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1. INLEIDING 

Bij het monteren van losse onderdelen tot een produkt of samenstelling kunnen 
vier belangrijke groepen van handelingen worden onderscheiden, te weten: 

• het toevoeren van de onderdelen; 
• het positioneren van de onderdelen op de juiste plaats en ze daar houden: 

het fixeren; 
* het verbinden van de onderdelen; 
• het controleren en beoordelen van de samenstelling. 

Er zijn twee manieren om onderdelen na hun vervaardlging aan het assemblagepro
ces toe te voeren. Of weI de orU~ntatie van de onderdelen wordt na het fabriceren 
behouden, of weI deze gaat verloren. Hoewel het vaak erg lastig is om de onderdelen 
in het laatste geval wederom te richten en te positioneren, komt dit toch erg vaak 
voor, omdat het om velerie! redenen vaak niet mogelijk of gewenst is om de 
orientatie van de onderdelen te behouden. Een dergelijke reden kan bijvoorbeeld 
zijn dat er kostbare magazijnen noodzakelijk zijn om de onderdelen georienteerd te 
bewaren tot ze voor een volgende bewerking nodig zijn. 

Ais de onderdelen vanuit een wanordelijke voorraad aan een bewerkings- of 
montageproces worden toegevoerd, zullen {meestaD de volgende handelingen 
moeten worden verricht: 

• het afzonderen van een kleine groep enkelingen ult de voorraad; 
• het afzonderen van een enkeling uit deze groep; 
• het richten en positioneren van deze enkeling. 

Vaak worden bovengenoemde handelingen op een 'machine' ui_tgevoerd. Machines 
die deze handelingen kunnen verrichten zuBen we voeders noemen. Een grove 
indeling van voeders is: 

1. schijfvoeders; 
2. trommelvoeders; 
3. band- of kettingvoeders; 
4. voeders met heen- en weergaande beweging; 
5. trllvoeders, In lineaire en ronde uitvoering; 
6. diverse soorten die niet in de andere categorieen zijn onder te brengen. 

In het diktaat Toevoerinrichtingen (Smals, 1981] worden reeds voorbeelden van 
deze groepen getoond. De opdrachtomschrijvlng van deze literatuurstudie luidt als 
voIgt: 'zoek voeders die niet in dit diktaat zijn opgenomen: een beperking hierbij Is 
dat het voeders moet betreffen die geschikt zijn voor kleine, discrete produkten, 
tot een diameter of hoogte/lengte/breedte van ongeveer 50 mm.' 
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2 _ WERKWIJZE 

Om tot het beoogde resultaat. het vinden van nieuwe soorten voeders. te komen, is 
de volgende werkwijze gevolgd: 

• via de VUBIS-beeldschermen in de diverse blbliotheken is door mid del 
van de beschikbare ingangen gezocht in boeken en rapporten; 

* met behulp van reteraattijdschritten, zoals de Engineering Index, is 
gezocht in tijdschriften; 

• in jaaroverzichten van publ1katies in bepaalde tljdschritten. zoals 
bijvoorbeeld van VDI-Z en Assembly Automation, is geprobeerd artikelen 
te vinden; 

• toen eenmaal enkele pubHkaties waren gevonden is met behulp van de 
daarln genoemde l1teratuurverwijzingen verder gezocht; 

• blj fabrikanten van voeders is geinformeerd naar 'nieuwe' of bijzondere 
typen voeders in hun leverlngsprogramma. 
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3. RESULTATEN 

3.1. Inleiding 

Om tot een compleet overzicht van voedertypen te komen ziJn ook de voeders 
opgenomen die in het reeds eerder vermelde diktaat Toevoerinrichtingen genoemd 
worden. De voeders worden per categorie gepresenteerd, eerst de voeders ult het 
genoemde diktaat en daarna, uitgebreider en meestal met een beschrijving van de 
werking, de in de overige literatuur gevonden voeders. De indeling in categorieen 
is die zoals voorgesteld in hoofdstuk 1. 

3.2. Schijfvoeders 

SchUfvoeders, genoemd in het diktaat 'Toevoerinrichtingen' 

Fig. 1: Schijfvoeder met drssiende 
sfvoergeleiding 

Fig. 3: Schijfvoeder met drssiende 
schijf 
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Fig. 2: Schijfvoeder met stilstssnde 
sfvoergeleiding 

Fig. 4: Verticsle schijfvoeder met 
msgnetische meenemers 



Schiifvoeder met snelhelds-servo-mechanisme [Yoshida, 1983J 

Fig. 5: Opbouw van de voeder 

Deze schijfvoeder bezit een centrale schijf met een daar omheen draaiende rIng. De 
rotatieassen van de sehijf en de ring maken een hoek met elkaar. De ring vormt een 
rand om de schijt om te voorkomen dat de onderdelen van de schijf vallen. Als de 
onderdelen zich op de ring bevlnden worden ze langs verschillende richtgereed
schappen geleid. in de julste ori~ntatie gebracht en afgevoerd. Ze kunnen worden 
teruggevoerd naar de voorraad indien het rich ten nlet is geslaagd. 

Het blijkt dat het riehten van de onderdelen het beste rendement oplevert als de 
ring zo langzaam mogelijk langs het rlchtgereedschap draait. De hoeksnelheid van 
de ring wordt dus bepaald door het aantal onderdelen dat per tijdseenheid de 
voeder moet verlaten. 

