
vmt | 11 december 2009 | nr 2622

Technologie

“Grofweg kunnen we twee ‘smaken’  
vision onderscheiden” vertelt Jan Naes-
sen. De district salesmanager van 
Cognex die verantwoordelijk is voor het 
verkoopbeleid in de Benelux, Zweden en 
Denemarken loopt lang genoeg mee om 
te weten wat visionsystemen de voedsel-
producent te bieden hebben. “Enerzijds 
wordt vision ingezet om biologische pro-
ducten te kwalificeren. Denk hierbij aan 
het controleren van groenten en fruit op 
vorm en kleur. Een tweede domein van 
vision vinden we aan de verpakkingszijde 
van het productieproces. Hier wordt er 
onder andere voor gezorgd dat produc-
ten in de juiste verpakking zitten, maar 
wordt er ook gekeken naar etiketten, 
datum en lotcodes. Het is met name dit 
tweede deelgebied waar Cognex zich in 
heeft gespecialiseerd.”

Andere tijden
Tien jaar geleden was een visionsysteem 
nog alleen weggelegd voor grote bedrij-
ven, waarbij lange tijd met eenzelfde lijn 

kon worden doorgedraaid. Naessen: “Je 
moest voor een geïmplementeerd vision-
systeem al snel 40.000 euro neertellen. 
De camera’s waren duurder, er waren 
zware Pc’s nodig voor het ingewikkelde 
rekenwerk, en de programmatuur moest 
specifiek voor een applicatie geschreven 

worden. Tel hierbij op dat producten ook 
toen al vaak in een nieuw jasje gestopt 
werden en het mag duidelijk zijn dat de 
investering in vision voor verpakken zel-
den gerechtvaardigd was. Gevolg was dat 
verpakken meestal met de hand gebeur-
de, een grotere hoeveelheid afkeur of 
een slechtere kwaliteit voor lief nemend. 
Alleen in gevallen waar wetgeving rond-
om voedselveiligheid het voorschreef 
werden visionsystemen toegepast.” 
Gelukkig zijn de oude argumenten inge-
haald door nieuwe technologische moge-
lijkheden en een beduidend gunstiger 
kostenplaatje. “Tegenwoordig zijn betere 
en flexibelere visionsystemen te koop voor 
een prijs tussen de 2.500 en 9.500 euro”, 
vervolgt Naessen. “En voor wie ook dat te 
veel is, kan met een visionsensor voor zo’n 
700 euro al aan het werk. Goed nieuws 
voor de bedrijven die moeten automatise-
ren om het dreigende tekort aan arbeids-
krachten het hoofd te kunnen bieden.”

Parametreren
Door een time-to-market die steeds kor-
ter wordt, zijn twee termen hoog op de 
agenda van de automatisering terug te 
vinden: meer rekenkracht en meer flexi-
biliteit. In visionland is dit niet anders. 
De opkomst van steeds krachtigere pro-
cessoren gecombineerd met slimme soft-
ware faciliteren het overgaan op steeds 
kleinere batches, zonder dat hierbij 
diepgaande visionkennis vereist is. “Wat 
je zowel op vision- als roboticagebied 
ziet”, licht Naessen toe, “is dat er steeds 
minder geprogrammeerd en steeds meer 
geparametriseerd wordt. Dit betekent dat 
wanneer er op een ander product of een 
andere verpakking wordt overgegaan, 

de lijn met een paar muisklikken kan 
worden aangepast. Maar ook het opzet-
ten van een geheel nieuwe applicatie 
gaat veel makkelijker dan voorheen. Met 
intuïtieve software en een onuitputtelijke 
bibliotheek met metingen en toepas-
singen, kan met relatief weinig inspan-
ning een applicatie worden gebouwd. 
Hoewel dit een aantal jaren geleden 
alleen met onze eigen camera’s kon, 
hebben we dit inmiddels volledig open-
gegooid. Ook 3D-, infrarood- en zelfs 
röntgencamera’s van allerlei fabrikanten 
worden middels een eigen framegrabber 
ondersteund. Want uiteindelijk zijn het 
de rekenkracht en de intelligentie die 
het verschil maken.” Naessen benadrukt 
dat voorwaarde voor het snel opzetten 
van een applicatie is dat de producten 
wel vorm en/of kleurvast zijn. “Voor het 
opzetten van een kwaliteitscontrole kip, 
of andere toepassingen die je meer voor-
aan in het productieproces vindt, is wel 
degelijk vergaande visionkennis vereist. 

Zowel vision als robotica zijn steeds vaker betrokken bij de 

productie van voedsel. Met name een daling van de kostprijs en 

een groeiend flexibel gebruikersgemak zijn hiervan de oorzaak. 

Wat mogen we in de toekomst van vision, robots en hun 

bijbehorende grijpers verwachten?

Flexibilisering van voedselautomatisering

De opmars van 
vision en robotica

‘Robot is juist veel hygiënischer 
dan mens’
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Specialistische bedrijven hebben deze 
kennis in huis.”

