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I.  INLEIDING 

A.  Mitsubishi Chemical Advanced Materials Plastics 
NV 

Mitsubishi Chemical Advanced Materials Plastics NV 
(het vroegere Quadrant) is al meer dan 80 jaar actief 
als kunststofverwerkend bedrijf. Het bedrijf heeft 
locaties in 21 verschillende landen met meer dan 
2800 werknemers. Deze thesis kadert in de afdeling 
Creative Moulding & Systems, dat zich toespitst op 
het loonspuitgieten. Projecten in de 
automobielsector vertegenwoordigen een groot 
deel van de omzet. Zo worden er bijvoorbeeld 
onderdelen geproduceerd voor airbags, koplampen, 
autogordels en start-stop systemen. Doorgedreven 
automatisatie is daarbij essentieel. 

B.  Situering 

In Mitsubishi Chemical Advanced Materials Plastics 
NV moet er flexibel kunnen worden omgeschakeld 
tussen verschillende producten. Dit komt 
voornamelijk door de hoge diversiteit aan 
producten. Sommige projecten hebben nood aan 
metalen inzetstukjes die in bulk worden 
aangeleverd. De installatie moet op een 
automatische manier verschillende metalen 
inzetplaatjes aanvoeren en bovendien moet er snel 
omgeschakeld kunnen worden. Hierdoor is het 
mogelijk om nieuwe projecten sneller op te starten. 
Deze flexibiliteit geeft het bedrijf een competitief 
voordeel tegenover zijn concurrenten 

                                                           
 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze thesis is om een complete 
haalbaarheidsstudie uit te werken naar het flexibel 
aanvoeren van metalen inzetstukjes en het 
ontwikkelen van een proof of concept. Het eindwerk 
wordt onderverdeeld in twee delen. Eerst wordt een 
grondige studie uitgevoerd over de mogelijke 
systemen en technologieën die gebruikt kunnen 
worden om de verschillende inzetstukjes flexibel en 
gericht af te leveren. Op basis van deze studie 
worden de verschillende systemen geselecteerd en 
aangekocht. 
 
Deel twee van de thesis bestaat er uit om met de 
aangekochte systemen een proof of concept te 
ontwikkelen die de inzetstukken automatisch kan 
aanvoeren. De robuustheid, snelheid en 
productvariatie werd uitvoerig getest op deze 
opstelling. Hierbij wordt gecontroleerd of de 
beloofde prestaties behaald kunnen worden. 

III.  BIN-PICKING 

Robots worden ingezet om een steeds groeiend 
aantal processen te automatiseren. Het 
automatisch grijpen van objecten is echter een 
grote uitdaging. Objecten grijpen vanuit bulk is voor 
een mens een eenvoudige taak, maar is voor een 
robot een complexe opdracht. [1] Het is essentieel 
om de locatie te bepalen van het object. Met behulp 
van een visiesysteem kan dit verwezenlijkt worden. 
Vervolgens kan de robot de inzetstukken grijpen.  
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IV.  VISIESYSTEEM 

Het gebruik van 3D visie is vrij complex. Het is niet 
eenvoudig om 3D objecten te herkennen uit een 
puntenwolk. Het vergt behoorlijke rekenkracht om 
op een snelle en nauwkeurige manier de posities te 
bepalen. [2] Uit de marktanalyse blijkt een 2D-smart 
camera system van Keyence de beste oplossing. 
Hierbij wordt aan de hand van een visie-controller 
met ingebouwde algoritmes de verschillende 
metalen inzetplaatjes gevonden vanuit een beeld. In 
figuur 1 wordt hiervan een voorbeeld gegeven. 

 
Figuur 1: Patten match 

V.  TRILSYSTEEM 

De verschillende inzetstukken moeten verspreid 
worden over een oppervlak om met behulp van de 
smart camera de locatie te bepalen. Er bestaan 
verschillende systemen om onderdelen te 
verspreiden over een oppervlak, zoals bijvoorbeeld 
adhv transportbanden, een cirkelvormige plaat die 
rond draait, trilplaten,... Uit testen bleek dat de 
Asycube trilplaat het best geschikt is voor het 
verhandelen van kleine onderdelen. Aan de hand 
van vibraties worden de inzetplaatjes verspreid over 
het oppervlak. Het aansturen van dergelijke 
vibraties gebeurt aan de hand van het camerabeeld. 
Na het verspreiden en detecteren kan de robot de 
verschillende inzetplaatjes grijpen.  

VI.  ROBOT 

Uit marktstudie blijkt dat er vijf vaak gebruikte 
commerciële robot configuraties: Articulated, 
SCARA, delta, cartesiaans en delta robot.  [3] Elk met 
hun eigen voor- en nadelen. Belangrijke 
karakteristieken voor de selectie van een robot zijn: 
het bereik, de payload, de snelheid en de precisie.  
 