Om een rustige stroom van onderdelen op de ring te bewerkstelligen is het belang
rijk dat de hoeveelheld onderdelen. die zlch op de ring bevlndt. optimaal is. Dit is 
bij deze voeder bereikt door een sensor te plaatsen die de hoeveelheld onderdelen 
telt die zich op de ring bevindt. zle figuur 6. Deze hoeveelheid komt overeen met de 
hoeveelheid onderdelen die van de schijf naar de ring beweegt. Door de hoeksnel
heid van de schijr te veranderen. dit is mogelijk. want de schijr wordt door een 
servomotor aangedreven. verandert ook de hoeveelheid onderdelen die van de 
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schijf naar de ring beweegt. 

Ais we nu de optimale hoeveelheid onderdelen op de ring kennen. we weten hoeveel 
onderdelen zich er werkelijk op bevinden en we weten hoe we dit aantal moeten 
beYnvloeden. dan kunnen we er dus voor zorgen, door de hoeksnelheid van de ring 
te beinvloeden, dat er zich altijd een vrijwel optimale hoeveelheid onderdelen op de 
ring bevindt. 

~l1fhr 

De81re4 value 

Fig. 6: Blokschema van het servosysteem met foto
sensor 

Een groot voordeel van deze voeder ten opzichte van een ronde trilvoeder is de 
zeer constante voedingssnelheid die mogelijk is. Deze constante outputrate is 
mogelijk door twee zaken. Ten eerste is blj dit type voeder de outputrate onafhan
kelijk van de Inhoud van de voorraadbak en ten tweede is de hoeveelheld onderde
len die op de ring wordt gebracht te beinvloeden. En ander voordeel is dat het 
toepassen van elektronische componenten hier makkelijker 15 dan bij een trilvoeder 
omdat dit type voeder bijna geen trUUngen genereert. 
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Een in de handel verkrijgbare variant van bovengenoemde voeder 
[Hoppmann. 1989): 

Fig. 7: Een in de handel verkrJjgbare schJjfvoeder 

Enkele andere in de handel verkrUgbare schiifvoeders [Hoppmann. 1989]: 

c 

Fig. 8: SchJjfvoeder; speciaal voor cilindrische werkstukken en flessen 

A 

B 

Deze voeder bezit een rond de schijf draaiende krans die speciaal geschikt is voor 
het richten en sorteren van cllindrische werkstukken en flessen. 
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A 

Fig. 9: Schijfvoeder voor flessen 

Deze voeder bestaat uit een trommel waarin zich, in dlt geval ook eventueel grote, 
flessen bevinden. De bodem van deze trommel bestaat uit V-vormige segmenten, 
die, lopend over nokkenbanen, de flessen ult de trommellichten en ze op de 
draaiende krans deponeren. Als de flessen zich eenmaal op deze krans bevinden 
zijn ze afgezonderd en kunnen ze rechtop worden gezet. 

3.3. Trommelvoeders 

Trommelvoeders, genoemd in het diktaat 'Toevoerinrichtingen' 

Fig. 10: Trommelvoeder met scheve 
trommel 
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Fig. 11: HorizontaJe trommelvoeder 
(strooitrommelJ 



Fig. 12: Koolvoeder 

Trommelvoeder met transportschroef en pick and place unit [Hartley, 1984] 

Screwfeeder 

Fig. 13: Trommelvoeder met trsnsportschroef 

Het apparaat. oorspronkelijk ontwlkkeld voor het monteren van het chassis van 
audio cassettes. maar nu ook gebruikt in VCR-lijnen. bezit als voorraadbunker een 
trommel die roteert om een horlzontale as. De trommel wordt handmatig geladen met 
banden. In de trommel bevindt zlch het ultelnde van een schroer met zeer grove 
spoed en een dIameter van 60 mm. De schroer strekt zich uit tot boven een trans
porteur die naar een pick and place arm leidt. 

10 



De zich in de trommel bevindende banden worden opgeworpen door de beweging van 
de trommel en sommige zullen op de schroef vallen. Door de schroef worden de 
banden verder getransporteerd tot ze elm voor een op de transporteur vallen. Op 
deze transporteur worden de banden tussen twee geleiders verder verplaatst, 
waardoor ze in een ovale vorm worden gehouden. Een pick and place unit met een 
schaarachtige grljper pakt de banden van de transporteur en plaatst de banden 
vervolgens op het VCR-chassis. 

Trommelvoeder van Den Hamer [Hamer. Den. 19801 

Fig. 14: Trommelvoeder van Den Hamer 

Deze voeder onderscheldt zich van de 'gewone trommelvoeder', zoals getoond in 
figuur 11. door het feit dat zlch in de trommel reeds 'richtgereedschappen' bevin
den. Is het blj de gewone strooitrommel zo dat de onderdelen slechts worden 
opgeworpen door de zich in de trommel bevindende schoepen, blj de trommel van 
Den Hamer Is het zo dat aHeen onderdelen in een bepaalde orU~ntatie worden 
meegevoerd. zodat ze dus reeds deels gericht op de afvoergelelding terecht komen. 
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3.4. Band- of kettingvoeders 

Bandvoeders uit het dlktaat 'Toevoerinrichtingen I 

Fig. 15: Horizontale bandvoeder Fig. 16: Verticale bandvoeder 

Verticale bandvoeder met magnetische meenemers [Boothroyd, 1982J 

FJg. 1 'I: Verticale bandvoeder met 
magnetlsche meenemers 
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Het werkingsprinclpe van dit apparaat is bijna hetzelfde als dat van de 'gewone' 
verticale bandvoeder, met dit verschil dat ~e meenemerprofielen bij dat type hier 
zijn vervangen door permanente magneten die zijn bevestigd aan de eindloze band. 

