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I.  INLEIDING 

A.  CATAEL 

CATAEL is een automatiseringsbedrijf dat focust 

op industriële software applicaties: PLC gebaseerde 

oplossingen die standaard besturingen overstijgen. 

In deze context is het monitoren, visualiseren en 

analyseren van data uitgegroeid tot één van de 

hoofdactiviteit van CATAEL. Dit zowel in het 

kader van energiemanagement alsook het opvolgen 

van industriële installaties. 

Verder werkt CATAEL ook complete industriële 

projecten uit: elektrische engineering, ontwikkeling 

van software voor sterk uiteenlopende toepassingen 

in een industriële omgeving, installeren en in bedrijf 

nemen van geautomatiseerde systemen en 

ontwikkeling  (in nauwe samenwerking met 

machinebouwers) van besturingssystemen voor 

unieke en klant specifieke machines. CATAEL staat 

in voor een vlotte implementatie van nieuwe 

machines in bestaande productielijnen. 

 

B.  Industriële robots 

Een industriële robot wordt gedefinieerd als een 

automatisch bestuurde, herprogrammeerbare, multi-

functionele manipulator waarvan drie of meer assen 

aangestuurd worden, die op een vaste plaats staat of 

mobiel is en bedoeld is voor industriële 

automatisering [1]. Wereldwijd zijn Yaskawa, 

Fanuc, Kuka en ABB de grootste spelers op de 

markt van de industriële robots [2]. In deze 

masterproef werden enkel Fanuc robots beschouwd. 

                                                           
 

II.  DOELSTELLINGEN 

Door de sterke groei in de robotsector krijgt 

CATAEL meer en meer de vraag van klanten om 

robots te integreren als deel van een 

automatiseringsproject. CATAEL wenst zich dan 

ook verder te specialiseren in dit domein. Het 

hoofddoel van deze masterproef is het bedrijf te 

introduceren op de markt van robotintegratie. Dit 

valt praktisch uiteen in drie doelstellingen. Ten 

eerste moet tijdens een studiefase meer kennis 

opgebouwd worden omtrent slimmer automatiseren 

met industriële robots. Ten tweede moet deze 

masterproef een demo-opstelling opleveren voor 

beurzen om duidelijk te maken aan de bezoekers dat 

CATAEL zich manifesteert binnen dit domein. Ten 

derde moet een finaal robotproject uitgevoerd 

worden dat moet dienen als referentie voor 

toekomstige robotprojecten. 

III.  RESULTATEN 

A.  Studiefase 

Tijdens de studiefase werden de mogelijkheden en 

beperkingen van een zesassige Fanuc robot van het 

type LR Mate 200iD 7L op zelfstandige wijze 

bestudeerd. Basisfuncties en geavanceerde functies 

werden getest, waaruit bleek dat bewegings-

instructies voor een robotprogramma betrekkelijk 

eenvoudig zijn. Het zijn alle aanvullende functies en 

communicatiekanalen die het uitdagend maken om 

een robot te programmeren. Datasheets en manuals 

grondig lezen is noodzakelijk om alle aanvullende 

functies goed in te zetten, aangezien online 

informatie hierover vaak beperkt is. Naast het type 

robot is het essentieel de juiste opties aan te kopen 

aangezien de meeste aanvullende functionaliteiten 

niet standaard zijn. Sommige opties zijn overbodig, 

indien een gratis alternatief gekend is.  
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Alle informatie werd verzameld in een uitgebreide 

lessenreeks die nu beschikbaar is op de server van 

CATAEL. Verschillende lessen werden reeds 

gebruikt in CATAEL bij voorbereidingen van 

nieuwe projecten.  

B.  Demo-opstelling 

Figuur 1 toont de demo-opstelling zoals deze op de 

beurs Bedrijven Contactdagen 2015 stond. 

 

Figuur 1: Demo-opstelling 

Voor deze demo-opstelling werd een stap verder 

gegaan dan het klassieke handmatig aanleren van 

robotcoördinaten om tot een programma te komen. 

Er werd vertrokken van een afbeelding op een 

computer om na verschillende softwarematige  

transformaties een Teach Pendant (TP) programma 

te bekomen. Met behulp van dit robotprogramma 

kan de robot de contouren tekenen van deze 2D-

afbeelding. Tijdens de demo op de beurs tekende de 

robot met een 3D-pen het logo van CATAEL (een 

feniks) in een schuin vlak.  

