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SAMENVATTING

De flexibiliteit van robots is een belangrijke reden voor het
industrieel gebruik ervan. De flexibiliteit t.a.v. de te hante
ren objecten wordt hoofdzakelijk bepaald door het grijpersys
teem. Om de voor de toepassing van de robot gewenste flexibili
teit te verkrijgen, kan gebruik worden gemaakt van grijpers die
door hun constructie de mogelijkheid hebben zich te kunnen
aanpassen, of door grijpers of grijperbekken te wisselen.
Vooral bij toepassingen in de montage, waar verschillende
objectvormen en afmetingen veelvuldig voorkomen, is een goede
keuze van belang.
Flexibele grijpers, dat zijn grijpers die objecten uit meerdere
geometrieklassen (o.a. cilindrisch, rechthoekig etc.) kunnen
hanteren, lijken geschikt om het probleem van de vormdiversi
teit op te lossen. Van dit type is echter weinig bekend. Bij
verschil van afmetingen is het afhankelijk van de veranderings
frequentie of grijpers die automatisch hun spanbereik aanpassen
of grijperwisselingen het meest economisch zijn. Zowel voor het
ontwerpen van een flexibele grijper, als het bepalen van de
grensfrequentie voor toepassen van automatisch aanpasbare
grijpers en/of grijperwisselingen, is nog onderzoek gewenst.
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1. INLEIDING

De flexibiliteit van een robotsysteem wordt o.a. beInvIoed door
het grijpersysteem waarmee de robot is uitgerust. In de eerste
hoofdstukken voIgt een algemene beschrijving van de robot, het
grijpersysteem en de flexibiliteit van beide.
In hoofdstuk 4 zuIIen voor toepassing van robots bij montage,
waarbij vooral de afmetings- en vormdiversiteit van de objecten
groot is, de verschiIIende methoden waarmee de fIexibiIiteit
van de grijper verkregen kan worden, worden behandeld.

I



2. DE INDUSTRIEROBOT

Het is niet eenvoudig een definitie te geven van een industrie
robot. Ter illustratie hiervan de uitspraak van Joseph F.
Engelberger een van de pioniers op het gebied van robots: " I
cannot define an industrial robot, but I can tell for sure when
I see one".
Toch voIgt hier een omschrijving van een industrierobot:
Een industrierobot is een universele machine voor het hanteren
van objecten (werktuigen, werkstukken en/of hulpmiddelen),
waarbij de positie en orientatie van het object en het bewe
gingsverloop vrij programmeerbaar zijn. De robot is veelal
uitgerust met meerdere numeriek bestuurde bewegingsassen, vaak
uitgevoerd in de vorm van armen. Hij is opgebouwd uit 4 groe
pen: de besturing, het grijpsysteem, de kinematica en de senso
ren. Deze groepen bepalen de eigenschappen van de robot.

Elke taak stelt bijzondere eisen aan de robot. De eisen worden
beYnvloed door parameters die verband houden met de volgende
aspecten van de taak (zie afbeelding 1):

- Hoe het proces uitgevoerd moet worden.

- Het object dat moet worden gehanteerd.

- De werkomgeving.
T.a.v. de werkomgeving wordt hier aIleen naar de aanwezigheid
en aard van obstakels gekeken. Andere aspecten van de werkom
geving zoals stof, temperatuur, vochtigheid etc. worden
buiten beschouwing gelaten omdat er wordt verondersteld dat
de omgeving van een industierobot, als deze eenmaal opgesteld
is, niet dramatisch zal wijzigen. .

- De periferie (b.v. toe- en afvoerinrichtingen).