Een logisch gevolg hiervan is dat de voeder alleen geschikt is voor het toevoeren 
van ferromagnetische materialen en slecht te gebruiken 15 voor het orH~nteren van 
onderdelen. De onderdelen worden bij dit type voeder meestal van de band afge
schoven. 

Programmeerbare bandvoeder voor niet-ronde onderdelen [Pherson. 19841 

Deze microprocessorgestuurde bandvoeder is speciaal ontwikkeld voor het gebruik 
in comblnatie met flexibele robot-montagestations. De voeder is geschikt voor 
niet-ronde. platte onderdelen. De maximale lengte van de te verwerken onderdelen 
15 30 mm en hun hoogte moet zich tussen 2 en 10 mm bevinden. 

De voeder bestaat ult twee parallel. in tegengestelde richting. bewegende banden. 
Een band is aan het uitelnde lager. zodat hier voorraadvorming mogelijk is. 

Fig. 18: Progrsmmeerbsre bsndvoeder 
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De onderdelen ontmoeten eerst de bladen A. B. C en D. die ervoor zorgen dat de 
onderdelen een voor Mm, en liggend op hun platte vlak. aankomen bij blad E, dat de 
onderdelen op de terugvoerende band brengt. 

Deze band loopt met hogere snelheid dan de heenvoerend band. waardoor tussen de 
onderdelen ruimte zal ontstaan. Op frame F bevinden zich vier optische sensoren. 
hetgeen genoeg is om te herkennen in welke van de acht mogel1jke orH~ntaties het 
onderdeel zich bevindt. De door de stappenmotor H bediende duwer G positioneert 
het onderdeel nu als voIgt: 

• Ais het onderdeel zich ondersteboven bevindt wordt het naar de kant van 
de terugvoerende band geduwd die zich het dichtst bij het midden van de 
voeder bevlndt. Het onderdeel zal ongehinderd naar het eindpunt van de 
terugvoerende band bewegen, waar het teruggevoerd wordt naar het 
reservoir. Door het blad dat de onderdelen terugvoert worden ze ook 
omgekeerd. waardoor ze met de Juiste kant boven in het reservoir 
terechtkomen. 

• Indien de positie van het onderdeel niet wordt herkend wordt het van de 
voeder geduwd. 

• Onderdelen die niet ondersteboven liggen worden naar een positie op de 
band geduwd zodanig dat ze tot maximaal drle richtoperatles ondergaan. 
die elk een verdraaiing van 90· graden bewerkstelligen. Deze richtopera
ties worden uitgevoerd door op blad I aangebrachte gereedschappen. 

De onderdelen passeren nu blad J. in theorie juist georiE!nteerd. Hun orientatie 
wordt hier echter hier nog eens door twee sensoren gecontroleerd en in het geval 
van een onjuiste orientatie worden ze alsnog door duwer K naar het midden van de 
voeder geduwd. waardoor ze nog een keer rond zullen lopeno 

Juist georienteerde onderdelen vormen een rlj in magazijn L. waar ze wachten om 
door een robot te worden gepakt. Ais het magazijn vol is wordt dit gedetecteerd 
door sensor M, waardoor de aankomende onderdelen door duwer K naar het midden 
van de voeder geduwd worden: ze zullen recirculeren. 

De opzet van de voeder en de aard van de gebrulkte slgnalen is zodanig dat de 
communicatie met andere apparatuur minimaal kan zijn; deze bestaat slechts uit 
slmpele error-boodschappen. aan/uit-commando's en dergelijke. Dit maakt interfa
ces relatief eenvoudig. 
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Bandvoeder met herkenningssysteem. ontwikkeld 0D de TUE rSmals. 1987] 
wiper guiding I-ai 1 

feeder 

j)elt part sposors 

Fig. 19: TUE-bandvoeder met onderdeelherkenningssysteem 

Deze bandvoeder, ontwikkeld op de Technlsche Universiteit Eindhoven. gebruikt 
elektronische technieken om de ori~ntatie van de onderdelen vast te stellen. Twee 
prlncipes zijn getest, Mn voor de specifieke onderdelen zoals getoond in figuur 19 
en elm voor algemene platte onderdelen. 

De eerste techniek maakt gebruik van verschlllende bijzondere herkenningspunten. 
Aan de hand van het aan/uit-signaal van sensoren die op deze punten zijn 
geplaatst is het mogelijk om de orH~ntatie van het onderdeel vast te stellen. Bij het 
wlsselen van produkt moeten de sensoren op andere punten geplaatst worden. 

Het tweede principe gaat uit van een rij van sensoren. Eerst worden in de 'teaching 
mode' de verschillende mogelijke ori~ntaties van het onderdeel ingegeven. De 
ultgangswaarden van de sensoren die bij elke oriE!ntatie horen worden opgeslagen 
in het geheugen. Na de teaching mode kan het onderdeel herkend worden in de 
'recognizing mode'. Komt er nu een onderdeel voor het rijtje sensoren, dan worden 
de ultgangen van de sensoren vergeleken met die zoaIs ingegeven in de teaching 
mode. Bij overeenkomst van de uitgangen met een van de ingegeven ori~ntaties Is 
deze dus bekend. Is er geen, of te weinig overeenkomst, dan wordt het onderdeel als 
onherkenbaar beschouwd. 

