Robotisering voor
slimme lasprocessen:
zo maak je een goed
begin

Hoe kun je slimmer produceren
dankzij robotisering? Wat als je een
robot inzet in je lasprocessen?
Hoe werkt dat, waar begin je, en hoe
neem je de organisatie erin mee?

Vragen als deze heeft Gpi onderzocht in
samenwerking met TNO en LAC. Een leerzaam
project onder de vlag van SMITZH, de Smart
Industry Hub van Zuid-Holland.
Om efficiënter te werken, kwamen de
tankbouwers van Gpi op het idee om een
robot in te zetten. Die zou grote onderdelen
automatisch kunnen lassen. “We hadden al
een offerte aangevraagd voor een machine
die dat zou kunnen,” vertelt werkvoorbereider
Sam Geurts. “Maar was die investering het wel
waard? Dat hebben we onderzocht met LAC
en TNO.”

In het Smart Welding Fieldlab van het LAC
werden verschillende lasprocessen van Gpi
gesimuleerd. Het resultaat: een nieuw en
beter idee. Kevin Guit, robotics engineer bij
LAC: “Dit is een makkelijkere instap voor
het bedrijf. Zowel wat tijd en geld betreft als
de cultuurverandering die erbij komt kijken
als je van handmatig lassen overstapt op
robotlassen.”
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Over Gpi, LAC en TNO
Gpi is de afgelopen 25 jaar uitgegroeid
tot een gevestigde naam in de
Nederlandse metaalindustrie. De Gpi
Group heeft wereldwijd klanten in de
voedingsmiddelenindustrie, chemie,
farmaceutica en cosmetica. De groep bestaat
uit Gpi Tanks Nederland, Gpi Tanks Polen, Gpi
Tanks XL, Gpi De Gouwe (process equipment)
en BMN (Beitserij Midden Nederland).

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties
te creëren die de concurrentiekracht van
bedrijven en het welzijn van de samenleving
duurzaam versterken. Dat is de missie waar
de ruim 3400 professionals van TNO samen
met partners dagelijks aan werken. Ze richten
zich op innovaties voor negen verschillende
domeinen, van Bouw, Infra & Maritiem tot
Industrie en van Circulaire economie en
milieu tot Mobiliteit & Logistiek.

Sam Geurts is werkvoorbereider bij Gpi.
LAC, een spin-off van Universiteit Twente,
is een onafhankelijke stichting die streeft
naar een sterkere concurrentiepositie voor
de maakindustrie, met speciale aandacht
voor lassende bedrijven. De R&D engineers
van LAC helpen bedrijven innoveren met
moderne productietechnologie, robotisering,
digitalisering en IT-oplossingen. Daarbij speelt
hun Smart Welding Fieldlab een grote rol. Ook
denkt LAC actief mee over financiering en
projectmanagement.

Aart Willem Benschop is mkb-manager bij
TNO. Max Baeten is control engineer.

Jeroen Wevers is projectleider bij LAC. Kevin
Guit is robotics engineer.
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De uitdaging: de eerste stappen
naar robotisering

De concurrentie bijhouden. Meebewegen met
technologische ontwikkelingen. Efficiënter
produceren. Medewerkers vrij maken voor
andere taken. Er zijn allerlei redenen om
met automatisering en robotisering aan de
slag te gaan. Ook de tankbouwspecialisten
van Gpi wilden de mogelijkheden verkennen.
Dat deden ze in een zogeheten knowledge
deal met TNO en Metaalunie. “Er waren vijf
bedrijven aangehaakt voor een kennismaking
met automatische robotprogrammering,”
vertelt Aart Willem Benschop namens
TNO. “Ieder bedrijf had een case waarvoor
robotisering mogelijk interessant was. Eén
van die bedrijven was Gpi.”
Zijn collega, control engineer Max Baetens,
vult aan: “We hebben bij TNO vaker
software ontwikkeld voor automatische
robotprogrammering. Binnen de knowledge
deal hebben we gekeken of de cases van de
vijf bedrijven aansloten op deze en andere
bestaande software. Bij sommige bedrijven,
zoals Gpi, bleek dat zeker het geval. Het waren
allemaal bedrijven die niet op de oude manier
willen en kunnen blijven werken.”
Aan het eind van de verkenning gaf Gpi aan
dat ze vervolgstappen wilden zetten, vertelt
Aart Willem.