Indien de taak van een robot wijzigt, veranderen de verschil
lende parameters en dus de eisen die aan de robot gesteld
worden. In sommige gevallen moeten dan een of meerdere groepen
van de robot aangepast worden. De mate waarin en de eenvoud en
snelheid waarmee elk der groepen aangepast kan worden, bepalen
de flexibiliteit van de robot.
Een robot moet precies zo flexibel zijn als noodzakelijk is.
D.w.z. dat de flexibiliteit aangepast moet worden aan de toe
passing. Een overschot aan flexibili teit levert niets op dan
kosten (hogere aanschafkosten en -vaak- minder productiecapaci
teit dan een minder flexibele machine).
Te geringe flexibiliteit is ook niet goed omdat de mogelijkhe
den van de robot dan niet goed benut worden.
Steeds moet dus afgewogen worden wat de robot gedurende zijn
"leven" moet doen en welke aanpassingen voor de verschillende
taken noodzakelijk zijn. In de volgende hoofdstukken wordt
aIleen gekeken naar de aanpassingen van het grijpersysteem.
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3. DE GRIJPOPGAVE

De taak van het grijpersysteem binnen de hanteringsmachine, de
robot, is het grijpen van een object. Dit kan een werktuig zijn
(lastoorts, schroevedraaier etc.), een werkstuk of werkstukcom
ponent, of eventuele hulpmiddelen.
Het grijpen bestaat uit 3 deelopgaven:

- Pakken van het object waarvan de positie en meestal ook de
orientatie gedefinieerd zijn.

- Vasthouden van het object tijdens de beweging van de robot
en, indien er sprake is van werktuighantering, ook tijdens de
bewerking.

- Loslaten van het object op een gedefinieerde positie· en
veelal ook met een bepaalde orientatie.

Het grijpersysteem bestaat meestal uit 5 deelsystemen zoals is
afgebeeld in afbeelding 2. De deelsystemen zijn op verschillen
de manieren uit te voeren. De grijporganen bijvoorbeeld, kunnen
uitgevoerd worden als bekken, vingers met "gewrichten",
vacuiimpads etc. Welke uitvoering van de deelsystemen geschikt
is, wordt bepaald door de eisen die aan het gri jpersysteem
gesteld worden. Deze eisen volgen uit de kenmerken van de
grijpopgave:

- De objectkenmerken.
Deze hebben zowel betrekking op de geometrische eigenschap
pen, o.a. vorm en afmeting, als de materiaalspecifieke eigen
schappen zoals b.v. oppervlaktegesteldheid, stijfheid, ge
wicht etc.

- De kenmerken van de grijpbeweging.
Deze kenmerken zijn vaak afhankelijk van het
hebben o.a. betrekking op de manier van grijpen,
van de grijpbeweging en het aantal grijporganen.

- De kenmerken van de grijpkracht.
Hiertoe behoren kenmerken waaronder de soort belasting die
door de objecthantering ontstaat (normaalkracht, momenten
etc.) en door het grijpersysteem gedragen moeten kunnen
worden. Bij werktuighantering spelen ook de bewerkingskrach
ten een role

- De kenmerken van de werkomgeving en periferie.
Deze kenmerken zijn, in tegenstelling tot de drie vorige,
niet direct afhankelijkvan het te hanteren object. Zoals uit
afbeelding I, blijkt beYnvloeden ze vooral de sensoren. Ze
zijn dus aIleen van invloed op het grijpersysteem als de
sensoren in het grijpersysteem geYntegreerd zijn.

Als veranderingen van de robottaak de kenmerken van de grijpop
gave doen wi j zigen, kan het noodzakeli jk zi jn ook de uitvoe
ringsvorm van een of meerdere deelsystemen aan te passen. De
flexibiliteit van het grijpersysteem (flexibiliteit is de mate
waarin en eenvoud en snelheid waarmee aanpassingen uitgevoerd
kunnen worden ) is medebepalend voor de flexibiliteit van de
gehele robot. De flexibiliteit van het grijpersysteem moet dus,
net als de flexibiliteit van de overige drie groepen, zo geko
zen worden dat de robot juist zo flexibel is als gedurende zijn
"leven" gewenst is.
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4. DE FLEXIBILITEIT VAN HET GRIJPERSYSTEEM

