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Even voorstellen

dr. ir. Aart Schoonderbeek

lectoraat Industriële Automatisering & Robotica

+ lectoraat Kunststoftechnologie (bestaat ruim 11 jaar, ± 15 fte, NRK)



Even voorstellen

• Minor: Industrial Automation and Robotics, multidisciplinair met E,W, ICT, (TBK)

- 100 studenten per jaar

- robot programmeren, PLC, vision, enz.

- opdracht bij bedrijven in groepen van 2 tot 3 studenten gedurende 10 weken

• Associate Degree: Opleiding Industriële Automatisering en Robotica

- 2 jarige deeltijdopleiding

- start september 2019

• Stage- en afstudeerprojecten: op het gebied van de Industriële Automatisering en Robotica

- Elektrotechniek nu 27 v.d. 59 stage- en AP opdrachten

• Lectoraat: Industriële Automatisering & Robotica i.o.

- Toegepast onderzoek



Onderzoek: Industriële Automatisering & Robotica

Doelstellingen onderzoek:

kennisverspreiding kennisontwikkeling curriculum update             professionalisering docenten



Wat is een cobot?



Wat is een cobot?

Stand van zaken rubber- en kunststofindustrie

automatiserings-
graad

seriegrootte investering flexibiliteit vakmanschap

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0o4Xj38DhAhVDYlAKHfAJBboQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnew.abb.com%2Fproducts%2Frobotics%2Findustrial-robots%2Firb-120&psig=AOvVaw0nySGTSOfUShh6ZPvXql39&ust=1554821550000212


Wat is een cobot?

Robot met bepaalde eigenschappen

Voordelen

• Kan samenwerken met de mens

en (letterlijk) naast hem staan

• Eenvoudig te programmeren

• Lage instapkosten (25k)

• Makkelijk verplaatsbaar

• Neemt weinig ruimte in

• Flexibel in te zetten

• Hoge veiligheid

• Voorzien van krachtsenoren

• + robotvoordelen

Nadelen

• Max. payload 10-14 kg

• Relatief langzaam

www.youtube.com/watch?v=g-MsVHFfNGc



Wat kun je ermee?



Wat kun je ermee?

Mogelijke toepassingen in de rubber- en kunststoftechnologie:

Seriegrootte groot middel klein 
    
Machines beladen en ontladen (!)    
Inleggen van inserts    
Lijmen    
Lassen    
Labelling, graveren    
Polijsten / afbramen (!)    
Analyse, testen, kwaliteitsinspectie 
(o.a. vision) 

   

Assemblage    
Packing, palletizing    
Bin-picking    
Spuittak afsnijden    
Uw toepassing !!!    
…    

 
dymato.nl



Wat kun je ermee?

Machines beladen en ontladen

Betech

www.youtube.com/watch?v=vCvK8qJ7Z7I

www.youtube.com/watch?v=VUAwJIGCCp8

flessen blazen

spuitgieten

CNC verspanen



Wat kun je ermee?

Neemt weinig ruimte in (lijmen).

https://www.youtube.com/watch?v=B6SwSPa0IQ4



Wat kun je ermee?

Inpakken

Ubbink

https://www.youtube.com/watch?v=8e76BjH9ez4



Wat kun je ermee?

Ubbink: bekende voorbeelden uit de Nederlandse kunststofindustrie

www.installatieenbouw.nl/artikel/ubbink-cobot-tom-klus-aan

inspectie bochten

inpakken



Wat kun je ermee?

Miele: Montage 

krachtsensor

• Én kwaliteitscontrole

• Én track-and-trace



Wat kun je ermee?

Businesscases (UR)

https://www.universal-robots.com/nl/praktijkcases

https://www.universal-robots.com/nl/praktijkcases


Wat kun je ermee?

Cobots: kans voor arbeidsgehandicapten

Arbeidsgehandicapte René de Kruijf en zijn cobot bij Amfors aan het werk voor Innolumis

https://medium.com/sambyhan/cobots-en-smart-beamers-helpen-arbeidsgehandicapten-met-hun-werk-95992a61dec3



Wat kun je ermee?

De uitsmijter… 

kunststof recycling

https://www.youtube.com/watch?v=eks1uZ46MRY



Wat kunnen wij ermee?



Wat kunnen wij ermee?

Ontwikkelingen:

- Steeds moeilijker operators te vinden: inzet cobots

- Competitie wordt groter: productiviteit omhoog

- Mass customization: 

- Flexibiliteit: cobot snel en makkelijk programmeren

- Kleine series, snelle productwisseling:

- Cobot op meerdere plekken inzetbaar:

- Samenwerken met mensen (storingen?): cobot

- Veel bedrijven nog onbekend met de cobot:

- Ieder bedrijf andere vragen en uitdagingen: tijd voor een gezamenlijk project!



Hoe kunnen we dat aanpakken?



Hoe kunnen we dat aanpakken?

mechanische 
verbinding

software 
aansturing

software 
verbinding

proceskennis en 
-optimalisatie

tooling

…



Hoe kunnen we dat aanpakken?

• Lectoraat voert praktijkgericht onderzoek met bedrijven uit

• Onpartijdig, niet-commercieel.

• Groep ingenieurs, geen ingenieursbureau.

• Benefits bedrijf: 

• Generieke kennis om innovatieve stappen te kunnen zetten.

• Samenwerking met andere bedrijven.

• Onderwijs leidt op voor het bedrijfsleven.



Hoe kunnen we dat aanpakken?

Vraagstelling:

Hoe te komen tot een hogere efficiency-graad met cobots in de kunststofindustrie voor
kleine en middelgrote series (zoals gebruikelijk in het mkb).

De stappen tot inzet van de cobot: software, koppeling systemen, periferie (vision, tooling-
3D printen).

• Waar zitten de grenzen inzet robot, cobot, mens?

• Polijsten / afbramen (!)

• Analyse, testen, kwaliteitsinspectie (o.a. vision)

• Assemblage, lijmen, lassen

• Combinaties: b.v. ontladen machine + reiniging + inspectie.

• …



Hoe kunnen we dat aanpakken?

Complexiteit en uitdaging zit in de specifieke toepassing.

Wij willen aan de slag met uw (cobot)uitdagingen!

Subsidies hbo:

• KIEM-hbo

• Raak-MKB

• TechForFuture – TFF

Bedrijven: cash- of in-kind bijdrage (in-kind: tijd, materialen, enz.)

Vervolgsessie na zomervakantie om concreter te maken, meldt u zich s.v.p.

één partner is er al: (Fieldlab Industrial Robotics)



Tijd voor eventuele vragen!

https://www.youtube.com/watch?v=GN7RKRFtZiQ


