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‘Een complete minifabriek’, zo omschrijft directeur Bram de Koning van Cellro de combinatie van de nieuwe

Smart Cell met het vijfassig horizontaal bewerkingscentrum van Grob. Dankzij een nieuwe gripper met extra

functionaliteiten kan de robot hier al het handwerk overnemen van de operator, inclusief de opspanning van

de producten. Zo kan ook bij kleine series met minimale bezetting volcontinu worden geproduceerd. De

Smart Cell wordt ten doop gehouden op de aanstaande EMO (hal 12, stand D84).

DOOR: JAN OONK

De Smart Cell in combinatie met het G350 vijfassig horizontaal bewerkingscentrum van Grob. Rechts naast het laadstation het overnamestation, waar producten kunnen

worden overgenomen voor bewerkingen aan de zesde zijde (foto’s: Jan Oonk)

Automatisering
rendabel voor kleine series
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De combinatie van Smart Cell en bewerkingscen-

trum van Grob is ontwikkeld om seriegroottes

van een tot honderd stuks effectief te automati-

seren. Met name complexe producten die van

alle zijden bewerkt moeten worden, met een

productietijd variërend tussen ruwweg 6 en 60

minuten. Normaliter een segment waar het de

nodige hoofdbrekens kost om automatisering

rendabel te maken. “Een robot is bij deze klei-

nere series en frequente productwisselingen

vaak niet rendabel, alleen al vanwege de hoge

investeringen in grippers en spanmiddelen en de

tijd die verloren gaat met het wisselen daarvan.

Vandaar dat hier meestal wordt gewerkt met

pallethandling. De machine mag dan wel auto-

matisch produceren, het betekent dat er toch

nog dure mankracht nodig is om deze pallets te

beladen en ontladen.” Het komt er volgens

Bram de Koning op neer dat er in de praktijk

toch al gauw drie fte’s of meer nodig zijn om

een dergelijke geautomatiseerde machine draai-

ende te houden, inclusief nabewerking aan de

opspanzijde. De essentie van de Smart Cell is dat

(bijna) alle handmatige werkzaamheden, inclu-

sief het opspannen van de producten en de om-

bouw van de machine naar een ander product,

worden overgenomen door een robot. “Alles

wat de operator met zijn handen doet”, waarbij

een complete ombouw niet meer dan enkele

minuten kost. Het betekent dat er nog maar 

1 fte tot 1,5 fte nodig is om de machine volcon-

tinu te laten opereren en daarin zit de grote

winst. Dat was ook het uitgangspunt van De Ko-

ning bij de ontwikkeling van de Smart Cell. “Eén

operator moet de machine volcontinu kunnen

laten draaien, zodat een turnover van meer dan

€ 400.000 per operator haalbaar wordt.”

Overnamestation
Basis van de Smart Cell vormt een ronde maga-

zijnopstelling, zoals Cellro die dagelijks maakt.

In het centrum daarvan opereert een Fanuc

handlingsrobot met een hefvermogen van 165

kg. De cel bevat een gereedschappenmagazijn

met 200 posities, van waaruit het actieve ge-

reedschappenmagazijn op de machine wordt

gevoed door de robot. Verder bevat de cel een

paternosterlift, waarin de producten, spanbek-

ken en grippervingers van de robot zijn opge-

slagen. Plus het gebruikelijke laadstation voor

pallets en gereedschappen.

Nieuw is een gepatenteerd overnamestation,

waar producten kunnen worden overgenomen

om ook aan de zesde zijde bewerkt te kunnen

worden. Hier vindt ook de productwisseling

plaats door de robot. Overigens telt de Smart

Cell ook nog een aantal palletplaatsen, met

name voor fragiele componenten die niet zo-

maar met klemmen kunnen worden opgepakt

en waar bijzondere oplossingen en handmatig

ingrijpen nodig zijn.

Met sleutel
Bijzonderheid is de nieuwe (en gepatenteerde)

gripper waarmee de robotarm is uitgerust. Deze

is speciaal ontwikkeld voor deze toepassing en

onderscheidt zich door een aantal extra functio-

naliteiten. Dat is ook nodig omdat de robot nu

ook het opspanwerk van de operator over moet

nemen. Naast de mogelijkheid om diverse vin-

gers op te pakken, al naar gelang het type pro-

duct, beschikt de gripper over een positie voor

een sleutel waarmee de spanbekken van de

pneumatische klem bij een productwissel kun-

nen worden losgedraaid en versteld of gewis-

seld. Om dat met de nodige efficiëntie te kun-

nen doen is de gripper volledig servogestuurd

en hierdoor vrij verstelbaar. Dankzij een 3D visi-

onsysteem, bestaande uit een camera en een la-

serbundel, kan de robot zonder voorpositione-

ren het juiste product oppakken uit het pater-

nostermagazijn.

Om aan de slag te kunnen vraagt de gripper ei-

genlijk verrassend weinig informatie. De geo-

metrie, de tolerantie en de soortelijke massa

van het werkstuk volstaan voor de robot om de

juiste vingers te kiezen. De informatie over de

soortelijke massa is daarbij essentieel om de

juiste klemkracht van de vingers te bepalen,

zodat een aluminium product met iets meer ele-

gantie kan worden opgepakt dan een stalen

product. Overigens kan de keuze van de robot

worden overruled in het geval van bijvoorbeeld

holle producten, om te voorkomen dat deze in

elkaar worden gedrukt.