Voordat de keuze van het grijpersysteem wordt gemaakt, dient
eerst de grijpopgave geanalyseerd te worden, zodat vastgesteld
kan worden welke uitvoeringen van de deelsystemen toepasbaar
zijn. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met eisen en
wensen t.a.v. het grijpersysteem zoals beperkt gewicht, beperk
te omvang, kosten etc.
Ten tweede dient de benodigde flexibiliteit van de grijper
vastgesteld te worden. Er zijn 3 aspecten die bepalen hoe
flexibel een systeem moet zijn:

- De mate van gewenste aanpassing.
In hoeverre moet het systeem aangepast worden aan gewijzigde
grijpopgaven? Hiervoor wordt gekeken welke wijzigingen van de
gri jpopgave te verwachten zi jn gedurende het II leven II van de
robot, zodat vastgesteld kan worden in hoeverre aanpassingen
van de grijperdeelsystemen noodzakelijk zijn. Vaak is het
nuttig om te onderzoeken of door herontwerp van de te hante
ren objecten, aanpassingen van de grijper geheel of gedeelte
lijk overbodig zouden worden.

- De snelheid waarmee de aanpassing gerealiseerd kan worden,
m.a.w. de aanpassingstijd die nodig is voor een aanpassing.
Het belang van de aanpassingstijd verschilt per gebruikssitu
atie. Er zijn 4 mogelijkheden, weergegeven in afbeelding 3.

- De eenvoud van de aanpassing.
Hoeveel moeite moet gedaan worden om de aanpassing te reali
seren?

Als de gewenste flexibiliteit bekend is, moet bekeken worden
hoe deze gerealiseerd kan worden. Er zi jn n .1. verschillende
manieren om een grijpersysteem flexibel te maken. Ten eerste
kan de flexibiliteit in de deelsystemen zijn ingebouwd. De
constructie van de grijper bepaalt dan de 3 flexibiliteits
aspecten. In afbeelding 4 zijn enkele voorbeelden van grijpers
met verschillende flexibiliteitsniveau's gegeven.
Ten tweede kan het grijpersysteem of deelsysteem (b.v. de
grijporganen) gewisseld worden voor een ander systeem. De mate
van aanpassing is afhankelijk van het verschil tussen de gewis
seIde systemen. De eenvoud en snelheid is vooral afhankelijk
van de methode waarmee gewisseld wordt. In afbeelding 5 zijn de
verschillende methoden weergegeven. Ook kan een combinatie van
een grijper met hoog flexibiliteitsniveau en grijperwisseling
toegepast worden. Meestal worden grijperwisselingen aIleen
toegepast bij specifieke grijpers en speciaalgrijpers (al dan
niet aanpasbaar), zie afbeelding 7. Het is duidelijk dat indien
de gewenste flexibiliteit gering is, omdat er of geen aanpas
singen nodig zijn, of deze niet kritisch zijn, de keuze erg
eenvoudig is. Als de aanpassingstijd weI kritisch is, moeten de
verschillen tussen de methoden waarmee de flexibiliteit verwe
zenlijkt kan worden, t.a.v. de aanpassingstijd en ook t.a.v. de
eisen zoals gewicht, omvang en kosten etc. bekend zijn, opdat
een voor de gebruikssituatie geschikte aanpassingsmethode
gekozen wordt.
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5. GRIJPERAANPASSINGSMETHODEN EN MONTAGE

In dit hoofdstuk worden de kenmerken en eigenschappen van
grijpers met geYntegreerde flexibiliteit en de verschillende
grijperwisselmethoden behandeld. De eigenschappen worden verge
leken met de eisen die gelden bi j robotmontage. Hierbi j komt
grijperaanpassing veelvuldig voor en is deze meestal kritisch.
In de volgende paragrafen wordt eerst beschreven wat er onder
montage wordt verstaan, daarna worden de aanpassingsmethoden
behandeld die bij montage voor kunnen komen.

