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I.  INLEIDING 

A.  Catael 

Catael, partner voor al uw automatiseringsprojecten, 

spitst zich toe op zes takken van de industrie: 

industriële automatisering, machinebouw, 

elektrische engineering, gebouwautomatisering, 

procesbeheersing en industriële robotica.   

B.  Verpakkingslijn voor vinyl vloertegels 

Bij het vervaardigen van vinyl vloertegels wordt 

vinyl plaatmateriaal versneden tot tegels in 

uiteenlopende vormen en afmetingen. In het huidige 

productieproces worden de tegels handmatig verpakt 

in dozen en nadien op een pallet geladen. 

Het doel van dit project is het uitwerken van een 

volautomatische productielijn die de snelheid en de 

kwaliteit van het productieproces waarborgt. 

De verpakkingslijn is op te delen in meerdere 

manipulatie- en bewerkingsstations. In het eerste 

station laadt een plaatafnemer het vinyl 

plaatmateriaal op de snijtafel, waarna het snijproces 

van start gaat. Nadien stapelen twee industriële 

robots de tegels geschrankt in dozen. Deze dozen 

worden automatisch aangevoerd door een dozenlift 

met transportband. Na het vullen worden de dozen 

dichtgevouwen en dichtgelijmd. In het laatste 

bewerkingsstation staat een industriële robot in voor 

het palletiseren van de gevulde dozen. 

 

                                                           
 

De verpakkingslijn moet voldoen aan volgende 

eisen: 

 De verpakkingscyclus mag maximaal 85% 

van de snijtijd bedragen 

 Werken in een 24/7 proces 

 De omschakeltijd mag maximaal 3 minuten 

bedragen 

  Geen communicatie met de snijtafel 

 De inbouwruimte moet minimaal zijn 

 Tegels moeten geschrankt worden 

 Voldoen aan de veiligheidsnormen 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het onderzoek van deze thesis heeft als doel om 

inzicht te krijgen in de werking en de opbouw van de 

verpakkingslijn. Hierbij hoort een 

haalbaarheidsstudie, dit is een eerste stap om na te 

gaan welke moeilijkheden optreden tijdens het 

verpakkingsproces.  

Door de omvang van het project wordt er toegespitst 

op deelaspecten die telkens apart uitgewerkt en 

getest zijn. Enkele deelaspecten zijn het selecteren en 

de plaatsing van geschikte industriële robots, het 

ontwerpen en testen van robotgrijpers, het 

lokaliseren van de gesneden vinylplaat, het 

inplannen van de machine op de werkvloer en het 

dimensioneren van de vacuümcomponenten. 

Dit onderzoek dient als input voor verdere 

detailengineering en de realisatie van de industriële 

verpakkingslijn. Figuur 1 geeft de flowchart van het 

onderzoek weer. 
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Figuur 1: Flowchart thesis 

III.  RESULTATEN 

A.  Robotconfiguratie 

Voor het stapelen van de tegels in dozen worden 

twee 6-assige Fanuc robots (M-10iA/10M en M-

20iA/20M) ingezet. Bij de zwaarst optredende 

belasting zijn deze respectievelijk 90% en 70% 

belast. Twee mogelijke configuraties zijn 

onderzocht. Bij de eerste configuratie wordt één 

robot opgehangen aan een portaal en bij de tweede 

configuratie worden de robots beiden op één tafel 

geplaatst. De tweede configuratie wordt toegepast en 

heeft volgende voor- en nadelen. 

Voordelen: 

- Tijdbesparing bij montage 

- Ergonomische plaatsing voor onderhoud 

- Eenvoudige programmatie 

Nadelen: 

- Minder bewegingsvrijheid  

 

Figuur 2: Plaatsing M-10iA/10M en M-20iA/20M 

Voor het palletiseren van de gevulde dozen wordt 

een 4-assige Fanuc robot (M-410iC/185) ingezet. 

Deze wordt maximaal 28% belast en wordt 

centraal geplaatst tussen twee schuin opgestelde 

rollenbanen en een laadruimte voor zowel 

dekplaten als pallets. 