“In het productieproces was bij Gpi alle
ruimte voor grote stappen vooruit, maar
aan de ontwerpkant waren ze al sterk
geautomatiseerd. In die zin hadden ze al
voldoende basis om hiermee aan de slag te
gaan.”
“Om het vervolgproject op te starten via
SMITZH, wilden we er een partij bij hebben met
kennis van het lasproces en het robotiseren
daarvan. Wat komt er bijvoorbeeld bij kijken
qua werkvoorbereiding? Daar is LAC in thuis.
Daarom ben ik in contact getreden met
Jeroen Wevers en hebben we samen met Gpi
het project gestart. Met LAC zouden ze het
lasproces klaarmaken voor automatisering
terwijl wij de passende tools zouden
selecteren.”
Jeroen Wevers, projectleider bij LAC, vertelt
dat veel bedrijven willen robotiseren maar niet
weten waar te beginnen. “Dat zijn projecten
waar wij graag bij ondersteunen. We willen
een bedrijf helpen om de gevolgen van
robotisering te begrijpen. Het leergeld dat je
daarvoor betaalt, willen we tot een minimum
beperken door bottlenecks te tackelen en de
weg naar de implementatie zo kort mogelijk
te houden. Zodat je snel geld kunt gaan
verdienen met een robot.”
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“Onderdelen prefabriceren maakt ons
werk efficiënter. Zeker als dat met een
robot zou kunnen.”

“Een maakbedrijf heeft natuurlijk een bepaald
budget om mee te innoveren,” benadrukt
Jeroen. “Daar denken we graag in mee. Als
het om innovatie gaat, is het altijd de kunst
om het realistisch te houden. Dat maakt het
voor engineers ook een uitdagende puzzel.”
De puzzel werd gelegd in samenwerking
met Sam Geurts, een echte Gpi’er: hij begon
er tijdens zijn middelbareschooltijd met
vakantiewerk, deed er de afstudeerstage
voor zijn opleiding Werktuigbouwkunde en
werkt er nu als werkvoorbereider. Daarnaast
is hij projectleider in de voorbereiding op
robotisering.

.”

Gpi kijkt altijd hoe het werk slimmer kan, zegt
Sam. “Soms is het bijvoorbeeld makkelijker
om een tank te bouwen op locatie bij de
klant. Dan willen we hier bepaalde onderdelen
geprefabt hebben, zodat we op locatie sneller
werken.
Dat scheelt bijvoorbeeld in het meenemen en
opbouwen van machines. Alles wat we hier
al kunnen maken, maakt het efficiënter voor
iedereen.”

“Zeker als dat met een robot zou kunnen,”
voegt hij eraan toe. “Het punt was: wij kunnen
dat wel bedenken, maar zou het ook echt
een verbetering zijn? We begonnen met het
idee om grote onderdelen te prefabriceren,
zoals de toppen en bodems van de tanks. We
hadden al een offerte aangevraagd voor een
machine die dat zou kunnen. Maar was die
investering het wel waard? Dat wisten we niet.
LAC en TNO hebben ons enorm geholpen om
de nodige kennis op te doen.”
“We hadden op digitaal gebied wel stappen
gezet met automatisering, maar met de
hardware in de fabriek nog niet. De hulp van
TNO en LAC was dus heel waardevol. Ik heb
eerst het idee bij hen gepitcht. Vervolgens zijn
we samen gaan onderzoeken wat we wilden.”
Het begon met het definiëren van een aantal
noodzakelijke stappen, vertelt Max van
TNO. “LAC ging het productportfolio van Gpi
bestuderen om te kijken welke producten te
automatiseren zouden zijn. Wij focusten op de
digitale tools.”
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De aanpak: simulaties en concepten