5.1 Montage met robots

Montage is het samenstellen van producten of delen ervan, uit
enkeldelen, vormloze stof en/of samengestelde onderdelen, op
zodanige wijze dat het eindresultaat een specifieke functie
heeft. Montage is dus een zeer ruim beqrip. Het omvat zowel de
bouw van een satelliet, als het samenstellen van een ballpoint.
De seriegrootte, objectgrootte, het aantal en de aard van de
onderdelen kunnen aanzienlijk varieren, zoals uit de 2 genoemde
voorbeelden blijkt. Voor de vergelijking van de grijperaanpas
singsmethoden moet eerst het montagegebied voor robots nader
gespecificeerd worden. Het toepassen van robots voor montage
doeleinden wordt economisch interessant bij een bepaalde combi
natie van productievolume en aantal te monteren onderdelen. In
afbeelding 6 is dit in een diagram weergegeven. Dit diagram is
opgesteld voor montage van 1 productfamilie maar de indicaties
zijn dat het ook in andere gevallen geldt, b.v. bij meerdere
productgroepen die met een bepaalde seriegrootte gemaakt worden
[4]. Bij een single-station robot machine wordt de complete
montage, tot eindproduct, op 1 plaats uitgevoerd en zi jn er
meerdere grijperaanpassingen binnen 1 montagecyclus nodig. Bij
de multi-station robot machine worden meerdere· robots ingezet
die elk een of enkele montagehandelingen verrichten. Het pro
duct is pas gereed als aIle robotstations zijn aangedaan. Er
wordt verondersteld dat hierbij grijperaanpassingen aIleen
nodig zijn als de montagelijn omgesteld moet worden op een
ander product. (In werkelijkheid kan ook bij een robot van een
multi-station montagelijn grijperaanpassing voorkomen).
Als in het vervolg van dit hoofdstuk gesproken wordt over
montage wordt daarmee .. de montage van producten van beperkte
omvang en beperkt gewicht bedoeld, die opgebouwd worden uit
onderdelen die tot minstens 2 verschillende geometrieklassen
behoren. Een geometrieklasse is een groep van objecten met
vergelijkbare geometrie b.v. cilindrisch, rechthoekig, etc. De
te hanteren objecten verschillen aIleen qua vorm en afmeting.
Er wordt aIleen gekeken naar kleine tot middelgrote series.
Verondersteld wordt dat de grijperaanpassingen van invloed zijn
op de cyclustijd (single station montage) of op de omsteltijd
(multi-station montage).
Belangrijke eisen waaraan voldaan moet worden zijn:

- hoge positioneringsnauwkeurigheid

- snelle bewegingen; hoge versnellingen

- hoge betrouwbaarheid

- onderhoudsgunstig

- inzet economisch haalbaar

- korte cyclus- en omsteltijden.
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5.2 Gri1persystemen met gelntegreerde flexibiliteit

AIle grijpersystemen hebben als gevolg van hun constructie een
bepaalde flexibiliteit. De mate van flexibiliteit kan echter
sterk verschillen. In afbeelding 7 zijn de verschillende flexi
biliteitsniveau's, ten aanzien van de objectvorm en- afmeting,
weergegeven. AIleen grijpers uit de laatste 3 categoriean zijn
in principe in staat om, zonder wisseling van grijper of grijp
organen, de objecten bij montage te hanteren.