B.  Opbouw verpakkingslijn 

Er moet een oppervlakte van 30,8 x 6,8 meter 

voorzien worden voor de verpakkingslijn. De 

plaatafnemer, snijtafel, transportband, robottafel en 

dozentransport zijn dubbel uitgevoerd en 

symmetrisch opgesteld t.o.v. de palletiseerunit. Een 

inbouwplan is uitgetekend in Autocad.  Een 

simulatiemodel in Roboguide is weergegeven in 

Figuur 6. 

C.  Robotgrijpers 

    1)  Prototype 

Uit testen met een prototype is gebleken dat één 

universele grijper met zuignappen volstaat voor het 

manipuleren van elk type tegel uit het bestaande 

gamma. Het meest kritische is de 

vacuümconfiguratie en de plaatsing van de 

zuignappen. 

 

Figuur 3: Prototype grijper 

    2)  Werkelijk ontwerp 

Voor het werkelijke ontwerp is gestreefd naar een 

grijper die eenvoudig en licht is. Figuur 4 geeft het 

nieuwe ontwerp van de twee stapelgrijpers weer. 
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Figuur 4: Stand zuignappen en ontwerp tegelmanipulator 

Voor het manipuleren van de dozen wordt een 

vacuümbalk gebruikt, dit maakt het mogelijk om 

dozen, dekplaten en pallets te manipuleren met één 

grijper. De vacuümbalk met afmetingen 400 x 410 

mm heeft 25 cellen en een hefvermogen van 176 kg, 

deze is op maat gemaakt voor de toepassing. Het 

ontwerp van deze grijper is gegeven in Figuur 5. 

 
Figuur 5: Vacuümbalk palletiseerrobot 

D.  Lokaliseren vinylplaat 

Voor het lokaliseren van de vinylplaat na het snijden 

zijn twee mogelijke opties onderzocht. Bij het 

gebruik van een visiesysteem zorgt het variërende 

contrast voor problemen. Daarom is een alternatief 

uitgewerkt met een hoogtesensor die gemonteerd is 

op de robotgrijper. Tijdens het opmeten worden 

enkele punten bepaald van twee snijdende randen. 

Met deze punten wordt het hoekpunt en de rotatie 

van de vinylplaat berekend. Het gebruik van een 

hoogtesensor biedt volgende voor- en nadelen t.o.v. 

een visiesysteem: 

Voordelen 

- Goedkope hardware 

- Contrast heeft een beperkte invloed 

Nadelen 

- Meer tijd nodig voor de ontwikkeling 

- Invloed reactiesnelheid van de PLC 

Met een lineaire snelheid van 20 mm/s en een 

cyclustijd van 8 ms is het mogelijk volgende 

nauwkeurigheid te behalen: 

 
Tabel 1: Te behalen nauwkeurigheid opmeten slab 

 Fout t.h.v. 

hoekpunt 

Fout door rotatie 

over 2 m afstand 

Kleinste 

kwadraten 

methode 

0.86 mm 0.65 mm 

3-Punts 

methode 

0.94 mm 0.65 mm 

 

E.  Dimensioneren Vacuüm 

Een vacuüm kan op verschillende manieren 

opgewekt worden. Rekening houdend met de 

vereisten van de toepassing, is de meest voordelige 

en energiezuinige geselecteerd. De onderzochte 

vacuümgeneratoren zijn: conventionele venturi’s, 

energy saving venturi’s, vacuümblowers en 

vacuümpompen. Bij deze toepassing is het gebruik 

van een vacuümpomp het voordeligst. Een 

vacuümpomp combineert een hoog vacuümniveau 

met een groot aanzuigdebiet en een laag 

energieverbruik. 

IV.  BESLUIT 

Bij het ontwikkelen van een project met deze 

omvang worden regelmatig wijzigingen en 

uitbreidingen doorgevoerd. Bijgevolg moet er 

flexibel en gestructureerd te werk gegaan worden. 

Desondanks is het toch gelukt om de doelstellingen 

te bereiken. De behaalde resultaten zullen in de 

toekomst gebruikt worden voor de detailengineering, 

de programmatie en de opbouw van de 

verpakkingslijn.
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Figuur 6: Simulatiemodel van de verpakkingslijn 