15 



3.5. Voeders met heen- en weergaande beweging 

Voeders uit het diktaat 'Toevoerinrichtingen' 

Fig. 20: Pijpvoeder Fig. 21: Zwaardvoeder; heen- en 
weergaand 

Fig. 22: Voeder met heen- en weer
gaande doorsteekpen 
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Schommelende-bak-voeder ('nail-hopper') [Treer. 1979] 

Fig. 23: Nail-hopper 

Het werkingsprincipe van dit apparaat is als voIgt. De zich in de verzamelbak be
vindende onderdelen vallen in groeven. sleuven of profielen op de bod em van de 
bak als deze een schommelende beweging ultvoert. Op het bovenste punt van de 
slag aangekomen bevinden de bakprofielen zich in een lijn met de afvoergeleidin
gen, zodat de julst georH~nteerde onderdelen zuBen worden afgevoerd. Een geprofi
leerd poortje zorgt ervoor dat onjuist georienteerde onderdelen niet ontsnappen 
naar de afvoergeleidingen maar worden teruggeworpen in de bak. waardoor ze, door 
de tuimelbeweglngen als gevolg van de schommelende beweging die de bak uitvoert, 
de kans krUgen zich opnieuw te richten. 

Dit voedertype is meestal uitgerust met meer dan een afvoergeleiding. Ze kunnen 
zelfs verschlliende soorten onderdelen, zoals bijvoorbeeld tien verschillende 
schroefsoorten, toevoeren aan tien verschillende afvoergeleidingen. 
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Voeder met heen- en weergaande vork [Boothroyd, 1982J 

Parts carried round 
in bowl base 

Fig. 24: Voeder met heen- en weergaande vork 

Deze voeder is eigenlljk aIleen geschikt voor het toevoeren van onderdelen met een 
kopje, zoals bljvoorbeeld schroeven. De trommel roteert om een as die een hoek 
maakt van ongeveer tien graden met de verticaal, zodat de vork, als die zich in de 
laagste stand bevindt, horizontaalligt. Door de rotatie van de trommel worden 
enkele onderdelen in de vork 'gevangen' en, als de vork zich omhoogbeweegt, door 
de zwaartekracht afgevoerd naar een afvoerprofiel. 
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3.6. Trilvoeders 

Trilvoeders genoemd in het diktaat 'Toevoerinrichtingen' 

Out .. , 

Fig. 25: Ronde trllvoeder Fig. 26: Lineaire trilvoeder 

Splraal vormlge lift [Boothroyd. 1982 J 

Helical track 

Springs 

Fig. 27: Spiraalvormige lift 

De aandrJjvlng van deze lift werkt volgens hetzelfde principe als die van de ronde 
trilvoeder. De spiraalvormige gelelding bevindt zlch bJj dit apparaat echter aan de 
buitenkant van een cllindervormige buls. Over het algemeen wordt deze voeder 
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gebruikt om de onderdelen te verplaatsen (in verticale richting), en niet om ze te 
richten, omdat de uitgeworpen onderdelen niet of aIleen met moeite teruggevoerd 
kunnen worden naar de voorraadkom aan de voet van de spiraal. 

Lineaire voeders met borstels (Bosch, 19851 

1. Toevoersysteem voor relatief grote werkstukken (tot 100·50·50mm); 

~ 
J~.' .•... I: .• 
, ". 

, .,.~,. 

i'1': 
:~~ 

\ ... 
... ~ 

Fig. 28: Overzicht van de voedereenheid 

Deze voedereenheid bestaat ult een grote voorraadbunker, een omloopreservoir, in 
de vorm van op een l1neaire voeder geplaatste borstels. en een eenvoudige richt
mogelijkheid. De toegepaste borstels zorgen ervoor dat de voederrichting tot zelfs 
90· gedraaid kan worden zonder de prestatie van de voeder te verminderen. Het 
omloopreservolr neemt steeds een kleine hoeveelheid onderdelen af uit de voor
raadbunker en transporteert deze verder tot aan de richtgereedschappen. 
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Door het schelden van de plaats waar de rlchtoperaties plaatsvinden en de 
voorraadbunker is een groot voorraadvolume mogelijk. waardoor het mogelijk is am 
relatief grote onderdelen te verwerken zander zeer vaak te moeten bijvullen. 

(J) 
~\\W.\\\\\\~tn IWJillllllln.;a.:11111I1111111 

~ 
~ = 

CZ> ~2-== @ 

m 
:-tI-===;' 

Fig. 29: Borsteirichtingen van het omioopreservoir 

2. Toevoersysteem met vlak reservoir: 

Fig. 30: Overzicht van het toevoersysteem 
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Fig. 31: Borstelrichtingen van het vlakke reservoir 

Dit toevoersysteem be staat uit een basis van twee l1neaire trilvoeders waarop bor
stels zjjn geplaatst. Door het toepassen van deze borstels is het ook hier weer 
mogeljjk om de voederrichting tot 90· te verdraaien. Door het toepassen van het 
vlakke reservoir wordt het contact tussen twee onderdelen onderling zoveel 
mogeljjk voorkomen. waardoor dit type toevoersysteem bjjzonder geschikt is voor 
het toevoeren van gevoelige onderdelen. 

Ret richten van de onderdelen gebeurt voornameljjk op het reservoir zelf. De 
richtoperaties die met dit systeem uitgevoerd kunnen worden zjjn daardoor erg 
beperkt; slechts onderdelen als eenvoudige schroeven en dergeljjke zjjn geschlkt. 