5.2.1 Aanpasbare flexibele grijpers

Aanpasbare flexibele grijpers z~Jn geschikt om objecten van
verschillende afmetingen, uit meerdere geometrieklassen te
hanteren. De vorm van de gri jporganen bepaalt hoofdzakeli jk
welke geometrieklassen gehanteerd kunnen worden. De andere
deelsystemen, vooral de sensoren en het kinematisch systeem,
zijn belangrijk voor de automatische aanpassing aan de ver
schillende afmetingen. Het grootste gedeelte van de industriale
objecten (60-70%) zijn door grijporganen in de vorm van 2
bekken te grijpen [11.2]. Toch zijn er weinig grijpers met 2
bekken die geschikt zijn voor meerdere objectvormen. De meest
gebruikte grijperbekken zijn afgebeeld in afbeelding 8. Vele
objecten zijn met deze bekken weI te pakken, maar omdat, zeker
bij montage, ook de positie en oriantatie gedefinieerd moeten
zijn, zijn ze slechts geschikt voor 1, hooguit 2 geometrieklas
sen. Naast deze standaarduitvoeringen, worden verder vri jwel
aIleen grijporganen gebruikt die voor de specifieke grijpopgave
ontworpen zijn. Bij montage is het vaak mogelijk voor een
bepaalde samenstelling (assembly), door zorgvuldige analyse van
de te hanteren objecten, verschillende noodzakelijke grijper
bekvormen in 1 stel bekken te combineren zodat er nauwelijks
wisselingen nodig zijn (afbeelding 9) [11.2 ]. Nu rijst de
vraag of hetzelfde principe niet mogelijk is met grijperbekken
voor verschillende geometrieklassen. Ais 60-70% van de objecten
in enkele geometrieklassen in te delen zijn en voor elke geome
trieklasse kan een bek worden ontworpen, zou door combinatie
van deze bekvormen een flexibele grijper ontstaan. In de lite
ratuur wordt hier echter nauwelijks aandacht aan besteed.
WeI veel aandacht is besteed aan manieren om objecten van
verschillende afmetingen te grijpen. Daarbij zijn vooral de
positionerings- en orienteringsnauwkeurigheid onderwerpen van
onderzoek geweest. Dit heeft geleid tot een hoeveelheid moge
lijke uitvoeringen van het kinematisch systeem van de grijper.
Bekend zijn o.a. de tangengrijper, parallelgrijper, kniehef
boomgrijper ([3.1] [11.1]). Elke uitvoering heeft specifieke
eigenschappen t.a.v. de nauwkeurigheid (en grijpkracht). Ze
hebben echter allemaal hetzelfde nadeel: zonder regeling heeft
de bekopening een bepaalde grootte, ongeacht de afmetingen van
het object. Dit leidt, als de slag groter is dan noodzakelijk,
tot tijdverlies. Een grijpersysteem waarbij dit probleem onder
vangen is, is b.v. de hydraulische multifunctionele grijper van
SCHUNK. Hierbij wordt de objectgrootte gemeten en de slaglengte
aangepast.
Het blijkt dat vooral flexibiliteit t.a.v. de geometrieklassen
een probleem is bij aanpasbare flexibele grijpers. Dit heeft
tot gevolg dat vaak specifieke grijpers met grijperbek- of
grijperwisseling toegepast worden.
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5.2.2 De universele grijper

De universele grijper is geschikt voor objecten van verschil
lende afmetingen en vormen. Ook grillige vormen, dat wil zeggen
vormen die niet in geometrieklassen in te delen zijn, kunnen
door een universele grijper worden gehanteerd. Het idee van een
universele grijper heeft veel onderzoekers geinspireerd. Vooral
2 principes hebben veel aandacht gekregen. Ten eerste de grij
per met meerdere vingers met "gewrichten", qua vorm vaak geba
seerd op de menselijke hand. Ten tweede de "voegende"· grijper
die de vorm van het object voIgt. Van deze typen zijn in af-

Y beelding 10" resp. lOb enkele uitvoeringen gegeven. Op de wer
king van deze gri jpers wordt hier niet ingegaan, maar is be
schreven in de literatuur ([11.3] [11.4] [11.5]).
Is de universele grijper eigenlijk geschikt voor montagedoel
einden?
Ten eerste moet opgemerkt worden dat deze soort gr~Jper zeer
flexibel is t.a.v. objectvormen. Zoals bekend is 60-70% van de
objecten met 2 bekken te grijpen. Een drievingerige grijper kan
nog 20-30% meer grijpen [11.2]. Van de andere universele grij
pers is niet precies bekend welke percentage van aIle objecten
gehanteerd kunnen worden maar het zal in dezelfde ordegrootte
liggen. Daar universele grijpers vrijwel altijd met sensoren
zijn uitgerust is de aanpassing aan verschillende afmetingen en
ook de positioneringsnauwkeurigheid goed.
Ten tweede zijn de nadelen van universele grijpers aanzienlijk.
Afhankelijk van de uitvoering zijn de volgende nadelen van meer
of minder belang:

- De grijpers z~Jn vaak omvangrijk en ook complex van vorm
zodat manoeuvreren met de grijper bemoeilijkt wordt.

