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Succesvol robotiseren met transparantie

Robots palletiseren
ijzersterk foliewerk
Eerder dit jaar installeerde Robotize voor een nieuwe snijlijn bij Royal Vaassen Flexible Packaging een
vijfde robot. En net als bij de voorgangers was de taak het palletiseren van gesneden rollen
aluminiumfolie en papier voor verschillende verpakkingssoorten. Ogenschijnlijk een eenvoudige
herhaalopdracht, bleek de praktijk zoals wel vaker weerbarstiger. Want wat doe je bijvoorbeeld als in de
oorspronkelijke robotbaan een pilaar en verdeelkast blijken te staan? Of wanneer de input nu wordt
gegenereerd vanuit een splinternieuw ERP-systeem?
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kast. Dat betekende dat deze als harde ‘no go
zones’ in de besturing moesten worden geprogrammeerd en het oppakken en afleggen niet
met één vloeiende draaiing van as 1 kon plaatsvinden. In plaats daarvan moet de robot nu
eerst de rol richting robotvoet brengen, voordat
hij zich richting aflegplek op de pallet weer kan
strekken.” Een extra belasting voor de assen is
deze ongeveer twee keer zo lange baan met
twee extra versnellingsprofielen overigens nauwelijks. De zwaarste rol is 35 kg en de maximale
payload van de robot - een Fanuc R2000iB-125L
- is 125 kg.

Voortschrijdende inzichten
Meestal ontstaan er met het verstrijken van de
tijd voortschrijdende inzichten en is de techniek
niet meer de oude. Vaak gaat dit sneller dan je
denkt. Zo ook in Vaassen. “Natuurlijk was het
plan om zo veel mogelijk te standaardiseren”,
licht Koetsier dit fenomeen met nog enkele
voorbeelden toe. “Een standaard heeft voordelen voor de operator, maar ook voor integratie
en onderhoud. Toch is in de praktijk een lijn zelden precies hetzelfde als zijn voorganger. In dit
geval komt dat zoals gezegd enerzijds door layout en aanvullende veiligheidseisen. Maar ook
hebben we bijvoorbeeld een verbeterde val
bescherming toegepast bij de rolinvoer die
beschadigingen aan rollen die tot afkeur leiden
bele uitvoeras, zodat ook tijdens het verenke-
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hekken nodig waren die de bewegingsvrijheid

naamd - dat alles onderling verbindt. Voor wat
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van de operator enigszins beperkten, had ook

betreft de orders dan. Want besturingstechnisch

Hoewel 55 procent op het eerste gezicht niet

de robot te maken met een flinke beperking in

zijn de besturing van de snijmachine en die van

heel veel lijkt, betekent dit voor een volcontinu
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de toevoerlijn en robot volledig gescheiden. Dat
geldt ook voor de veiligheidssystemen.” Als

proces toch een flinke output voor wat betreft
gesneden én gepalletiseerde folierollen. Dit zin-

“In de optimale baan van de robot bevond zich

laatste voortschrijdende wijziging noemt Koet-

nig kwantificeren lukt nu nog niet. Daarvoor
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sier de switch van step 7 naar TIA Portal. “Alles
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dak van de fabriekshal ook een grote verdeel-
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‘Er waren enkele onvoorziene uitdagingen
die het er met name voor de robot niet
gemakkelijker op maakten’

komst? “Zou dat niet mooi zijn”, grijnst Ettema.
“Nee, het grote werk moet nog beginnen. Op
korte termijn komt er een nieuwe fabriekshal
bij en gaan we de hele logistiek omgooien.
Vooralsnog lopen expeditie en productie van
alle foliesoorten nog dwars door elkaar heen.
Dat is dan weer de keerzijde van een 150 jaar
rijke historie. Vaak groeien dingen dan orga-
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dat moment ruimte is. Ook voor de snijlijnen en

jaren TIA portal de nieuwe norm. En hoewel

van deze papierwinkel best tijdrovend. Maar
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installeert.”

we overeenstemming hebben over de werking

voor hebben we aan Robotize een goede part-

van de installatie. Die winst is er overigens ook

ner.”

Transparant functioneel ontwerp

tijdens de CE-certificering, het doen van de risi-

Flexibiliteit is een van de grote sterktes van een

coanalyses en het opstellen van het Technisch
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robot. Maar hoe hou je als mens grip op veran-

Dossier. En ‘last but not least’: het maakt een

voor wat betreft de operators, die overigens

deringen die zich tijdens een project voordoen?

transparant communiceren over wat wel en

alles behalve robotschuw zijn en allemaal met

Volgens Erwin Hoeksma - sales manager van

niet haalbaar is een stuk eenvoudiger. Je hebt

de robots kunnen lezen en schrijven. Dit is denk

Robotize - staat of valt dit met open communi-

een vaste leidraad en iedereen is letterlijk ‘on

ik redelijk uniek in de branche. Meestal is er

catie en een goed functioneel ontwerp. “Ener-

the same page’. Die open communicatie bleek

een ‘dedicated’ robotteam, maar in Vaassen la-

zijds hadden we geluk dat de levering van de

gezien de wijzigingen van grote waarde.”

ten we alle operators met de robots werken.

snijmachine even op zich liet wachten. Daar-

Toegegeven: je wilt niet dat elke operator op

door hadden iets meer tijd de wijzigingen te

Ambitieuze toekomstplannen

zijn eigen unieke manier een robotstoring op-

verwerken. Maar ook bleek het belang van een

Is Royal Vaassen Flexible Packaging met de

lost, komen door deze open aanpak zowel de

uitgebreid en gedetailleerd functioneel ont-

nieuwe aanwinst helemaal klaar voor de toe-

robots als de operators het beste tot hun recht.”