Omdat het opspannen van de producten door

de robot buiten de machine plaatsvindt wordt

het productieproces niet verstoord. Het enige

productieverlies is de palletwisseling door de

robot, die ongeveer 60 s vergt. Vandaar dat de

Smart Cell ook minder geschikt is voor korte be-

werkingscycli. Na de bewerkingscyclus kan de

robot de pallet zo nodig naar het overnamesta-

tion transporteren, om daar te worden overge-

nomen door een identieke pallet die op de kop

hangt. Is het product volledig bewerkt (inclusief

reiniging en controles) dan wordt het compleet

met opspanning boven een opvangbak met

rubberen inleg geplaatst, waarna de klem van-

uit de robot wordt geopend.

De nieuwe gripper waarmee de centrale robot is uitgerust. Met visionsysteem en in het midden de positie voor

de sleutel om bij een productwissel de spanbekken los te draaien en te verstellen 

M E T A A L B E W E R K E N

“Alles wat operator met zijn handen doet”
>>>
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“Niet zomaar een op een te vertalen”

Partners
Aan de ontwikkeling van de Smart Cell is drie jaar ge-

werkt en bij het project zijn diverse partijen betrokken ge-

weest. Naast Cellro zijn dat Siemens (voor de software en

cel- en machinebesturing), Fanuc (robotica en sensortech-

nologie), Renishaw (meetsystemen), Schunk (spanmidde-

len en sensortechnologie), Sandvik (gereedschappen) en

de machinebouwers Grob en Mazak. Financiële onder-

steuning daarbij is geleverd door de provincies Gelderland

en Overijssel en door Agentschap NL. 

Voor meer informatie zie www.cellro.com.

Closed-loop
Om autonoom en onbemand te kunnen opere-

ren moet het hele systeem niet alleen volledig

gezekerd zijn, de softwareschil rond de cel moet

ook uit de voeten kunnen met de hele logistiek

en het toolmanagement rond het proces. “De fi-

losofie op langere termijn is om alle intelligentie

rond het bewerkingsproces in het systeem te

brengen, inclusief toolmanagement, simulaties

en tot en met het automatisch genereren van de

bewerkingsprogramma’s”, spreekt De Koning

als ambitie uit. “Het hele systeem moet als een

closed-loop kunnen functioneren, om zo be-

trouwbaar en snel mogelijk te kunnen werken.”

Die integratie van proceskennis gaat zover dat

het systeem achteraf ook automatisch de kost-

prijsberekening voor zijn rekening neemt. Op

die manier wordt ook meteen duidelijk welke

effecten bepaalde ingrepen hebben. “De ope-

rator kan kiezen voor een hoger toerental,

maar dat zal ten koste gaan van de standtijd

van het gereedschap. Bij de Smart Cell wordt

meteen duidelijk of dat rendabel is.”

Dat is ook een van de redenen dat de combina-

tie van de Smart Cell zich vooralsnog beperkt

tot een bewerkingsmachine van Grob. “Nog af-

gezien van de hele interfacing heb je bij andere

combinaties te maken met een andere stabiliteit

en dynamiek en dus met andere snijcondities.

Dat is niet zomaar een op een voor een andere

machine te vertalen. In feite moeten we voor

elke machine die hele slag opnieuw maken.”

Voor Grob is gekozen vanwege de hoge be-

trouwbaarheid van de machine, de compacte

bouwwijze en de goede toegankelijkheid. Een

tweede cel wordt inmiddels ontwikkeld in com-

binatie met het nieuwste Integrex draai/frees-

centrum van Mazak, die in de loop van volgend

jaar zal worden geplaatst bij Machinefabriek

Gebr. Huitink in Enschede.

Snel aan de slag
De Koning heeft niet de illusie dat er van de

Smart Cell meteen tientallen verkocht zullen

worden. “Het is maar voor een deel van de

markt geschikt, waarbij we vooral denken aan

grote toeleveranciers en bedrijven met eigen

producten die built to order willen produce-

ren.” Vooral voor kortcyclische markten noemt

hij het een ideale oplossing. “Met de Smart Cell

kan de marktlijn veel beter en flexibeler worden

gevolgd zonder personele consequenties. Je

kunt heel snel schakelen in aantallen.”

Een ander voordeel is dat het opleiden van de

operators volgens De Koning veel eenvoudiger

wordt, omdat alle intelligentie in het systeem is

gebundeld. “De bediener kan in feite heel snel

met het systeem aan de slag, al moet dat wel ie-

mand zijn met mbo- of hbo-niveau.” De in het

kader van dit project ontwikkelde elementen,

zoals de gripper en delen van de software,

komen bovendien ook van pas bij de andere

producten van Cellro. Want De Koning is er van

overtuigd dat automatisering in deze vorm de

ontwikkeling is voor de toekomst. <<<

Als het product volledig bewerkt is wordt het door de robot in een opvangbak op de afvoerband gedeponeerd

Met name in het gebied van de kleinere series, tot circa honderd stuks,

kan de Smart Cell dankzij de hoge mate van automatisering aanzienlijk

besparen op mankracht (afbeelding: Cellro)
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