- Over de betrouwbaarheid van deze grijpers, die hoofdzakelijk
op wetenschappelijk terrein zijn getest, is weinig bekend.

- Zonder regeling van de grootte van de beweging van de grijp
organen zal de cyclustijd groter worden dan noodzakelijk.

- De prijs van deze grijpers is erg hoog.

Voor montage zi jn universele (nog) niet geschikt .De investe
ring is erg hoog terwijl de voordelen onduidelijk .en de proble
men duidelijk zijn. De industrie zal weinig interesse hebben om
op een cruciaal punt van de productie een zo onzekere factor te
introduceren. .

5.2.3 De allesgrijper

Deze grijper is een plekje toebedacht in Utopia. Zelfs een zeer
geavanceerde grijper, de menselijke hand, heeft vaak hulpmidde
len nodig om objecten te hanteren.

5.3 Gri1per- of qrijperbekwisselinq

Wisselingen van grijpers of grijperbekken kunnen op verschil
lende manieren uitgevoerd worden:

- handmatig; met of zonder handwisselaars.

automatisch; grijpers uit een vast opgesteld grijpermagazijn
(afbeelding 11).

- automatisch; multigrijper (afbeelding 12).
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De wisselmethode is vooral van invloed op de omstel- of cyclus
tijd. Deze en andere aspecten m.b.t. de eisen bij montage,
worden in de volgende paragrafen voor elke methode beschreven.

5.3.1 Handmatige wisseling

Zowel grijpers als grijperbekken z~Jn modules die handmatig aan
de robotpols resp. de bevestigingspootjes van de grijper te
bevestigen zijn. Deze methode is de minst snelle en kan aIleen
gebruikt worden als de wisseltijd niet kritisch is. Door ge
bruik te maken van speciale handwisselaars (afbeelding 13) kan
het wisselproces versneld worden. Als er niet vaak gewisseld
hoeft te worden, kan dit voldoende zijn. (B.v. als het ertoe
leidt, dat de omsteltijd van het kritische in het niet-kriti
sche gebied terechtkomt). Bij de montage waarover hier gespro
ken wordt (single-station en multi-station montage in kleine
tot middelgrote series) zullen echter meestal snellere wisse
lingen, zonder menselijke tussenkomst, gewenst zijn.

5.3.2 Automatische wisselinq met vast opgesteld gri1permagazi1n

Deze vorm van automatische wisseling kan zowel uitgevoerd
worden voor grijpers als grijperbekken. Het assortiment automa
tische grijperwisselaars is aanzienlijk groter dan het assorti
ment grijperbekwisselaars. In de afbeeldingen 14 en 15 zijn 2
typen grijperbekwisselaars weergegeven. De eigenschap van
grijperbekwisselaars dat aIleen de bek gewisseld kan worden,
heeft zowel voor- als nadelen. Een voordeel is dat men geen
hoeveelheid grijpers in het magazijn moet opslaan, maar aIleen,
goedkopere, grijperbekken. Ook is het extra gewicht en volume
als gevolg van het wisselsysteem kleiner dan bij grijperwisse
laars. Een nadeel is dat aIleen flexibiliteit t.a.v. objectvorm
verkregen wordt. Het afmetingenbereik van de grijper en andere
grijpereigenschappen zijn zo flexibel als het grijpersysteem
is. (Meestal worden bij gebruik van wisselsystemen specifieke
grijpers gebruikt en is deze flexibiliteit gering).
Grijperwisselsystemen kunnen door de meeste leveranciers van
grijpersystemen uit het standaardassortiment worden geleverd.
Ze werken vrijwel allemaal volgens hetzelfde principe (afbeel
ding 16): een aan de robotpols bevestigde wisselmodule en een
aan de grijper bevestigde aanpasplaat worden, meestal pneuma
tisch, met elkaar verbonden. Voor de verschillende uitvoeringen
wordt verwezen naar informatie van de leveranciers.

