
CSi uit Raamsdonksveer is specialist in het 

ontwikkelen, bouwen en installeren van 

interne transportlijnen voor uiteenlopende 

industrieën. De lijnen bestaan niet alleen 

uit transportbanden, maar omvatten ook 

vaak liften, bufferstations, magazijnen en 

palletiseermachines. Voor het realiseren  

van verschillende bewegingen – waaronder 

 producthandling, liften en trek- en 

 duwbewegingen – werkt het bedrijf al 

jarenlang samen met Festo. Op basis van 

de behaalde resultaten in het verleden is 

het vertrouwen van CSi in Festo groot. 

Toen CSi dan ook opdracht kreeg voor het 

ontwerpen van een forse en complexe 

interne transportlijn voor een Duits 

bedrijf, is Festo als partner benaderd  

mee te denken. 

Lichte producten
De R&D afdeling van CSi beschikt over 

veel kennis en ervaring op alle benodigde 

vlakken en besteedt daarom maar weinig 

ontwikkelwerkzaamheden uit. In het 

geval van deze Duitse transportlijn waren 

de eisen echter dermate scherp, dat het 

bedrijf besloot Festo te benaderen om 

méér af te nemen dan alleen producten 

en (beperkt) advies. Mathé van Loon, 

Project Engineer bij CSi: “Deze samen-

werking was nodig omdat het hier gaat 

om het verpakken, het transport, het 

 bufferen en het palletiseren van kleine, 

kwetsbare producten die slechts enkele 

grammen wegen. De ervaring leerde  

dat het handelen van deze producten 

 bijzonder voorzichtig moet gebeuren 

 zonder schok- en stootbelastingen het-

geen specifieke eisen stelt aan zowel  

de gekozen aandrijving als besturing.”

Ontwikkeltraject
Vanwege de complexiteit van de 

 transportlijn was de samenwerking direct 

aan het begin van het project – tijdens de 

zogenaamde ‘probleemdefinitiefase’ – al 

intensief. Beide partijen waren er namelijk 

van overtuigd dat het opstellen van een 

heldere probleemdefinitie dé sleutel zou 

zijn voor het gewenste eindresultaat  binnen 

de beschikbare tijd. Het oplossen van 

 storingen en problemen achteraf kost 

immers aanzienlijk meer tijd en geld dan 

de tijd en kosten die gepaard gaan met het 

opstellen van een foutloos pakket van eisen. 

Deze fase is daarom niet alleen op papier 

en rond de vergadertafel doorlopen, maar 

is tevens ondersteund door het  uitvoeren 

van verschillende testen op de werkvloer.

Testfase
Eén van de onderdelen van de lijn is het 

uittrekken van vier trays met product uit 

een krat. Omdat de kratten voorzien zijn 

van een veer, kunnen de trays losschieten 

en een (zeer ongewenste) verstoring van 

het stapelpatroon van de lichte producten 

optreden. Het eenvoudigweg toepassen 

van grote en sterke componenten zou een 

negatief effect hebben op de beheers-

baarheid van de beweging. Het was dus 

noodzakelijk maatwerk toe te passen en 

een zuivere probleemdefinitie te vinden. 

Gedurende het testen ontstond het idee 

om de trays dan niet per vier, maar per 

twee stuks tegelijk uit de krat te halen. 

Arjan van Zoest, Automation Engineer bij 

Festo: “Dit is een typisch voorbeeld van 

een stukje samenwerking waarmee je 

 uiteindelijk op het gewenste resultaat 

 uitkomt. CSi weet tijdens het testen precies 

welke begin- en eindsituaties gelden. 

Door gezamenlijk het optimale bewegings-

patroon en de bewegingsvolgorde te 

bepalen, weet Festo vervolgens op 

 product- en besturingsniveau welke 

 componenten hiervoor het meest geschikt 
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levensduurverwachting. Hij mag immers 

ook niet te hóóg zijn waardoor de klant te 

laat is met bijvoorbeeld het vervangen van 

een tandriem. Wanneer deze dan stuk gaat 

staat ten eerste het proces stil, maar moet 

je ook rekening houden met eventuele 

schade en problemen bij het vervangen 

van het betreffende onderdeel.”

Eén partner, één aanspreekpunt
Tot slot heeft CSi in dit project haar kennis 

verdiept met zowel de pneumatische áls 

de servo-elektrische producten – en bijbe-

horende kennis – van Festo. Eén partner 

en één aanspreekpunt waar het aankomt 

op deze twee verschillende takken van 

sport biedt verschillende voordelen. Ten 

eerste is er minder tijd nodig voor overleg 

aangezien het overleg plaatsvindt met maar 

één partij in plaats van twee. Daarnaast 

werken de verschillende producten 

 optimaal samen en zijn eenvoudig aan te 

sturen via hetzelfde ventieleiland. CSi 

waardeert daarnaast het gelijksoortig 

ontwerp van de producten waardoor het 

visueel netter, en hierdoor betrouwbaarder, 

oogt. Tot slot zijn praktisch alle Festo 

 producten op gelijksoortige wijze in 

bedrijf te stellen en te programmeren.  

