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Cluster ‘Werkplaats’

1. Doelstelling
In onderhoudswerkplaatsen:
▪ Door het vaak specifieke karakter van de werkzaamheden 

=> Gebruik van Robotica oplossingen is vrij beperkt
▪ De actuele technologische ontwikkelingen geven voldoende mogelijkheden om 

toepassingen te ontwikkelen waardoor werk nauwkeuriger en veiliger kan worden 
uitgevoerd

2. Technologische ontwikkelingen

▪ Robot / mens interactie in werkplaats. (Collaboratieve robot/cobot) 
-> PPL: ITIS

▪ Digitale technieker ondersteuning met werkplaats toepassingen 
-> PPL: Proceedix/Iristick
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Collaboratieve robot
PPL - ITIS  



Bedrijfsinformatie

➢ ITIS staat voor: Industrial Testing & 
Inspection Services

➢ ITIS B.V. is een onafhankelijk technisch 
servicebedrijf

➢ ITIS B.V. is gespecialiseerd in lektesten, 
afsluiter testen, 
niet-destructief  onderzoek, inspecties en       

certificering



Bedrijfsinformatie

➢ Lektesten
➢ Het meten van de hoeveelheid media dat 

door materiaal lekt in een bepaalde tijd

➢ Gebruik maken van een tracer gas 
(helium, methaan, stikstof)

➢ Afsluiter op druk zetten met tracergas en 
met een detector de potentiële lekkages 
‘afsnuffelen’ met een sniffer probe



Onderscheiding

➢ Innoveren op het gebied van testen
➢ Automatisch opdrukken van objecten
➢ Planning verwarming en koeling
➢ Geautomatiseerd test-procedures (batches/recipe) 

uitvoeren

➢ Lektesten
➢ In ontwikkeling

➢ Snuffel robot, testen op zeer hoge druk (tot 2000 bar!)

➢ Uitdagingen op verschillende gebieden (Mechanisch als 
elektrisch)



Speerpunten Cobot-tech

➢ Safety First
➢ Afsluiter staat in de testbunker en de operator buiten de bunker
➢ Operator ‘Teach’ de posities om te snuffelen, daarna opdrukken afsluiter

➢ Data verzameling
➢ Accurate ‘Helium lek’ punten

➢ Uitdagingen
➢ Temperatuur testen 60 tot 650 graden Celsius
➢ Temperatuur testen -196 tot 20 graden Celsius
➢ Teachen aantrekkelijk maken



Testopstelling

➢ Het inzetten van een collaboratieve robot bij lektesten



Testopstelling



Planning

Timing Activiteit Status

April 2017 Kick-off Done

Mei – Juni 2017 - Bepalen 1ste testopstelling
- Starten testen met cobot in labo bij Sirris

Done

3Q/4Q – 2017 - Verder testen met cobot in testopstelling
- Mogelijk bereik van cobot in kaart brengen

Ongoing

1Q/2Q – 2018 - Toepasbaarheid: Teach by demonstration
- Communicatie cobot – testsysteem
- Onderzoek: Cobot resistent tegen de 

temperaturen?

Not started

3Q/4Q – 2018 Toepassen totale infrastructuur bij testopstelling Not started

1Q/2Q – 2019 Implementatie bij ITIS Not started
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Digitale werkplaats
PPL – Proceedix / Iristick



Do it right!



Procedure & instruction support



Our USP, your business case



Digitale werkplaats: case BASF

Timing Activiteit Status

Maart 2017 Meeting met BASF rond mogelijkheden Proceedix Done

Mei – Juni 2017 Procedures opgezet voor
- Koelinstallaties
- Zuigercompressoren

Ongoing

Juli – Augustus 2017 Implementatie procedures voor koelinstallaties Ongoing

September 2017 Bespreek mogelijkheden voor
zuigercomperssoren met BASF

Not started

Oktober – November 2017 Ontwikkeling voor procedures 
zuigercompressoren

Not started

December 2017 Implementatie procedures voor
zuigercompressoren

Not started



Procedure koelinstallaties



Procedure zuigercompressoren



Procedure zuigercompressoren

• Veel data om in te geven – verschillende tabbladen

• Hoe overzicht bewaren?

• Taak gaat over verschillende dagen

• Volgende stappen

– Meelopen wanneer werken uitgevoerd worden om zo te
verstaan hoe operatoren de bladen en informatie gebruiken

– Kijken naar lay-out oplossingen voor Proceedix om 
overzicht te bewaren (bijvoorbeeld: IoT card)



Iristick