Systeem of sensor?
Op de vraag of een producent beter uit is 
met een visionsensor of een visionsysteem 
is volgens Naessen geen eenduidig ant-
woord te geven. “Dit hangt helemaal af 
van de applicatie. Zowel onze Insight 
systemen als Checker sensoren zijn in 
een uitvoering te krijgen die aan alle 
hygiëne-eisen van de voedselverwerkende 
industrie voldoet. Daarnaast zijn beide 
oplossingen parametriseerbaar. Een over-
weging kan natuurlijk de prijs zijn, maar 
belangrijker is waarvoor je het precies 
wilt gebruiken. Met de Checker, die ook 
de nodige intelligentie aan boord heeft, 
kan met heel veel frames per seconde 
de aanwezigheid of afwezigheid van een 
product of kenmerk gedetecteerd wor-
den. Denk hierbij aan contrast, helder-
heid of vorm. De uitkomst is altijd ja of 
nee. Hierbij beschikt de sensor over een 

eigen lenskit en eigen belichting. Wil je 
echter gaan meten welke lengte of kleur 
een product heeft, dan kom je uit bij een 
visionsysteem. Hierbij staan tal van soft-
waretools (bijvoorbeeld voor filtering) ter 
beschikking om vervolgens te classifice-
ren of om bijvoorbeeld datalotcodes uit 
te lezen. Ook kan een hogere framerate 
gehaald worden door het beeld kleiner 
te maken. Communicatie kan vervolgens 
verlopen middels RS345, Ethernet, Profi-
net, IAP-protocol of een OPC-netwerk.”

Toekomstvisie
Zet de trend van krachtige flexibiliteit 
zich voort? “Cognex is druk bezig met 
een klantspecifieke visionsensor voor 
OEM-ers”, antwoordt Naessen. “Op 
maat gemaakt, met precies die functio-
naliteit die gevraagd is. Een echte door-
braak is de verdere integratie en chip-
technologie. Hierbij worden sensor en 
processor op één chip samengebouwd. 
Gevolg is dat de traditionele bottleneck 
is verdwenen en fullframe snelheden 
van 60 frames per seconde mogelijk 
worden. Dit zal een heel nieuwe manier 
van werken tot gevolg hebben. Er zal 
niet langer getriggerd hoeven te worden 
wanneer een product in beeld komt, 
maar er kan continu worden gedraaid. 
Waar een lotcode zich wanneer ten 
opzichte van de camera bevindt is niet 
meer van belang. Een enorme flexibili-
teitssprong dus die de mogelijke snel-
heid van de productstroom minimaal 
zal verdubbelen.”

Steeds makkelijker 
Om vergelijkbare redenen ziet ook 
Martin van der Have, sales engineer bij 
ABB, robotica een steeds belangrijkere 
rol in de voedselverwerkende industrie 
vervullen. “Door verbeterde visiontech-
niek, maar ook sensortechniek in het 
algemeen, krijgt de robot steeds betere 
ogen ter beschikking. Combineer dit met 
slimmer wordende grijpers en het gevolg 
is dat ook robotica meer richting het eer-
ste deel van het productieproces oprukt. 
Waar er voorheen voornamelijk dozen 
met koekjes gepalletiseerd werden, 
kregen de robots later ook de blisterver-
pakkingen in handen. Inmiddels pakken 
robots de koekjes in en het zal niet lang 
meer duren of ze zullen zich ook met het 
deegkneden bemoeien.” 
Als succesvol voorbeeld waar de robot 
al voor voedselbereiding wordt ingezet, 
herinnert Van der Have zich een applica-
tie waar spek om een geitenkaasje wordt 
gewikkeld. “Dit is een lastige applicatie. 
Enerzijds is de wikkelbeweging complex 
en anderzijds zijn de spekreepjes niet 
vormvast. Maar het feit dat het werkt 
en rendabel is, geeft aan dat er voor de 
robot nog onontgonnen terrein ligt.”
Een tweede overeenkomst met vision is 
dat robots steeds makkelijker en dus snel-
ler te programmeren zijn. “Met behulp 
van software als PickMaster, is het geen 
probleem snel een programma te gene-
reren dat bijvoorbeeld verschillende type 
koekjes die willekeurig van de band af rol-
len in een bepaald patroon in te pakken. 

De brouwerij van Grolsch gebruikt een machine die niet alleen een distributiesysteem is. 
Door speciale grijpers en de combinatie met de visiontechnieken, komen alle flesjes op een 
dusdanige manier in de krat, dat ze altijd het beste zichtbaar zijn voor een klant. Zo zorgt de 
machine behalve voor een betere productie zelfs voor betere marketing.
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Visionsystemen worden onder 
meer ingezet om biologische  
producten te kwalificeren.
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Gecombineerd met parametriseerbare 
vision en slimme grijpers, worden omstel-
tijden korter dan ooit tevoren.”