Grijperwisselaars, en in mindere mate grijperbekwisselaars,
worden veel bij robotmontagesystemen toegepast. Ze maken snelle
wisseling mogelijk en vergroten daarmee de flexibiliteit van
het systeem. De wisseltijd wordt bepaald door de tijd die nodig
is voor de robotbeweging van de samenstelling naar het maga
zijn, de tijd nodig voor de eigenlijke wisseling en de tijd
voor de beweging terug naar de samenstelling.
Afhankelijk van de snelheid van de robotbeweging en de plaats
van het magazijn varieert de wisseltijd. Deze bedraagt veelal
ongeveer de helft van de tijd voor montage (zie afbeelding 17)
en kan enkele tientallen seconden bedragen.
Toepassing van grijperwisselsystemen heeft ook enige nadelen.
Door het additionele gewicht (kan oplopen tot ± 5 kg.) wordt de
robot extra belast zodat het maximaal toelaatbare objectgewicht
kleiner wordt. Ook heeft het systeem gevolgen voor het dyna
misch gedrag van de robot (denk aan versnellingen, natrillen in
de eindpositie).

15



AIR CONNEC11ONS
1(8" 8.S.P.

I/)

cO....

. \

TAPER lQCAnON~ ~ - ANGER PLATES.

PIN~

ail,) 14 ;
t.i

flwlomah'scht. w,sSt.hng von 9r~f2.rbekken
m. b. v. uitWISStlbQr-t Whw!.Sti~inS$f/afe....

( C/tve-lana - yuts/: )

...---""~

---

--

Process ofautomatic quick-change fingertip

8,,0,,: !?ohot ~1"ippfil's;
fin "t.'/ol't'lQ/:i e 9"ic/l. C MQ"'J" 9triff~1I' finger" for o$stmb'l! au ~DmotioO'l

R. -c. Wo.

1 h



Auto hand changing system

(SCHUNK)

~
••••• 11! •••••

I'-I I

Auto
hand
chang
ingUnit

Tool
Adaptor

(SHe)

£ en S·"'~pc'· ~1$SdS'j5f.ee m

w/ssf-lmod/AIL. ;11 ~oWllojnQb'~ me./-

_ t>.QnpD-splQ.Q! 2Dr9'1'1 de.ze. VOD" "vu-oIt'Qc,J.t

g"U;cu.r$ in mQ9Qz~'n (LvU/f/Au.I WlLf L¥tra

~/u,J,.. (.n fl1<l.AY". $i~Y1tj/~lIo.

htN~3f;5;119J pl.c4J,.fJ

0_-.......

!3,..Ofl :

+. 16: IlnQ1'Jst. /lQn d~ C-tjckt!-
t~d ,,~ mDnfQ9~.

-rulo..;al on f(OhDfics .
c. Ltt.; R. Gon20/u i K. Fi.. .
IEEE '.""I'I.od'I.". So,iel-!l.

17

II

•
I •.
~...
o• •
•
..

Assembly cycle llIne analysIS rrom prOJl'anun&bIe
system clLpcrunent.



Het extra volume levert we~n~g problemen, omdat dit aan de pols
bevestigd is en nauwelijks in de buurt van de grijperbekken
komt.
De eventuele "slangenbrij" die kan ontstaan kan weI problemen
veroorzaken. Door de onnauwkeurigheid van het wisselsysteem (±
0,02 rom) wordt de positioneringsnauwkeurigheid in geringe mate
nadelig beYnvloed).
Deze nadelen wegen echter niet op tegen de flexibiliteit die
een wisselsysteem de robot kan verlenen.