Deze twee voedersystemen hebben gemeen dat door het aanbrengen van borstels 
het beschadigen van werkstukken tot een minimum wordt beperkt. zelfs werkstuk
ken met brosse of gevoelige oppervlakken zjjn met deze borstelvoeders goed te 
verwerken. 
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3.7. Dlversen 

Voeders uit het dlktaat 'Toevoerinrichtingen' 

Fig. 32: Zwaardvoeder; roterend 

Fig. 34: Revolvervoeder 
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Fig. 33: Schoepenwielvoeder 

Fig. 35: Voeder met draalende door
steekpen 



Variant 0D de schoeDenwielvoeder [Lund. Van. 1979) 

Fig. 36: Variant schoepenwielvoeder 

Deze voeder Is geschlkt voor het voeden van schjjfvormige onderdelen (ook nlet 
ronde) met een lengte kleiner dan hun diameter, bjjvoorbeeld moertjes of ringetjes. 
Het roterende schoepenwiel zorgt ervoor dat de onderdelen door elkaar worden 
bewogen, zodat geen brugvorming optreedt. Sommige onderdelen zullen In de groef 
in de bod em vallen. waarna ze door het schoepenwiel omhooggebracht worden tot 
over het hoogste punt. waarna ze in de gelelding naar de assemblagemachine 
verdwijnen. Breekbare onderdelen zljn met dit type voeder nlet te verwerken. 

Oliestraalvoeder (Lund, Van. 19791 

Fig. 37: Ollestraalvoeder 

D1t apparaat is vooral geschikt voor het toevoeren van kleine, lichte onderdeeltjes. 
zoals bljvoorbeeld horloge-onderdelen. Een voorwaarde voor het toepassen van 
deze voeder is natuurlijk weI dat de onderdelen niet aangetast worden door olie. De 
onderdeeltjes worden in de oliestraal meegenomen en vallen In de afvoergeleidlng. 
Met dlt type voeder 1s het mogeUJk om ook breekbare onderdelen te verwerken. 
omdat hun val wordt gebroken door het oliekussen dat zlch op het oppervlak vormt. 
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Voeder voor het toevoeren en ontwarren van spiraalveren [Lotter. 1989) 

Over het algemeen kost het ontwarren van hakende onderdelen tijdens handmatige 
of automatische assemblage meer tijd en moeite dan het monteren. Dlt Is elm van de 
redenen dat bijvoorbeeld spiraalveren nogal eens aan de assemblagemachine waar 
ze nodig zijn worden vervaardlgd en meteen daarna worden toegevoerd. 

Fill aperture 

Glass vessel 

---Bulk material 

Fig. 38: Veerontwar- en toevoerapparaat 

Een andere mogelijkheid is het hier getoonde veertoevoer- en ontwarapparaat. De 
spiraalveren worden in de glazen bak gebracht en daar door cycllsche perslucht
stoten tegen de glazen wand geblazen. waardoor ze ontwarren. Afgezonderde veren 
komen terecht in de afvoerslangen, waardoor ze afgevoerd worden naar het 
assemblagepunt waar ze nodig zljn. In de afvoertult vastzittende veren worden in 
de bak teruggebracht door het rltmlsch omkeren van de richting van de lucht
stroom. 

Vaak is apparatuur van dlt type uitgerust met meerdere ultgangen, zodat meerdere 
assemblagepunten gevoed kunnen worden met een voeder. 
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'Sehiifvoeder' met groot bunkervolume en heen- en weergaande beweging 
(Rooks, 19891 

Hopper base 

Fig. 39: Schematische voorstelling van de voeder 

De voeder bestaat uit een draaiende ring die door een elektromotor wordt aange
dreven. Het hart bestaat uit een 'bodem' die door middel van een sehroef omhoog
gebraeht kan worden en een heen- en weergaande seetie. aangedreven door een 
kruk-drijfstangmeehanisme. 

Door een sensor wordt het niveau van de onderdelenvoorraad gedeteeteerd en. als 
dit te ver is gezakt. verhoogd door de bodern omhoog te brengen. Hierdoor blijft dit 
niveau steeds op dezelfde hoogte ten opziehte van de voeder. De heen- en weer
gaande seetie zakt steeds tot net onder dit niveau. Een kleine hoeveelheid 
onderdelen valt dan op deze seetle en wordt op het hoogste punt van de slag 
afgeleverd op de draaibare ring. 
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Afhankelijk van de gevraagde outputrate is het mogelijk om zowel de ring als de 
heen- en weergaande sectle te stoppen. ook al is hun aandrijving onafhankelijk. 
De ondardelen die op de ring terechtkomen worden gericht door richtgereedschap 
dat aan de rand van de voeder bevestigd kan worden. 

Deze voeder heert als groot voordeel ten opzichte van een trllvoeder dat het 
geproduceerde lawaai vee I minder is. Verder 15 de outputrate onafhankelijk van het 
voorraadniveau en is de voeder zeer s1mpel te legan. namelijk door de bodem naar 
de laagste stand te bewegen. waardoor de onderdelen door een opening in de wand 
afgevoerd kunnen worden. Door dit laatste wordt de omsteltijd belangrijk terugge
bracht. In combinatie met snel te wisselen richtgereedschap zal deze voeder dus 
uitermate geschikt zijn voor het verwerken van klelne seriegroottes. Uit experi
men ten is bijvoorbeeld gebleken dat omsteltijden van ongeveer tien m1nuten tot de 
mogelijkheden behoren. 

Cyc!oonvoeder (Yamafuii. 19811 

Fig. 40: De cycloonvoeder 

Dit apparaat werkt volgens een ander principe dan welke conventionele voeder dan 
ook. De haalbare outputrate 15 niet zo hoog, maar de voeder kan met hoge betrouw
baarheid en tegen lage kosten onderdelen toevoeren. 