Uit de verschillende types industriële robots blijkt 
de FANUC SR-6iA SCARA robot de beste selectie. 
Deze robot beschikt over een hoge snelheid, goede 
precisie en een lage kostprijs (t.o.v. andere robot 
types). 

VII.  RESULTATEN 

Na het selecteren van de optimale componenten 
voor het automatisch aanvoeren, werd een proof of 
concept ontwikkeld. Deze werd onderworpen aan 
verschillende testen. Hierbij zijn zowel de “washer” 
als de “leadplate” inzetplaatjes getest. 

A.  Cyclustijd 

De belangrijkste eigenschap van de opstelling zijn de  
cyclustijden die gehaald kunnen worden. Bij het te 
traag lopen van de aanvoer zal de spuitgietmachine 
stil vallen, wat ten alle tijden vermeden moet 
worden. Het is dus noodzakelijk om de cyclustijd zo 
laag mogelijk te houden. 
 
Wanneer de robot gedurende een bepaalde tijd 
onderdelen aanvoert op een snelheid van 50% van 
zijn maximale snelheid, is de robot in staat om 
afzonderlijk een cyclustijd van 2,4 seconden voor de 
“washer” inzetplaatjes en 6,3 seconden voor de 
“leadplate” inzetplaatjes te behalen. 
 
In figuur 2 worden de cyclustijden weergegeven van 
de eerste 30 onderdelen van de “leadplate” 
inzetplaatjes. Merk hierbij op dat er uitschieters 
aanwezig zijn. Dit is te wijten aan het feit dat de 
trilplaat vibraties moet uitvoeren. Het aanleggen 
van een buffer kan de verschillende pieken 
opvangen. 

 
Figuur 2: Cyclustijd 
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De onderlinge verschillen in cyclustijden zijn dan 
weer te wijten aan het aantal inzetplaatjes die de 
robot kan aanvoeren per trilactie. Bij de “washer” 
inzetplaatjes worden per trilactie gemiddeld negen 
grijpbare inzetplaatjes aangevoerd. Waarbij dit er 
bij de “leadplate” gemiddeld slechts twee zijn. 
 

Toch blijkt dat bij beide inzetplaatjes de robot 
steeds gedurende een grote periode stilstaat. Het 
ander deel van de tijd is de installatie bezig met het 
uitvoeren van vibraties of het nemen van beelden 
van het oppervlak. De verdeling wordt weergegeven 
in figuur 3.  

 

 
Figuur 3: Tijdsverdeling cyclustijd 

Het opnieuw verspreiden van de inzetplaatjes duurt 
bij de “leadplate” en de “washer” respectievelijk 
gemiddeld 3,21 en 2,65 seconden. Wat een sterk 
nadelig effect heeft op de cyclustijd. Het is dan ook 
belangrijk om deze vibraties zo optimaal mogelijk in 
te stellen. Wanneer er meerdere trilsystemen naast 
elkaar zouden gebruikt worden is het mogelijk om 
de cyclustijd te optimaliseren. 
 

B.  Betrouwbaarheid 

Het correct afleveren van de onderdelen zonder 
vervormingen is vrij belangrijk in de opstelling. Door 
middel van visuele controles worden de 
verschillende inzetplatjes gecontroleerd op 
vervormingen. Vervormde inzetplaatjes worden 
bijgevolg onmiddellijk verworpen. Ook voor het 
verkeerdelijk afleggen van de inzetplaatjes op 
mallen wordt een visuele controle gebruikt om na te 
gaan of alles correct gebeurd is. Deze verschillende 
controles resulteren in een hoge betrouwbaarheid.  

C.  Ombouw 

De opstelling moet goed kunnen omgaan met 
productvariaties. Door de omschakeltijd te 
minimaliseren is het mogelijk om een hogere 
bezetting te geven aan de spuitgietmachines. Met 
de flexibiliteit van deze opstelling neemt het 
omstellen naar een ander product slechts een kleine 
periode in beslag.  
 
Ook voor nieuwe producten is het mogelijk om op 
een snelle manier een opstart van een project te 
realiseren. De automatische toevoer van 
inzetplaatjes op de klassieke manier kost handenvol 
geld en tijd voor slechts één type inzetplaatjes. Met 
behulp van dit systeem worden de kosten verspreid 
over meerdere projecten en kan er veel rapper 
opgestart worden. Deze opstelling vereist enkel de 
ontwikkeling van een grijper en het implementeren 
van een aangepast visie- en robotprogramma.   

VIII.  BESLUIT 

Met deze opstelling werd zowel een flexibele als 
betrouwbare opstelling bekomen die in staat is om 
met beperkte cyclustijden de inzetplaatjes aan te 
voeren. Met behulp van deze aanvoer is het 
mogelijk om een snelle ombouw te creëren 
waardoor de spuitgietmachines een hogere 
bezetting verkrijgen.  
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