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VOORWOORD 

Het Stimulerings Projektteam Informatica-onderzoek Nederland (SPIN) is op 
1 augustus 1965 opgericht met als tadk de Nederlandse positie op kansrijke 
delen van de informatica te versterken. Uitgangspunten voor het SPIN bij de 
uitvoering van die opdracht zijn de bundeling van onderzoekskapaciteit en 
samenwerking van universiteiten met het bedrijfsleven. 

Dil heeft voor de TUE qeleid tot het pcHLi.ciperell in een projekt met als 
operationeel doel: 

aIle onderzoek en ontwikkeling dat nodlY is om te komen tot een on
bemande flexibele assemblage- en laseel voor een familie van uit 
plaatmateriaal opgebouwde produkten. De lusee] zal derhalve automa
tisch flexibele toe- en afvoerinrichtingen dienen te hebben en een 
automatische flexibele of gemakkelijk uitwlsselbare opspaninrich
ting. Afhankelijk van het produkt zou de eel bijvoorbeeld nog kunnen 
worden uitgebreid met een ontbraaminriehting. 

De TUE dient met een onderzoeksvoorsLel VOOI de f:lt~X tLele J.ssemblage- en 
lascel te komen, gericht op het hierboven geformu]eerde Ilperdtionele doel. 
In het voorstel dient o.a. de keuze Vdn een familie van produkten aan de 
or de te komen. Hiertoe heeft de TlJE de f irmd OAF Truck~; t)(~I c.i d gevonden am 
als pilotbedrijf in dit projekt op te tredelt. oit houdt in dat DAF aIle voor 
dit onderzoek benodigde informatie verschaft, maar dat de TUE het onderzoek 
uitvoert en de onderzoeksresultaten adn de praktijksituatie van DAF toetst. 

Voor het transport Vdn de produkten l\I~~Cn d~ Jivcr5e Lewerkingsslations 
binnen de cel zal gebruik worden qemactkt van een uader te bepalen transport
systeem. De produkten zullen hiertoe op dradgblokken worden geplaatst. 

Oit verslag beoogt een overzicht te Ijeven van en inzicht te geven in het 
aantal en soorten handelingen eu/of bewerkingen dat in de bovenvernoemde 
flexibel geautomatiseerde produktiecd moet worden verricht om produktie 
mogelijk te maken, alsmede coneepten dan te dragen voor de constructieve 
vormgeving Vdn de draagblokken. 
Hierbij gaat een dankbetuiging uit naar eenieder die behu!pzaam is geweest 
bij dit onderzoek en onze afstudeerperiode tot een prettiqe en leerzame tijd 
heeft gemaakt, met name de leden van hel het SPIN-begeleidingsteam, de in 
het SPIN-projekt werkzame studenten en DAF-medewerker P. Leenders. 
In het byzonder willen wij B. Verbaarschot Ledanken voor zijn enorme hulp en 
begeleiding bij het uitvoeren van ooze opdracht eu bij het tot stand komen 
van dit verslag. 

P.P.C.M. Hoppenbrouwers 
J.G.H. Hegger 

, 



SAMENVATTING 

Dit is het verslag van een afstudeerpodrachl verricht door P.P.C.M. 
Hoppenbrouwers en J.H.G. Hegger bij de Techrlisehe Universiteit Eindhoven, 
afdeling der Werktuigbouwkullde, vakgroep Specifieke Produktiemiddelen. 
De afstudeeropdracht omvatte het opzetten van cell globale funktielay-out van 
een onbemande, flexibel geautomatiseerde assemblage- en lascel, en het 
verrichten van een vooronderzoek nddr de drddgblukkcll die in deze eel 
gebruikt zullen gaan worden. 

T.a.v. het opzetten van de globale [unktielay~out kan worden gesteld dat 
deze een breder inzicht geeft in de omvanq en het aantal onderzoeksgebieden 
voor de uiteindelijke realisering van de eel. Tevens heeft de opgezette 
lay-out bijgedragen tot een beter inzichl in hl~t eisenpakket dat dan een 
draagblok moeten worden gesteld. 

