeki rapor oluşturucu bölüm
her işletmenin ihtiyacına karşılık verecek şekilde raporlar
oluşturulmasını sağlar. Grafik kullanıcı ara yüzleri vasıtasıyla işletme müdürleri güncel kalite ve hata raporlarına
ulaşabilirler.

QualiMaster’da var olan raporlar şunlardır:

Tip için hata analizi
Farklı tipler, hata oranı ve puanlama bakımından birbirleriyle
karşılaştırılabilirler. Bu tip analizler kalite bakımından kritik
olan tipleri belirlemek için yapılır.
Her kumaş tipi için kalite kontrolü yapılmış bütün parçaların
seçilmiş olan zaman diliminde detayları görülebilir.Bu da
tipler arası hata karşılaştırılmasını hızlı bir şekilde yapmaya
olanak tanır. Ayrıca bu rapor grafik halinde de mevcuttur.
Her tip için en önemli 10 hata gösterilir ve Pareto analizi
yapılmasına olanak tanınır.

Kalite kontrolcü performans raporu
Her vardiya başında kalite kontrolcü sisteme kendi adıyla
giriş yapar. Bu da işletmecinin her kalite kontrolcü için
kontrolü yapılan kumaşın metrajını ve tespit edilen hataları
görmesini sağlar.
İşletmeciler uzun vadede aynı tipler için kalite kontrolcüleri
karşılaştırabilirler. Böylece bazı tipler için eğitime ihtiyacı
olanlar veya yavaş olanlar tespit edilebilir.
3

Optimize hata haritası ve kesme
Grading criteria
stored on the
QualiMaster
server

Defects and their
location in the fabric

A-frame to A-frame
inspection

Optimized cutting instructions are
calculated based on the grading
criteria and defect location

Parameters:
- Locate cuts on defect locations
- Use the min/max piece length
tolerance to position cuts
- Avoid short pieces at the end of
the batch
- Respect the cut instructions such
as:
· Max. defects per 100 m
· Max. seams
· Max. length running defects
· Max. number of major defects

Optimized cutting instructions
transmitted and visualized on
the cutting machine terminal

QualiMaster büyük kumaş toplarının daha küçük parçalara
kesilmesini optimize eden güçlü bir paket sunar.
Eğer kalite kontrol ve kesim işlemi iki aşamada yapılıyor ise
QualiMaster hata haritasına ve kalite puanlamasına bakarak
kumaşın nerede kesileceğine karar verir. Minimum/maksimum
parça uzunluğu, minimum hatasız uzunluk gibi müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak, 1. kaliteden maksimum kazanç
elde edebilmek için kesim önerileri oluşturur.

Otomatik kesme ve paketleme makinelerine bağlantılar yapmak
mümkündür. QualiMaster kesme bilgilerini kesme makinesinin
bilgisayarına yollar. Kesme makinesi de topu hesaplandığı gibi
ufak parçalar halinde keser ve her parça için etiket basar.
Otomatik paletleme makinelerine yapılan bağlantılar ile
kesilen ve paketlenen parçalar doğru palet üzerine yerleştirilir.
QualiMaster paletin ya da konteynerin dolduğunu bilir ve bunların depoya taşınması için gerekli bilgileri verir.

Diğer Uygulamalar
Dokuma: Tezgah üstünde gerçek zamanlı kalite kontrolü, kumaş kalite kontrolü,yedek parçalar, koruyucu bakım.
İplik: İzleme ve gerçek zamanlı kalite kontrol.
Boya ve terbiye: Planlama, lot takibi, izleme, kumaş kontrolü, optimum kesme.
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Bu kesme bilgileri parçanın tanımlanmasından sonra yazıcıdan
bastırılabilir veya bir terminale gönderilebilir.