5.3.3 Automatische wisseling met een multigri1per

Een multigrijper is een grijperwisselaar waarbij meerdere
grijpers aan de robotpols bevestigd zijn. Multigrijpers met 2
grijpers zijn door veel 1everanciers in hun productassortiment
opgenomen. Een voorbeeld is afgebeeld in afbeelding 18.
Uitvoeringen met meerdere grijpers zijn ook bekend, maar worden
vaak speciaal voor een bepaa1de toepassing ontworpen (afbee1
ding 19).
Het voordee1 van een mu1tigrijper t.o.v. een grijperwisselsys
teem is dat de wisseltijd verkort wordt, omdat de weg naar het
grijpermagazijn niet afgelegd hoeft te worden. Ook is het moge
lijk om eerst aIle grijpers te vullen met objecten bij de
verscheidene toevoerinrichtingen en dan naar de samenstelling
te gaan. De robot hoeft dan niet zo vaak de weg van en naar de
toevoerinrichting af te leggen, waardoor de cyclustijd aanzien
1ijk korter wordt. Een prob1eem bij dit systeem is het indexe
ren van de grijpers zodat elk object met de passende grijper
gegrepen wordt. Bij situaties waarbij de volgorde van grijper
gebruik wijzigt is omprograromering noodzakelijk. Netals bij
het grijperwisse1systeem is ook hier het gewicht van invloed op
het toelaatbare objectgewicht en het dynamische gedrag. Daar de
grijpers dicht bij elkaar zijn geplaatst om het systeem compact
te houden, wordt manoeuvreren in een kleine ruimte, zeker bi j
een groot aantal grijpers, ernstig bemoeilijkt.
Als de verschillende grijpers tegelijkertijd objecten vasthou
den, mogen deze elkaar niet hinderen en mag het totale gewicht
niet het voor de robot toe1aatbare gewicht overschrijden.
Dit maakt een multigrijper vooral geschikt voor grijpopgaven
waarbij de objecten die niet groot en zwaar zijn en er voldoen
de ruimte is om met de multigrijper de gewenste p1aats in de
samenstelling te bereiken. (b.v. bij het monteren van onderde
len op printplaten). Aangezien een multigrijper duur is, zeker
als deze speciaal ontworpen moet worden, is de economische
haalbaarheid vaak een onzekere factor.
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6. CONCLUSIE

Aangezien er geen algemene regel is te geven t.a.v. de beste
grijperaanpassingsmethode bij toepassing van robotsystemen in
de montage, moet voor elke gebruikssituatie afzonderlijk worden
bepaald wat de gewenste flexibiliteit is en hoe deze op de
meest economische manier gerealiseerd kan worden. WeI geldt dat
in het algemeen flexibiliteit duur is. Om de behoefte aan
flexibiliteit te verminderen moet door een op robotmontage
gericht productontwerp, het aantal gri jperaanpassingen beperkt
worden.
Voor een verdere beperking van de grijperaanpassingen (met name
die als gevolg van de vormdiversiteit van de objecten) lijkt de
toepassing van flexibele grijpers interessante Hierbij wordt
met nadruk gesteld dat geen universele grijpers worden bedoeld
(te flexibel voor veel situaties), maar grijpers met 2 bekken
die objecten uit vele geometrieklassen kunnen hanteren, zodat
hiermee het grootste gedeelte van de te hanteren objecten
gegrepen kan worden. Het ontwikkelen van dit type grijper vergt
nog veel onderzoek. M.b.t. grijperaanpassingen voor afmetingen
moet worden opgemerkt dat zowel bij het toepassen van aanpasba
re grijpers als bij grijperwisselingen tijd verloren gaat. Bij
op automatische slagaanpassing gebaseerde grijpers, de zogehe
ten aanpasbare grijpers, verliest men per product tijd (bij
regelbare minder dan bij niet regelbare aanpasbare grijpers).
Deze tijd staat tegenover de wisseltijd bij grijperwisselsyste
men. De frequentie van het aantal aanpassingen en de tijd die
voor beide methoden van aanpassing nodig is, bepalen welke
methode, of combinatie van methoden, de meest economische is.
Toepassing van multigrijpers verkort de cyclustijd. Het gebruik
van een multigrijper met 2 grijpersystemen kan in elke ge
bruiksituatie overwogen worden. Het toepassen van meerdere
grijpers is veelal slechts geschikt in speciale situaties,
waarbij met name objectgrootte en manoeuvreerruimte een rol
spelen.
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