Hoe ziet de huidige werkwijze er eigenlijk uit?
En wat zouden de voordelen van robotisering
zijn? Sam: “Als je nu iets wil lassen, moet je
het eerst aan elkaar hechten en dan aflassen.
Dat kun je ‘in een treintje’ organiseren, maar
het kan ook door één persoon gedaan worden.
In de nieuwe situatie zou het aflassen gedaan
worden door een robot, met één persoon als
robotoperator. De andere collega’s houden
dan tijd over voor het lassen van complexe
onderdelen die de robot niet kan doen. Je
krijgt dan een betere capaciteitsverdeling
in de fabriek, waarschijnlijk ook een hogere
doorstroomsnelheid, en consistentere
kwaliteit. En het werk wordt afwisselender
voor degenen die niet meer honderd keer
hetzelfde steuntje hoeven te lassen.”
Aan de slag dus, in samenwerking met
Kevin Guit, engineer bij LAC. Hij is thuis in
robotica. “Mijn taak was om het huidige
productieproces van Gpi in kaart te brengen,
verbeterpunten aan te geven en vervolgens
het Pakket van Eisen op te stellen. Er
waren nog weinig harde cijfers beschikbaar
over de productieprocessen en het aantal
gecorrigeerde producten, waardoor het wat
langer duurde.”
“Al gauw kwam aan het licht dat we
nauwkeuriger moeten werken als we willen

robotiseren,” zegt Sam. “Een mens kan meer
corrigeren dan een robot. Een robot is op een
bepaalde manier geprogrammeerd en voert
dat uit – die kan wel wat corrigeren, maar niet
veel. Daarom zijn we van het idee van de grote
onderdelen afgestapt. Dat zou een te grote
stap zijn, zowel financieel als wat kennis
betreft. Als je een grote robot neerzet terwijl
je nog moet oefenen, kan dat een dure grap
worden.”
Nadat de eerste bevindingen en het Pakket
van Eisen in beeld waren, was het tijd om te
gaan testen. Dat gebeurde onder leiding van
LAC in het Smart Welding Fieldlab. Jeroen
Wevers: “Wat we doen om het realistisch te
houden, is daadwerkelijk een product van de
klant gebruiken. We hebben een product van
Gpi ingebracht in de simulatie-omgeving. Aan
de ene kant is het CAD, aan de andere kant
ook CAM, Computer Aided Manufacturing.
Zo verbind je ook de productie-omgeving
eraan. Met de robotinstallatie kun je gaan
programmeren en met een toorts erbij kun je
zien of je die las die je moet leggen ook echt
kunt maken.”
“Een fieldlab is een test-before-investomgeving waarin je kunt zien of het praktisch
gaat slagen,” zegt Jeroen. “The proof of
the pudding is in the eating. Het wordt heel
visueel: waar loop je tegenaan, wat moet je
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“Dit wordt een makkelijkere instap voor
het bedrijf. Zowel wat de investering
betreft als de cultuurverandering.”

veranderen in de organisatie als je er een
machine neerzet?”
Er werden drie simulaties uitgevoerd: een
van het robotlassen van de grote onderdelen
(toppen en bodems), een van de kleinste
onderdelen en een ertussenin. En toen? “Op
basis van de simulaties zijn we functionele
eisen gaan bespreken,” vertelt Kevin. “Die
hebben we uitgewerkt in verschillende
concepten voor de uiteindelijke praktijk. Dat
is misschien wel de grootste uitdaging: het
bedenken van realistische functionaliteiten
die voldoen aan alle gestelde eisen.”
“Zo kwamen we erachter dat de aanpak die
GPI al in gedachten had, bepaalde nadelen
zou hebben. Bij de toppen en bodems heb
je te maken met allerlei variabelen die het
lastig maken. We hebben toen alternatieven
voorgesteld die het makkelijker maken om
te beginnen. Laaghangend fruit, in feite.
Toen kwamen we op het advies om de kleine
onderdelen die worden geprefabriceerd te
gaan robotlassen.”