Hygiëne
Een hardnekkige misvatting is volgens 
Van der Have dat robots onhygiënisch 
zouden zijn. “Je hoort vaak dat mensen 
bang zijn voor bijvoorbeeld olie die in 
het voedsel zou kunnen lekken. Maar ik 
ben er zeker van dat de robot veel hygi-
enischer is dan de mens. Robots zijn in 
roestvrij staal verkrijgbaar en speciale 
coatings en pakkingen zorgen ervoor dat 
het onder hoge druk reinigen geen enkel 
probleem is.
Met een robot kan de werkruimte op 
koeltemperatuur worden gehouden. Voor 
mensen minder wenselijk. Hetzelfde 
geldt voor het tillen van te zware produc-
ten als kazen of het langdurig uitvoeren 
van monotone handelingen. Een robot 
doet dit geheel volgens de arbo zonder 

klagen, precies, snel en indien gewenst 
24 uur per dag. 

Grijpertechnologie
Het laatste, maar daarmee niet minder 
belangrijke onderdeel voor flexibele 
voedselautomatisering is de grijper. Grij-
pers zijn er in vele soorten en maten. Zo 
kunnen producten opgepakt worden met 
behulp van vacuüm, naalden en zijn er 
steeds meer grijpers in ontwikkeling die 
met een grote productvariatie om kun-
nen gaan. 
Een bijzonder type grijper dat kan 
omgaan met de zeer grote variatie kaas-
dozen die deze branche rijk is, is de multi-
functionele vorkgrijper. Het is een van 
de specialiteiten van Ferdar Automation 
Technology. Directeur Fred Bokhorst legt 
uit hoe het werkt. “De multifunctionele 
vorkgrijper is een systeem waarbij de 
dozen op door een servomotor aange-
dreven plaatsegmenten worden gezet. 

Welke segmenten zich bij het oppakken 
in de uitgeschoven toestand bevinden, 
is afhankelijk van het type doos dat 
getild moet worden. Staan de dozen er 
eenmaal op, waarbij ze tegen de rug 
(vaste kant) van de grijper zijn gepositi-
oneerd, dan komt van de bovenzijde een 
klemmechanisme naar beneden, zodat 
de doos niet meer kan verschuiven. De 
robotarm beweegt zich vervolgens rich-
ting pallet, trekt op de juiste plek en op 
het juiste moment de juiste segmenten 
in, terwijl ook het klemmechanisme 
omhoog komt, en de dozen staan netjes 
op hun plek. Tot slot zijn in de grijper 
vacuüm zuignappen geïnstalleerd om de 
legvellen te kunnen beetpakken.” 
Bokhorst legt uit dat ondanks het ogen-
schijnlijk eenvoudige basisprincipe, de 
grote flexibiliteit ook de nodige uitda-
gingen met zich meebrengt. “Er moet 
rekening worden gehouden met eigen-
gewicht, versnellingen en zwaartepunt 
van de verschillende doosconfiguraties: 
welke segmenten kan ik het beste inge-
schoven of uitgeschoven hebben? 
Daar komt nog bij dat we meestal met 
zeer korte vluchttijden en ingewikkelde 
palletpatronen te maken hebben. Door-
gaans wordt er in dergelijke situaties een 
apart formeerstation in de lijn ingebouwd. 
Wij doen het echter zonder, aangezien 
ze duur en weinig flexibel zijn. In plaats 
daarvan laten we de robot in één keer een 
grote hoeveelheid dozen pakken en zetten 
we deze in één vlucht gefaseerd op het 
pallet, zodat het juiste patroon ontstaat. 
Hierdoor ligt niet alleen de capaciteit van 
de lijn een stuk hoger, ook kan de klant in 
een later stadium naar hartelust nieuwe 
verpakkingsvarianten toevoegen, zolang 
ze maar binnen het maximale bereik 
(gewicht en afmetingen) van de grijper en 
robot liggen.”

Troef
Hoewel alle drie de heren hun eigen 
vakgebied hebben en in diverse sectoren 
werkzaam zijn, is er een aantal opval-
lende overeenkomsten in hun opvattin-
gen te bespeuren. Alle drie zien ze zowel 
vision als robotica in de voedselverwer-
kende industrie steeds meer richting het 
eigenlijke proces opschuiven. Troef is 
hierbij de hoge mate van flexibiliteit die 
automatisering met behulp van vision en 
robotica met zich meebrengt. 

Een hardnekkige misvatting is volgens Martin van der Have dat de robot onhygiënisch zou 
zijn. Juist dankzij robottechnieken kunnen producten onder omstandigheden worden gepro-
duceerd en verpakt, waarbij volgens de strengste hygiënische regels kan worden gewerkt. 

Liam van Koert
L. van Koert, hoofdredacteur Vision & Robotics,  

06-17588265, liam@visionenrobotics.nl.

Foto: ABB

VMT_022-024.indd   24 04-12-2009   09:48:20


