CASESTUDY

ROBOTS MANIPULEREN EN INSPECTEREN BIERVATE N BIJ

BROUWERIJ HAACHT

communiceren met een PLC. Vaten die om een of andere
reden niet vo ld oen , worde n door de robot op een aparte
reject-lijn gep laa tst."

Lambrechts Konstruktie speelt een goede verstandhoud in g
ee n belangrijke rol.
'We prof ilere n ons graag als een Belgi sc h bedrijf en gaven
dan ook de voorkeu r aan een lokale partner die ook nog

Maximale throughput
De logica voor de inspectie van de vaten op basis van de
beelden van het vis iesysteem we rd door Lamb rechts
ze lf ontw ikkeld en draait op de sturing va n de robot. Alle
commun icat ie die hi ervoor nodig is, zit al vervat in het
systeem zelf. Operatoren kunnen de beelden hierdoor . c::;;iii!!!~iiiP'
bij voorbee ld ook raadplegen op de pendant va n de
robot , maar de eige nlijk e beoordeling gebeurt vo lledig
automati sc h do or de robot sturing.
Aan het eind e van de lijn, wa nne er de vate n gev uld,
gelabe ld en nog ee ns gecontroleerd zijn, bev ind en zich 2
FA NU C M-41 Oi B robots om ze te palletiseren. Deze robots
zijn zo gepositioneerd dat ze be id e de vaten die van de lijn
ko m en, op pa letten kunnen zette n. Toc h is er in de normale
we r king slec hts één rob ot die de afg ewerkte va ten doet,
terwij l de tweede de vaten die van de reject - lijn komen , op
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aparte paletten plaatst.
Dat er aa n het begi n van de lijn 1 kleinere en aan het eind e 2 eens garant staa t voor kwaliteit", zegt Koen Van de Velde
grote robot s sta an, is ee n bewuste keuze. Uit ee n simu lat ie over de samenwerk ing met Lambrec hts. "Ondertussen
bleek dit globaa l immers de hoogste beschikbaarheid en
hebben we ook een goede sa m enwerking met FANU C.
een max imale throug hpu t op te leveren.
Onze opera toren heb ben ee n opleid in g gekregen voor het
bedienen van de robots en we hebben ook een co nt ract met
hen voor het ond erh oud . De robots zijn ee n belangrijke
Simulatie met Roboguide software
sc hake l in het rend em ent van de lijn . Di e is operatio nee l
sind s 2010 en tot nu toe heb ben we bij de robots nog
nagenoeg geen enkele storing gehad. De onderhoudskost
is bovendien heel wat lager dan de vroegere conventionele
palletisering, terwijl de fle xibi li teit en de productiviteit zijn
toegenomen ...

Om meer dan 5000 ca fés en horecazaken tijdig te
kunnen beleveren met bier beschikt Brouwerij Haacht in
Boortmeerbeek over een afvull1jn die 500 vaten per uur kan
verwerken. Robots van FANUC hebben er de handen vol om
vaten aan te brengen, te in specteren en te palletiseren.
Met een Jaarlijkse productie van een miljoen hectoliter is
Brouwen} Haacht de derde grootste brouwerij van België.
·ne Ho reca staa t centraa l in onze busin ess··, zegt Koen Van
de Velde, ass is tent brouwmees ter bij Brouwerij Haacht. ·we
produceren niet allee n bieren zoals o.a . Primus, Tongerlo,
Keizer Karel en Mystic, maar ook frisdranken, mineraalwater,
wijn en zelfs koffie -zeg maar alles wat een café nodig heeft.
We hebben hier ook mensen die gespecialiseerd zijn in de
inrichting van horecazaken en hebben ook een eigen team
voor het onderhoud van debietinstallaties ...

Lijn voor het reinigen en vullen van vaten
Het gevolg van deze focus op de horeca is dat het grootste
dee l van de bi erprodu cti e verdee ld wordt in vaten , wa t
enkele Jaren ge leden ook de aan leiding vormde om de lijn
voor het vulle n va n deze vaten te vern ieuwe n. Brouwerij
Haac ht kwam hi ervoor terec ht bij Lamb rec ht s Ko nstruk tie ,
ee n m ac hin ebo uwe r gespecia li seerd in lijn en voor het
ve rpakk en va n bi er in vaten- ee n ni che waa rin we reldw ijd
slec ht s enk ele bedrijven act ief zijn.
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Dat vu llen van va ten is co mplexe r dan het lijkt, dee ls omdat
het vullen zo dani g moet gebeuren dat het bi er ni et beg intte sc huim en , maar ook en voo r al omdat de vate n op de lijn
eerst grondig gerein igd en gesteriliseerd mo eten worden.
In totaa l telt de vo lautomatische lijn ee n vijftigtal co ntrole s
om te garanderen dat alle hande lin gen perfect en vo lg ens
de voo r sc hrift en gebeuren. De eers te va n deze co ntroles
is ee n visue le in spect ie van de vate n die door een FANUC
robot va n het type R-200 0iB op de lijn gep laa tst wo rd en.

iRVision volledig geïntegreerd in de robotsturing
"Een camera boven de aanvoervan paletten kijkt eerst waar
de vaten staan en geeft deze coö rd inaten dooraan de robot .. .
zeg t Filip Beyens, rnanaging director van Lambrec ht s
Konstrukt ie. "De robot heeft twee grijp ers zo dat di e telk ens
twee vate n kan opnemen. Vervolgens houdt hij de vaten
voo r twee ext ra camera 's om te verifi ëren of het de JUiste
vaten zijn, of ze de ju iste tap stang (de st ijgbui s midden in
het vat ) hebben en of er geen dop meer op zit. De robot kan
de vaten indien nodig ook omkeren en zet ze , als alles go ed
is, op de co nveyor di e ze naar de rein iging brengt. "
Voor het visiesysteem maakt Lambrec ht s gebruik van het
iRVision systeem van FANUC.
Filip Beyens: "H et voo rd ee l va n iRVi sion is dat het vo lled ig
ge1ntegree rd is in de robo tsturing. Hi erdoor kan de
robot au tonoom el k va t beoord elen, zo nd er te moeten

Filip Beyens 'We hebb en gebruikg emaakt van de Roboguid e
so ftware om de werking van de lijn voo raf te simuleren.
Daarbij zijn sc hattinge n gemaakt van het aantal rejects om
de belast in g van de robots te kunnen analyseren. Met een
opstell ing m et 3 robots bekwamen we ee n mooi eve nwic ht,
waa rbiJ de derd e robot oo k in staa t voo r het aanb rengen va n
de paletten ze lf...
Het complete aanbod met de ro bots , de st uring, het
visiesysteem en de simulatiesoftware , is voor Lambrechts
een belangrijke reden om voor FANUC te kiezen voor dit
soort to epa ss ing en.
Filip Beye ns "Toe n we 15 j aa r geleden m et robots beg onn en,
was het een tech nolog ie di e buiten de automobielindustrie
nauwelijks gekend was . De mensen van FANUC hebben
ons toen de mogelij kheden leren kennen en ons op weg
geholpen om ermee aa n de slag te gaan. Door de j are n is
FANUC voor ons een ec ht e partn er geworden waarmee we
een goe de comm uni cat ie heb ben en waarb ij we ook altijd
terecht kunnen ...

Flexibiliteit en productiviteit zijn toegenomen
Ook in de sa m enwe rking tu sse n Brou we rij Haacht en
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