De voeder bestaat uit een voorraadbak, een 'Jet inducer' en een 'cyclon orientor'. 
Onderdelen die zich in de voorraadbak bevinden worden door de luchtstroom, die 
onderin de bak geblazen wordt. meegevoerd tot voor de Jet inducer. Hier worden ze 
naar binnen gezogen en meegevoerd naar de cyclone orientor. Daar aangekomen 
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Ca} cyclone orientor 
(c) screw head bac~ward 

Fig. 41: Bet richtproces zeit 

zorgt een kombinatle van de zwaartekracht en hydrodynamische krachten ervoor 
dat het onderdeel een georH~nteerd wordt met zijn zwaartepunt naar beneden. In 
deze stand verdwijnt het door de afvoerslang naar de montagemachine. 

Onderdelen die niet in de jet inducer worden gezogen bewegen om de zogenaamde 
'deflector' heen en komen weer in de bulk terecht. 

De hier gepresenteerde voeder is vooral geschikt voor kleine onderdeeltjes, 
bJJvoorbeeld schroefJes. Er Is bijvoorbeeld een experiment ultgevoerd met schroef
jes met een diameter en een lengte van respectievelijk 4 en 15 mm. In het geval van 
ijzeren schroefjes werd een outputrate gehaald van 20-40 stuks per minuut en in 
het geval van plastic schroefjes <lichter!) zelfs 100-200 stuks per minuut. 
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Systemen met een camera [Suzuki. 1980 en Azuma, 1984J 

Camera 

Robot 

Conveyor 

vcr chassis 

Stage 

Fig. 42: VoorbeeJd van een toevoersysteem met een camera 

Fig. 43: Een a.nder systeem met een ca.mera. 
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Bovengetoonde systemen maken gebruik van ronde trilvoeders om de onderdelen 
een voor een aan te voeren. Ze komen terecht in een soort 'bakje', waarna met een 
camera de orH~ntatie van het onderdeel wordt bepaald. Het bakje kan het onderdeel 
omkeren (boven en onderkant verwisselen) of het onderdeel uitwerpen in het geval 
van een verkeerd onderdeel. 

Ais de positie en de orH!ntatie van het onderdeel bekend is richt de grijper van de 
gebruikte robot zich daarnaar en pakt het onderdeel en plaatst dit op de gewenste 
plaats en in de julste stand op de zich op een conveyer bevindende subsamenstel
ling. 

Dergelijke systemen bezltten een zekere mate van tlexibiUtelt, want, omdat de 
trilvoeder slechts onderdelen hoett at te zonderen kunnen de gebruikte richtorga
nen universeler zijn, waardoor ze, bij produktwissel1ng. mlnder vaak vervangen 
behoeven te worden. Verder zijn ook de robotgrijpers zo ontworpen dat ze zoveel 
mogelijk onderdelen aankunnen. Vaak wordt met het ontwerp van de onderdelen 
rekening gehouden met de mogelijkheden en de beperkingen van de grijper. waar
door met elm grijper kan worden volstaan. Bij een produktwissel hoeft dan aIleen de 
software (en eventueel het richtgereedschap in de trilvoeders) aangepast te 
worden. 
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4. CONCLUSIES 

Zowel uit de gevonden Uteratuur, die overigens meer werken omvat dan in de 
literatuurlijst zijn opgenomen, als uit contacten met een tiental bedrijven. valt op 
te maken dat de 'triltechniek', in ronde en in linealre vorm, nog steeds erg belang
rijk Is. De overige soorten voeders worden slechts mondjesmaat standaard geprodu
ceerd. Slechts schijfvoeders en bandvoeders vormen hierop een uitzondering. 

Er valt echter weI een trend waar te nemen om bekende soorten voeders uit te 
rusten met produktherkenningssystemen. of weI 'visionsystemen'. Deze systemen 
herkennen de orH~ntatie van het onderdeel en brengen het vervolgens in de juiste 
stand. Een andere mogelijkheid is dat ze slechts de onderdelen die juist geori
enteerd zijn doorlaten en de andere terugvoeren naar de voorraad. Onderdelen in 
de jUiste stand worden afgevoerd naar het assemblagepunt. 

Verder wordt ook steeds meer gebrulk gemaakt van systemen die opgebouwd zijn 
uit, naast een zeer simpele voeder. een industrHHe robot en een visionsysteem. Hier 
zijn de toevoer- en rlchtfunktie gescheiden: de voeder zondert de onderdelen 
slechts af tot enkellngen; de robot voert aan de hand van de waargenomen orienta
tie het richten Em het plaatsen uit. 

Bovengenoemde ontwlkkelingen zijn te verklaren uit het streven naar het brengen 
van meer flexibiliteit in de toevoersystemen. Door de steeds frequentere produk
tWisselingen wordt het steeds minder interessant om starre mechanlsatie voor de 
toevoerinrichtingen te gaan toepassen. Door nu de funkties toevoeren en richten te 
scheiden is het zoals gezegd mogelijk om simpele voeders, bijvoorbeeld ronde 
trilvoeders, te gebruiken om de onderdelen af te zonderen, met gereedschappen die 
een wijdere range van onderdelen aankunnen dan het gevalis bij de integratie van 
de genoemde twee funkties. Omdat de produkten in dat geval ook gericht moeten 
worden, zullen de gereedschappen van meer produktkenmerken gebruik moeten 
maken. waardoor hun toepasbaarheid voor andere produkten vanzelfsprekend 
afneemt. Door de algemenere toepasbaarheid van de gereedschappen in het geval 
van funktieschelding behoeven minder gereedschapswisselingen te worden uitge
voerd. De richtfunktie wordt vaak uitgevoerd door software-gestuurde apparatuur: 
het 'omstellen' hlervan gebeurt door het inladen van een ander programma. 

