machines

lijmrobot

Lijmen 2.0 met een
robot
B o s M a ch i n e s e n Fr e n cke n kom e n m e t prim e ur
Timmerfabriek De Kievit in Ridderkerk heeft met de Gluemaster de wereldprimeur van het
robotlijmen van kozijnen. Bos Machines in Vianen en Frencken in Weert staan aan de basis
van de ontwikkeling die de volledige automatische productie van kozijnen een stap dichterbij
brengt.
TEKST EN FOTO’S Kees de Vries
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1 De door Bos
Machines ontwikkelde en gebouwde
Gluemaster maakt
volautomatisch
deuvelverbindingen.
2	Het hart: lijmrobot
en deuvelmagazijn.
3 De gelijmde
kozijnen uit de
Gluemaster bij De
Kievit laten stuk
voor stuk schone
verbindingen zien
die geen nabewerking behoeven.

Bos. De gelijmde kozijnen uit de Gluemaster bij De Kievit
laten stuk voor stuk en keer op keer schone verbindingen
zien.

Chip
Lopende het proces bleek de traditionele herkenning van
kozijnonderdelen met cameraherkenning en een barcode
voor het hele proces niet te voldoen. “Die methode voldoet
wel in de metaalindustrie, maar bij de houtindustrie heb je
in sponningen te maken met verbindingen van verschillende
dieptes. Bovendien hebben we in de sector te maken met wel
duizenden verschillende profielen.”
De volgende stap is dan ook een chip met informatie uit de
werkvoorbereiding die in het afkorttraject onvervreemdbaar
in elk kozijnonderdeel wordt ingebracht. “De chip vermeldt
het profiel, het benodigde lijmpatroon en de hoeveelheid
lijm. Het is de nieuwe ontwikkeling op gebied van productiemethodes. De chiptechnologie is een stuk goedkoper
geworden. Zie het als vervanging van de barcode”, legt Bos
uit.

Eenvoudig

Directeur Maarten Bos van Bos Machines is duidelijk:
“De timmerindustrie moet logischer gaan denken. Je kunt
een kozijn volledig geautomatiseerd maken en een betere
constante kwaliteit realiseren. Minder handen, meer kwaliteit in de productie.” Dat is de reden dat de machinefabrikant uit Vianen samen met lijmfabrikant Frencken voor
Timmerfabriek De Kievit in Ridderkerk heeft nagedacht
over verdere automatisering van de productie van houten
ramen en kozijnen. Met succes. Bos: “De Kievit heeft inmiddels een door ons ontwikkelde Gluemaster die volautomatisch een deuvelverbinding maakt en in een geautomatiseerd
perssysteem opsluit.”

De Gluemaster kan stand-alone fungeren, maar de chip
maakt ook koppelingen in het productieproces mogelijk: van
houtbewerking in de Windowmaster tot gronden, lijmen en
zelfs aflakken. Bos is niet alleen blij, maar ook trots op het
resultaat. De volgende generatie Gluemaster-lijmrobot wordt
iets eenvoudiger in uitvoering en daarmee goedkoper, “zodat
elke professionele timmerfabriek aanschaf kan overwegen.”
Het bezit van een Windowmaster is softwarematig een pre.
Bos houdt in oktober 2016 in Vianen een open huis waarin
behalve een nieuw type Windowmaster (de 30), tevens de
nieuwe generatie lijmrobot Gluemaster zal worden getoond.
Naar verluidt zal rond de bouwvak een timmerfabriek de
primeur hebben, waarbij de machine wordt geïntegreerd in
een totaal gekoppeld concept van afkortzaag, Windowmaster
40, voorbehandeling, lijmrobot en klemmen. Wordt dus
vervolgd.

Schone verbinding
Een groot probleem bij het automatisch verlijmen is het
doseren van de lijm. “Er wordt vaak gedacht dat bij een
overvloed aan lijm de verbinding wel goed zal zijn. Dat is
niet zo. Het lijm dat je uit de verbinding perst, daar heb je
niets meer aan. Bovendien hecht op die plek geen verf. Ook
kost het schoonmaken van de verbindingen capaciteit en
daarmee geld, en dat is zonde. Te weinig is niet goed, maar te
veel dus ook niet.” Na drie jaar ontwikkeling is het probleem
getackeld door elk kozijnonderdeel voor de robot herkenbaar
te maken en daar dosering en lijmpatroon op af te stemmen. De deuvels komen uit een magazijn, de lijm wordt in
de machine op temperatuur gehouden om een storingsvrije
productie te garanderen. ”Eigenlijk heel eenvoudig”, aldus
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