Dit betekent voor de programmeur een 

vereenvoudiging [eenduidigheid] t.a.v. de 

software aansturing van de servo aan-

drijvingen als de pneumatische functies. 

Tot slot
Terugkijkend op het project zijn beide 

partijen tevreden over de samenwerking 

die heeft geleid tot een relatief korte 

doorlooptijd, lagere engineeringkosten 

voor CSi en een eindresultaat dat voldoet 

aan de nauwkeurig opgestelde eisen. 

Mathé van Loon: “Wij hebben duidelijk 

grenzen verlegd door intensiever samen 

te werken dan we gewend waren, maar 

het betekent voor ons ook een stukje 

risico spreiding. Festo neemt hiermee 

zijn. Uiteindelijk is gekozen voor de 

 toepassing van Festo EGC lineaire modules 

met tandriemaandrijving en kogelomloop-

geleiding die worden aangedreven door 

synchrone servomotoren met bijbehorende 

servobesturing. Schokvrije servotechniek 

voor gelijkmatige bewegingen.”

Levensduurverwachting
Een ander belangrijk aandachtspunt tijdens 

de voorbereidende fase was het bepalen 

van de juiste levensduurverwachting. 

Deze grootheid is voor de klant van CSi 

onder meer belangrijk in het kader van 

zijn ‘return on investment en Total Costs 

of Ownership’. In veel gevallen wordt –  

uit veiligheidsoverwegingen – voor het 

berekenen van de levensduurverwachting 

de meest ongunstige belastingsituatie 

bepaald en hierop gebaseerd een een-

voudige berekening uitgevoerd. Op basis 

hiervan wordt een ordegrootte levens-

duurverwachting bepaald. Omdat in de 

praktijk wel degelijk situaties voorkomen 

met een gunstiger belastingpatroon, 

wordt de levensduurverwachting bij  

deze aanpak onnodig laag opgegeven.

Om een zo betrouwbaar mogelijke 

 uitspraak te doen met betrekking tot de 

levensduurbelasting, heeft Festo de 

 verschillende functies van de lijn in het 

softwarepakket Adams gemodelleerd, 

gesimuleerd en ten slotte geanalyseerd. 

Op basis hiervan is een uitspraak gedaan. 

Mathé van Loon: “De levensduurverwach-

ting is belangrijk omdat dit bedrijf 24 uur 

per dag en 7 dagen per week draait én 

omdat wij als CSi een beschikbaarheids-

garantie geven van 99,5%. Je móet dan 

eenvoudig kunnen vertrouwen op de 

 uitspraken die je doet ten aanzien van de 

Festo
Festo is gespecialiseerd in de automatisering 

van motion en controlprocessen in 

 verschillende industrieën en wordt wereld-

wijd vertegenwoordigd in 176 landen. 

De ambitie van Festo is om als innovatieve 

partner, klanten in staat te stellen hun 

 concurrentiekracht te verhogen door 

 verregaande samenwerking op het gebied 

van re-engineering van bestaande machines 

en bij het ontwerpen van nieuwe machines. 

Door continue innovatie heeft Festo een 

assortiment van ruim 60.000 producten 

en biedt zij automatiseringsoplossingen 

op maat voor meer dan 200 industriële 

 sectoren. Het uitgebreide dienstenpakket 

varieert van advies en dienstverlening op 

ontwerpgebied tot en met logistieke en 

technische ondersteuning, en van services 

voor installatie en onderhoud tot en met 

training en opleiding van operators en 

technici. Kwalificaties: ISO 9001:2000,  

IS0 14001, VDA 6.1, VDA 6.4.
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immers ook een deel van de verantwoorde-

lijkheid voor het project op zich. 

Daarnaast heeft Festo ons ook op andere 

vlakken ondersteund door bijvoorbeeld 

verschillende componenten in Delft 

samen te bouwen en als complete subas-

semblages in Raamsdonksveer – waar de 

machine wordt samengebouwd en getest 

– aan te leveren. Dat het eindresultaat 

overigens positief heeft uitgepakt blijkt 

onder meer uit het feit dat onze klant 

inmiddels een vervolgopdracht heeft 

geplaatst.”

Deze push-pull liftfunctie werd door festo en CSi gezamenlijk ontwikkeld door onder andere de EGC 
lineaire modules met tandriemaandrijving en kogelomloopgeleiding van Festo toe te passen.