Er Is en wordt veel gepubliceerd op het gebled van voeders. Dlt betreft echter 
veelal analyses en uitbreidingen van en verbeteringen aan bekende apparatuur. 
Echt nieuwe principes worden vrijwel niet aangetroffen. De verwachting Is echter 
dat (grote) bedrijven weI nleuwe prlncipes hebben bedacht voor hun, dlkwijls zeer 
specifleke. toevoerproblemen. Deze zullen vaak echter zo beperkt algemeen te 
gebruiken zijn dat er niet over wordt gepubliceerd. Bij dit laatste spelen natuurlijk 
ook concurrentieoverwegingen een ro1. 

31 



LITERATUUR 

Azuma. K., 
Development of a flexible parts feeding system. 
In: Programmable assembly (pp 281-288). edited by: Heginbotham, W.B., 
IFS Publications, Kempston. UK of Springer Verlag, Berlin. 
1984 

Boothroyd, G., Poll. C .• Murch, L.E., 
Automatic assembly, 
Marcel Dekker Inc., New York/Basel. 
1982 

Bosch FlexIble Automation (folder) 
Vertegenwoordiger voor Nederland: 

N.V. W1llem van Rijn 
Haarlemmerweg 475 
1055 PK Amsterdam 
Tel: 020-5800245 

folder: IA/PM-PJ 019 (9.85) 
1985 

Hamer, H.E. den. 
Interordening. a new method of component orientation, 

Elsevier Publishing Company. 
Amsterdam. 
1980 

Hartley. John. 
Precision and organisation in parts feeding, 

In: Assembly automation. vol. 4. no. 2. may 1984. pp 105/106, 
IFS Publications, Kempston, UK. 
1984 

Hoppmann Corporation (folder) 
Vertegenwoordiger voor Nederland: 

1989 

TIIA montagetechnieken 
Parallelweg 16 
7691 BN Denekamp 
Tel: 05413-1835 

32 



Lotter, Bruno, 
Manufacturing assembly handbook. 
Butterworths, London. 
1989 

Lund, Mark B. van, Boothroyd, Geoffrey, 
A compendJum of smal1 parts feeders, 
University of Massachusetts, 
Amherst, Massachusetts 01003 USA. 
1979 

Pherson, D., 
Programmable feeder for non-rotational parts, 
In: Programmable assembly (pp 247-256), edited by: Heginbotham. W.B .• 
IFS Publications, Kempston, UK of Springer Verlag, Berlin. 
1984 

Rooks, Brian, 
Quietly does it: feeder with the gentle touch, 
In: Assembly automation, vol. 9, no. I, 1 feb. 1989, pp 38-40, 
IFS Publications, Kempst.on, UK. 
1989 

Smals, A., 
diktaat: Toevoerinrichtingen, 
Technlsche Unlversiteit Eindhoven, dlktaat no. 4546. 
1981 

Smals, A., 
Economy Vision, 

In: Robotics, vol. 3, 1987, pp 175-180, 
Elsevier Science Publishers BV. 
1987 

Suzuki, T., 
An approach to a flexible part-feeding system. 
In: Proceedings of the IS t international conference on assembly automation, edited 
by Heginbotham. W.B., 
IFS (Publications) Ltd, Kempston, UK. 
1980 

Treer, Kenneth R., 
Automated assembly. 

Society of manufacturing engineers, Dearborn, Michigan. 
1979 

33 



Yamafuji, K .• 
The cyclone feeder which turns parts on their heads, 
In: Assembly automation, vol. I, no. 3, may 1981, pp 150-154, 
IFS Publications, Kempston. UK. 
1981 

Yoshida, Ryolchi. 
On the revolving parts feeder with velocity servomechanism, 
In: Proceedings of the 4t h international congres on assembly automation, edited by: 
Makino, H., 
IFS (Conferences) Ltd, Kempston, 
1983 

34 



BIJLAGEN 

35 



Bijlage 1: Lijst van geprabeerde ingangen en geraadpleegde brannen. 

Geprobeerde VUBIS-lngangen: 

1. Auteurs: 

Abraham 
Andreasen 
Appleton 
Boothroyd 
Cronshaw 
Dewhurst 
Hamer, Den 
Heginbotham 
Kaehler (Kahler) 
Kapse 
Lund 
Murch 
Pherson 
Poli 
Pugh 
Smals 
Suzuki 
Swift 
Warnecke 

2. Trefwoorden: 

Auto··· 
Toevoerinrichtingen 
Assemblage 
Montage 
Tril··· 
Vul'" 

3. Instellingen: 

University of Massachusetts 

36 



Geprobeerde 'Engineering Index'-lngangen: ('78 -) '89) 

1. subjects: 

Assembly (machines) 
Feed'" 
Automatic ... 
Materials handling 

2. Authors: 

Abraham 
Andreasen 
Appleton 
Boothroyd 
Cronshaw 
Dewhurst 
Hamer. Den 
Heginbotham 
Kaehler 
Kapse 
Pherson 
Pugh 
Smals 

37 



Geraadpleegde llteratuurbronnen, voortkomend ult bovengenoemde ingangen: 

Abraham. R.G., Stewart, R., Shum. L.Y .• 
Adaptable-programmable assembly systems, 
IFS (Publications) Ltd, Kempston, UK. 
1977 

Andreasen, M.M., Ahm, T., 
Flexible Assembly Systems, 
IFS Publications, Kempston. UK. Of: Springer Verlag, Berlin. 
1988 