Het vooronderzoek naar de draa9blokken bevaL een verscheidenheid aan 
deelconstructies, die na een keuzcbepaling kunnen worden gecombineerd tot 
€len ontwerp_ 



SUMMARY 

This report, describes the study assignment of P.P.C.M. Hoppenbrouwers and 
J.H.G. Hegger, at the technical University of Eindhoven, department: WPA, 
sub-department: special productionmeans. 

Our study assignment contained two parts: 
Part one concerned a research for a global lay-out of an unmanned flexible 
welding- and assemblysystem. In part two d research for pedestal bearings 
(which are to be used in the flexible production cell) has been described. 

The research for a global lay-out of the flexible manufacturing system shows 
a survey of investigationpossibilities, as well as it contains necessary 
information for the construction of the pedestal bearings. 

The constructions of the pedestal bearings arc devided into at least two 
parts: 
One universal part that can be transported within the productioncell, and 
that can contain: 
One or more specific part(s). The specific parts have to be suitable to 
contain the assembly-parts, and have to be positioned and fixed on the 
universal part. 

The described constructions can easily be combined into complete designs for 
pedestal bearings. 
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HOOFDSTUR 1 INtEIDING 

1.1 AtGEMENE INtEIDING 

Een definitie voor Flexibele Produktie Automatisering (FPA) is: 

Flexibele produktieautomatisering is een produktiesysteem bij indus
triele automatisering dat zoveel mogelijk produktonafhankelijk is; 
de omsteltijden voor een ander produkt dienen dermate kort te zijn, 
dat deze produkten in kleine series -en in sommige gevallen zelfs 
in een wil1ekeurige volgorde te bewerken en/of te behandelen- eco
nomisch verantwoord kunnen worden geproduceerd. 
De verminderde produktafhankelijkheid geldt in ieder geval binnen 
een groep van gelijkvormige produkten, bijvoorbeeld voor de produkt
varianten r afmetingen en uitvoeringsvormen van een type produkt [1]. 

Bij flexibele automatisering van een produktiesysteem zijn flexibiliteit en 
automatisering de hoofduitgangspunten. Van belang is echter de automatise
ringsgraad en de diversiteit van de onderdelen. Bij flexibele produktie 
automatisering streeft men naar een grote produktiecapaciteit door een hoge 
graad van automatisering (dit is mechaniseren en zelfwerkend uitvoeren) en 
naar een hoge graad van produktie-flexibiliteit. 
Veel nieuwe produktiefaciliteiten worden aangeduid als zijnde een flexibel 
produktie systeem. Dit heeft echter geleid tot verwarring over vat een fle
xibel produktiesysteem (FPS) inhoudt. Sommige systemen worden FPS genoead 
aIleen omdat zij geautomatiseerde "material handling" bevatten, bijvoorbeeld 
procesgerichte, starre transferstraten of -systemen die aIleen geautoaati
seerde opslag en herstel bevatten. Andere systemen bevatten aIleen (ongein
tegreerde) Ne of eNe-machines. Sommige systemen gebruiken een computer om de 
machines te besturen, maar hebben vaak lange omsteltijden en bevatten geen 
geautomatiseerd produkttransport. Weer andere systemen worden flexibel 
genoemd, omdat zij een verscheidenheid aan onderdelen produceren (of zeer 
verwante typen, met gebruikmaking van starre mechanisatie). In de meeste van 
deze voorbeelden is de produktie transferstraatachtig opgezet of gebaseerd 
op de produktie van series produktverwante typen. 
Om tot een duidelijke indeling van de produktiesystemen te komen is het 
nodig zowel de automatiserinqsgraad van produktiesystemen a1s het begrip 
flexibiliteit nader te omschrijven en af te bakenen. Men kan de produktie
systemen in vijf typen indelen, nl.: 

- speciaal machine: dit is een produktiemachine, ontworpen voor het in 
grote series vervaardigen van een specifiek produkt. De speciaal machine 
is niet f1exibel opgebouwd en aIleen bedoeld voor hoge seriegrootten. 