de cultuurverandering die erbij komt kijken
als je van handmatig lassen overstapt op
robotlassen. Daar hebben we ook simulaties
voor uitgevoerd die lieten zien dat het zeer
waarschijnlijk goed werkt en minder kost. Gpi
was enthousiast.
We hebben toen een roadmap opgesteld
om te laten zien wat er nodig is wat betreft
mensen, kennis en middelen.”
“De simulaties hebben ons laten zien hoe
het ook kan,” zegt Sam. “Zo kwamen we tot
ideeën die we zonder begeleiding niet hadden
opgedaan.”
“We zijn ons dus gaan richten op de kleinere
onderdelen,” vervolgt hij. “Daar hebben we
met het LAC een nieuw Pakket van Eisen voor
opgesteld. Aan de hand daarvan hebben ze
verschillende opties voor ons uitgewerkt. Je
moet dan weten: welke aantallen produceren
we? Wat is genoeg om het proces te
robotiseren? Wat kost het om een concept te
realiseren en hoe snel verdien je het terug?
Welke onderdelen passen er bij bepaalde

Klein beginnen heeft grote voordelen, zegt
Kevin. “Het is een makkelijkere instap voor
het bedrijf. Zowel wat tijd en geld betreft als
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robots? Een nozzle vraagt om een andere
opstelling dan een steuntje of een ankerstoel.
Dat zijn keuzes die je moet maken.”
Kevin: “Wanneer kun je iets robotlassen en
wanneer niet? Waar hangt dat van af? We
hebben alle variabelen bekeken – de hoogte
van een flens, de diameter, hoe steil het dak
is, enzovoort – en allemaal in een formule
gewerkt. Daarmee kun je ontwerpen voor het
robotlassen.”
“Door deze concepten te visualiseren, kun je
weer verder onderzoek doen,” zegt Sam. “Het
is een iteratief proces. Zet je die stappen niet,
dan is het lastig om concreet te worden en
kostenplaatjes te schetsen.”
Met de concepten op zak kon Sam zijn
collega’s bij het project betrekken. “Binnen
het bedrijf hebben we een presentatie
gehouden. Daar waren bijvoorbeeld

management, werkvoorbereiders, engineers
en voormannen bij aanwezig. We hebben
onze bevindingen gedeeld en hun reacties
opgehaald. Dat was erg waardevol.
Zonder dit onderzoek hadden de ideeën
van voorman A, voorman B en engineer C
misschien een heel eind uit elkaar gelegen.
Nu weet je waar je samen naartoe gaat
werken. We vinden het wel belangrijk dat
iedereen betrokken en enthousiast is.”
“Die presentatie was een goede stap,” vindt
ook Jeroen van LAC. “Er komt immers
van alles bij elkaar als je een robot in de
organisatie introduceert. Om zo’n project te
laten slagen, heb je alle geledingen van de
organisatie nodig.”
En daarom is een klein begin ook slim, zegt
Aart Willem van TNO. “Omdat de aanpassing
in de cultuur van het bedrijf ook belangrijk is,
is het raadzaam om met een kleine ingreep in
de productie te beginnen. Dat is overzichtelijk,
dan kun je geleidelijk gaan leren.”
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De reflectie:
een duidelijke weg vooruit

Het onderzoek zit erop, Gpi weet hoe het
doelgericht kan beginnen met robotlassen,
en de collega’s zijn aan boord. Wat heeft Sam
tot nu toe opgestoken van het project? “Wat
ik leerzaam vond, is hoeveel waarde er zit in
klein beginnen. Een stukje proeflassen, zoals
we ook in het Fieldlab hebben gedaan, en
leren wat daarbij komt kijken. Dat we door de
simulaties en het onderzoek kennis hebben
opgedaan waardoor we nu gerichter aan de
slag kunnen, dat is heel mooi. Deze aanpak
zou ik andere maakbedrijven ook aanraden.”