Andreasen, M.M., Kahler, S., Lund, T., 

Montagegerechtes konstruJeren, 
Springer Verlag. Berlin. 
1985 

Boothroyd, G., Poli, C., 
Applied Engineering Mechanics, statics and dynamics, 
Marcel Dekker Inc., New York & Basel. 
1980 

Boothroyd, G., Redford, A.H., 
New automatic feeding and orienting system, 
In: International Journal of Production Research, 1971, vol. 9, no. 4, pp 513-528. 
1971 

Chi tal, A.K., 
High eUiciency design of stationary vane type feeders, 
In: International Journal of the Institution of Engineers. part ME, India, sept. 84. 
pp 58-62. 
1984 

Cronshaw. A.J., Heginbotham, W.B., Pugh, A., 
A practical vision system for use with bowl feeders, 
In: Proceedings of the 18 t international conference on assembly automation. edited 
by Heglnbotham, W.B., 
IFS (Publications) Ltd, Kempston, UK. 
1980 

Frank, H.E .• 
Handhabungselnrich tungen, Grundlagen. Oberslch t, Beispiele. 
Krausskopf Verlag, Malnz. 
1975 

38 



Kapse, J.M., 
Analysis of performance of hooke type feeders, 
In: Journal of the Institution of Engineers, part ME, november 1981, pp 100-103. 
1981 

Richter, E., Schilllng, W., Weise, M .• 
Montage im Maschinenbau, 
VEB Verlag Technlk, Berlin. 
1974 

Riley. F.J., 
Assembly automation, a managers handbook, 
Industrial Press, New York. 
1983 

Schuch, Linda K .• 
Robots, Parts Feeders, and Handlers, 
In: Assembly engineering, september 1989, pp 60-66. 
1989 

Suzuki, T., Kohno. M .• 
Flexible parts feeder which helps a robot assemble automatically. 
In: Programmable Assembly, edited by Heginbotham. W.B., 
IFS (Publications) Ltd, Kempston. UK. Of: Springer Verlag. Berlin. 
1984 

Tipping, W.V., 
An introduction to mechanical assembly, 
Business Books Limited. 
London. 
1969 

VDI/VDE-Gesellschaft Feinwerktechnlk. 
Automatlsierung der Montage in der Felnwerktechnik, 
VDI Verlag. DUsseldorf, 
1985 

VDI/VDE-Gesellschaft Felnwerktechnik. 
Automatisierung der Montage in der Felnwerktechnik und Elektrotechnlk, 
VDI Verlag, DUsseldorf, 
1985 

39 



Warnecke, H.-J., 
KataJog Zubringe-Einrichtungen. Hllfsmittel zur Planung von Handhabungssyste

men. 
Krausskopf Verlag, Mainz. 
1978 

Warnecke, H.-J., Bullinger, H.-J. t 

Montage, Handhabung, Industrieroboter, 
Springer Verlag, Berlin. 
1985 

Warnecke, H.-J., Schraft, R.D., 

Einlegegerl1te zur automatischen Werkstiickhandhabung, 
Krausskopf Verlag, Mainz. 
1973 

Warnecke, H.-J., Steinhllfer, R., 
Flexible manufacturing systems, 
IFS (Publications) Ltd, Kempston, UK. 
1985 

Williams, Cyril, 

Specifying automatic parts feeders, 
In: Tooling and production 47 (1981). no. 6, pp 66-70. 
1981 

Yadav, R.C., Tewari, N.K., 
Analysis of the performance of external gate feeder-a new approach, 
In: International Journal of Production Research, no. 4, juli 1978, pp 293-304. 
1978 

Yokoyama, Y., Okabe. S. & Kaneko, K., 
Orientation theory in parts feeding devices of automated assembly systems
Optimum design of track shape to sort parts by pass-fall method, 
In: Bulletin of the Japan Society of Precision Engineering, vol. 14, no. 2, juni 1980, 
pp 117-118. 

1980 

40 



Doorgenomen verzamelwerken/laargangen van tUdschriften: 

Assembly Automation: aIle op de TU aanwezige jaargangen. 

Proceedings of the ..2IUlinternational conference on assembly automation, 
edIted by: Heginbotham. W.B. 
1981 

Proceedings of the :J:i international conference on assembly automation, 
edited by: Warnecke, H.-J. 
1982 

Proceedings of the 5!..L international conference on assembly automation, 
edIted by: Krauttler, J. 
1984 

Proceedings of the 6UL international conference on assembly automation, 
edited by: Warnecke, H. -J. 
1985 

Proceedings of the 7l.i international conference on assembly automation, 
edited by: Guttropf. W. 
1986 

Proceedings of the 8U-international conference on assembly automation, 
edited by: Andreasen, M.M. 

1987 

Proceedings of the s;U..internatJonal conference on assembly automation, 
edited by: Pugh, A. 
1988 

VDI-Z (Entwicklung, KonstruktJon. Produktion): aIle op de TU aanwezige jaargan
gen. 

41 



Benaderde bedrliven: 

AAE Holland, Helmond; 
AEG Nederland NV., Amsterdam; 
Arkenhout & Arkenhout BV., Technische handelsonderneming, Diemen; 
Ebbens Engineering, Epe; 
GEMEC. Veenendaal; 
Germa, Hengelo; 
INA-Automation, Barneveld; 
Styma TrUtechnlek. Gouda; 
Zeef- en triltechniek Superior, Beusichem. 

42 


	Voorblad
	INHOUD
	1. INLEIDING
	2  WERKWIJZE
	3. RESULTATEN
	4. CONCLUSIES
	LITERATUUR
	BIJLAGEN