- tran~ferstraat: dit is een aantal volledig geautomatiseerde produktie
machines waarbij het transport tussen de produktiemachines in de trans
ferstraat eveneens is qemechaniseerd~ Een transferstraat is bedoeld voor 
hoge produktseries van gelijksoortige produkten (grote produktie
capaciteit) en is amper flexibel. 
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- CNC-produktiemachine (flexibel Manufacturing Modul, FMM): dit is een 
numerieke, computergestuurde produktiemachine met produkttoe- en afvoer 
door een robot of produktwisselaar. De produkten kunnen in vorm ver
schillen en worden ononderbroken in enkel- of kleinseriefabrikage zonder 
toezicht gehanteerd en bewerkt (CNC = Computer Numerical Control). 

- fabrikage-cel (Flexibel Manufacturing Cell, FMC): dit is een kombinatie 
van twee of meer CNC-produktiemachines, die zodanig zijn ingericht dat 
de produkttoe- en afvoer naar en van de produktmachines, het produk
tieproces en het transport tussen de machines, automatisch en zonder 
toezicht verloopt. 

- flexibel produktiesysteem (Flexibel Manufacturing System, FMS): dit is 
een kombinatie van twee of meer produktiemachines. De kombinatie bezit 
aIle eigenschappen van een Flexibele Manufacturing Cell. De produktrou
ting tussen de produktiemachines en de gehele dienstregeling van trans
port, hanteren en produceren wordt hierbij door een hierarchisch compu
tersysteem bestuurd. 

Evenzo kunnen acht typen flexibiliteit worden onderscheiden, nl. [2]: 

- machineflexibiliteit: de eenvoud waarmee veranderingen, nodig om een 
gegeven verzameling van onderdeeltypen te produceren, kunnen worden 
gemaakt. Het meten van deze veranderingen houdt bijv. in: de benodigde 
tijd om een versleten of gebroken gereedschap te vervangen, de benodigde 
tijd VOOI het vervangen van gereedschappen in een gereedschapsmagazijn 
om een andere variant van het gegeven onderdeeltype te produceren, en de 
benodigde tijd voor het assembleren en monteren van nieuwe, benodiqde 
opspaninrichtingen. De machine-omsteltijd, nodig om een machine om te 
schakelen van een onderdeeltype naar een ander bevat: gereedschapsvoor
bereidingstijd, onderdeelpositionerings- en onderdeelvervangingstijd, en 
NC-herproqlammeringstijd. Machineflexibiliteit kan worden verkreqen 
door: 

a) technologische vooruitgang, bijv. geavanceerde gereedschapswissel
en onderdeelhanteerapparatuur; 

b) juiste bewerkingstoewijzing. zodat het niet nodig is om het gereed
schap in het magazijn te verwisselen. of dit Minder vaak hoeft te 
gebeuren; 

c) over de technologische mogelijkheid beschikken om zowel het onder
deel als het benodigdegereedschap gelijktijdig aan de machine toe 
te voeren. 

- procesflexjbiliteit: de mogelijkheid om een gegeven verzameling onder
deien, ieder mogelijk uit een ander materiaal, op verscheidene manieren 
te fabriceren. De proces flexibiliteit neemt toe als de machine-omstel
Kosten dalen. Elk onderdeel kan individueel worden gemaakt, en niet 
noodzakelijk in series. Procesflexibiliteit kan worden afgemeten aan het 
aantal onderdeeltypen dat gelijktijdig kan worden geproduceerd, zonder 
dat er sprake is van series. Deze flexibiliteit kan worden verkregen 
door het toepassen van: 

a) machineflexibiliteit; en 
b) multi-funktionele, aanpasbare CNC-machinecellen. 
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- produktflexibiliteit: de mogelijkheid om snel en economisch om te scha
kelen op de produktie van een nieuw(e) produkt(familie). Deze flexibili
teit vergroot de mogelijkheid van een bedrijf om te reageren op konkur
rentie- en/of marktveranderingen. Produktflexibiliteit kan worden afge
meten aan de tijd, nodig om van de ene produktmix naar een andere, niet 
noodzakelijk verwante produktmix over te schakelen. Deze flexibiliteit 
kan worden verkregen door het gebruik van: 

a) een efficiente en geautomatiseerde produktieplanning met: 
(i) automatische taaktoewijzingsprocedures; en 

(ii) automatische pallet-distributie-berekenings-mogelijkheden. 
b} machineflexibiliteit. 