De optie linetracking werd geïntegreerd in de 

opstelling, maar werd niet gebruikt tijdens de demo 

doordat er nog problemen waren met de 

nauwkeurigheid hiervan. Verder onderzoek wees uit 

dat een mastering nodig was om de zichtbare 

afwijking te corrigeren. Door de dynamica van 

linetracking verder te optimaliseren, werd het 

mogelijk om de feniks te tekenen, terwijl de 

bladhouder zich verplaatst. Door de schokkende 

beweging van de transportband is het resultaat 

(Figuur 3) niet zo netjes als met een stilstaande 

bladhouder (Figuur 2), maar de vorm is duidelijk 

herkenbaar. Deze opstelling wordt momenteel 

gebruikt bij robottrainingen en testen in CATAEL. 

 

Figuur 2: Resultaat met stilstaande bladhouder 

 
Figuur 3: Resultaat met bewegende bladhouder 

C.  Finaal robotproject 

Als finaal robotproject werd een vierassige 

palletiseerrobot geïntegreerd om slabs vloer-

bekleding af te nemen van een vinyllijn. Deze lijn 

produceert slabs van twee verschillende lengtes, die 

vervolgens gestapeld worden door de robot op een 

pallet naast de productielijn. Om te zorgen dat de 

robot snel terug verder kan werken als de pallet vol 

is, is een automatische palletwissel noodzakelijk. 

Een transportsysteem zorgt er voor dat de volle 

pallet afgevoerd wordt en er een nieuwe pallet in de 

plaats komt. Het werkingsprincipe in figuur 4 toont 

dat er vier palletposities zijn op de rollenbaan. In de 
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meest linkse positie wordt in één keer een voorraad 

van 10 lege palletten in het systeem geplaatst, 

waarna een ontstapelaar telkens één pallet 

doorstuurt naar de robot. Bij de meest rechtse 

positie neemt een vorkheftruck de volle pallet weg.  

 
Figuur 4: Werkingsprincipe 

Samen met het team van CATAEL werd het project 

integraal uitgewerkt. De haalbaarheidsstudie 

omvatte de keuze van het robottype en een simulatie 

met Roboguide (Figuur 5). Hiermee werd de 

cyclustijd ingeschat op zes seconden, waardoor 

duidelijk werd dat de robot niet alle slabs kan 

afnemen, indien de kleinste afmetingen slabs wordt 

geproduceerd aan de theoretisch maximale 

productiesnelheid. Om de cyclustijd te beperken 

moeten de payload instellingen correct gebeuren, 

aangezien een kleiner grijpergewicht en -inertie de 

cyclustijd met 25% kan verkorten.  

 
Figuur 5: 3D-zicht simulatie Roboguide 

De veiligheidsstudie omvatte een risicoanalyse, het 

opstellen van een volledig veiligheidsconcept en 

een bepaling van alle vereisten aan de veiligheids-

componenten. Door de beperkte beschikbare ruimte 

was het onmogelijk om overal lichtschermen te 

gebruiken. De stoptijd van de robot is relatief hoog 

waardoor een veiligheidshek de robotzone moet 

afbakenen.  

Samen met de firma Corvan werden de eisen aan 

het mechanische ontwerp bepaald, waarna ze de 

constructie en het pallet transportsysteem rond de 

robot ontwierpen en construeerden. In figuur 6 is 

een 3D-tekeningen weergegeven van deze totale 

opstelling. 

 

Figuur 6: 3D-zicht mechanisch ontwerp 

De vacuümgrijper werd ontworpen en opgebouwd 

om hiermee het totale project te testen alvorens het 

te installeren op de definitieve locatie.  

IV.  BESLUIT 

Gedurende de termijn van deze masterproef zijn alle 

doelstellingen behaald die gedefinieerd werden. In 

deze periode zijn in CATAEL de activiteiten 

omtrent robots exponentieel gestegen. Ze hebben 

zich met succes op de markt van robotintegratie 

begeven. Tijdens de masterproef werd reeds een 

volgend robotproject gestart en enkele andere zijn 

gepland. De opzet van deze masterproef is bijgevolg 

geslaagd. Grondiger onderzoek naar bepaalde 

functies, nieuw onderzoek naar andere functies en 

een uitbreiding van de demo-opstelling kunnen in 

de toekomst nieuwe masterproefthema’s zijn.  
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