Welke software zal daarbij komen kijken? De
opties liggen open, vertelt Max: “We hebben in
dit project regelmatig stilgestaan bij de vraag:
moet je voor een dedicated oplossing gaan,
waarbij hardware en software geïntegreerd
zijn, of voor open software waar verschillende
merken robots bij passen? Voor allebei is
wat te zeggen. Aan de ene kant is het handig
als je een vast adres hebt voor je vragen en
problemen, aan de andere kant is het prettig
om flexibel te zijn en uit meerdere partijen te
kunnen kiezen. Die afweging zal nog gemaakt
moeten worden.”

“Ik denk dat we in de toekomst zeker
doorgaan met robotisering, ook op de kleine
onderdelen. We zijn bezig geweest met het
verder opsplitsen van processen. Daardoor
hebben we nu onder meer een specifieke
prefab-afdeling. Zo zijn we de productielijn
nog verder aan het uitwerken, tot en met
automatiseringen in ons ERP-systeem.
Als dat allemaal staat en werkt, gaan we
verder kijken naar de robotisering van onze
lasprocessen. Te beginnen bij de prefab.”
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“Dat het onderwerp intern is
gaan leven, is ook een mooi
gevolg van dit project.”

“Het is er dus nu nog iets te vroeg voor,” zegt
Sam. “Maar als ik zie wat we de afgelopen tijd
allemaal hebben geleerd en verbeterd, met
de hulp van LAC en TNO, dan denk ik dat we
straks goede stappen kunnen zetten.”
En de samenwerking heeft meer mooie
gevolgen, vertelt hij. “Wat ook een uitkomst
is van dit proces: je moet weten welke
informatie je gereed moet hebben om te
kunnen lassen met zo’n robot. Daar zijn we nu
ook mee bezig, onder meer door middel van
automatisering. Zo kunnen we er alvast aan
wennen. Dan kunnen we straks makkelijker
de robot implementeren. Dat het onderwerp
intern is gaan leven, is ook een mooi gevolg
van dit project. Dat is erg leuk om te zien.”
Hoe lang heeft dit proces geduurd? Jeroen:
“De bedoeling was dit traject drie à vier
maanden zou duren, maar vanwege corona
en de wat complexe casus is het ongeveer
een half jaar geworden. Heb je een kleinere
organisatie of een wat eenvoudiger product,
dan kun je in twee maanden al concreet
hebben hoe je verder kunt.”

“Het is mooi inzichtelijk gemaakt, zowel wat
de situatie nu is als welke stappen ze straks
kunnen nemen,” zegt Max. “Het einddoel
van een volledig geautomatiseerd lasproces
bereik je inderdaad alleen als je op kleinere
schaal al kennis opgedaan hebt. Dan hebben
je medewerkers er in elk geval mee leren
omgaan en kunnen ze daarop terugvallen als
er iets misgaat.”
Kortom: er wacht een kleine en overzichtelijke
start. Toch denken Sam en zijn collega’s
alvast vooruit. “Gezien de snelle groei van Gpi
hebben we ook vooruitgekeken met LAC. Als
we het lasproces van de kleinere onderdelen
gerobotiseerd hebben en goed onderweg zijn,
wat zou dan een logische volgende stap zijn?
Toen kwamen we weer uit op ons originele
idee van het lassen van toppen en bodems.
Het grote verschil is dat we tegen die tijd
de nodige kennis en ervaring opgebouwd
hebben.”
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Ook aan de slag?
Benieuwd naar de waarde van robotisering voor de
lasprocessen in jouw bedrijf? Neem contact op met
SMITZH om het er eens vrijblijvend over te hebben.
SMITZH staat voor Smart Manufacturing Industriële
Toepassingen Zuid-Holland. Wij zijn de Smart
Industry Hub van Zuid-Holland. We helpen
ondernemers sneller, goedkoper, duurzamer
en hoogwaardiger produceren door middel van
digitalisering.
Dit doen we met diverse Smart Industry Fieldlabs
in de regio: RoboHouse, SAM|XL, RAMLAB, Digital
Factory for Composites, Duurzaamheidsfabriek en
Dutch Optics Centre.
Lees meer op www.smitzh.nl.

InnovationQuarter voert
namens de partners de
coördinatie uit voor SMITZH

 info@smitzh.nl
 @SMITZH_loket
 linkedin.com/company/smitzh
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