- routingflexibiliteit: de mogelijkheid om storingen af te handelen en het 
producer en voort te zetten. Deze mogelijkheid bestaat wanneer of een on
derdeeltype volgens verschillende routes kan worden geproduceerd, of el
ke bewerking op meer dan een machine kan worden verricht. Deze flexibi
liteit kan zijn: 

- passief: de onderdeelrouting ligt vast, maar de onderdeelrouting 
wordt automatisch geherprogrammeerd wanneer een storing optreedt. 

- aktief: identieke onderdelen worden geproduceerd volgens 
verschillende routes, onafhankelijk van de storing. 

De hoofdtoepassing treedt op wanneer een systeemkomponent, bijv. een 
produktiemachine, uitvalt. Routingflexibiliteit kan worden afgemeten aan 
de robuustheid van het systeem wanneer storingen optreden: het produk
tieaantal daalt niet dramatisch en de produktie draait door. Deze flexi
biliteit kan worden verkregen door geautomatiseerde en automatiache 
"routing-herprogrammering" toe te staan (passieve routing flexibili
teit), door het samentrekken van machines tot machinegroepen (wat ook 
gereedschapsvermindering mogelijk maakt) en ook door het dupliceren van 
bewerkingsopdrachten (deze laatste mogelijkheden maken aktieve routing 
flexibiliteit mogelijk). 

- volumeflexibiliteit: de mogelijkheid om winstgevend te werken bij ver
schillende produktievolumes. [en hoger nivo van automatisering vergroot 
deze flexibiliteit, gedeeltelijk a15 gevolg van lagere omstelkosten en 
lagere variabele Kosten (bijv. direkte arbeidskosten). Volumeflexibili
teit kan worden afgemeten aan hoe klein de produktievolu.es .ogen zijn 
om nog steeds winstgevend te kunnen produceren. Hoe lager het volume, 
hoe hoger de flexibiliteit. Deze flexibiliteit kan worden verkregen door 
het toepassen van; 

a) multi-funktionele machines; 
b) een lay-out die niet is toegespitst op een bepaald proces; 
c) een geavanceerd, geautomatiseerd -material handlinga-systeem, bijv. 

(moqelijk intelligente) wagens, en niet-route-vaste conveyors; en 
d) routing flexibiliteit. 
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- expansieflexibiliteit: de mogelijkheid am een systeem eenvoudig en aodu
lair te kunnen bouwen en uitbreiden. Dit is bij de meeste assemblage- en 
transferstraten niet mogelijk. Expansieflexibiliteit kan worden afgeme
ten aan hoe groot het systeem kan worden. Deze flexibiliteit kan worden 
verkregen door het toepassen van: 

a) een niet-specifieke, niet-procesgestuurde layout; en 
b) een flexibel -materials handling"-systeem, bestaand uit bijv. 

spoorgeleide wagens; en 
c) modulaire, flexibele machinecellen voorzien van palletwisselaars; 

en 
d) routingflexibiliteit. 

- bewerkingsflexibiliteit: de mogelijkheid am de bewerkingsvolgorde van de 
diverse bewerkingen voor elk onderdeeltype te veranderen. Meestal is er 
een bepaalde gedeeltelijk vastliggende bewerkingsvolgorde voor een be
paald onderdeeltype vereist. V~~r sommige bewerkingen is hun volgorde 
arbitrair. Gewoonlijk heeft een procesplanner een vaste bewerkingsvolg
orde van aIle bewerkingen vastgelegd, elke bewerking op een bepaald(e} 
machine(type). Het open laten van de routing en het niet vastleggen van 
de "volgende" bewerking of de "volgende" machine verhoogt de flexibiH
teit om beslissingen te nemen in real-time. Deze beslissingen hang en af 
van de momentane systeem-status (welke machines zijn beschikbaar, in 
gebruik, of een bottleneck). 

- produktieflexibiliteit: het geheel van onderdeeltypen dat een FMS kan 
produceren. Deze flexibiliteit wordt afgemeten aan het nivo van de be
staande technologie. Het wordt verkregen door het verhogen van het peil 
van de technlek en de veelzijdigheid van de machines. De toepassing van 
aIle voorgaande flexibiliteiten is vereist. 

Fig. 1.1a geeft het verband tussen de produktiecapaciteit en de produktie
flexibiliteit bij flexibele produktiesystemen. Fig. 1.1b geeft het verband 
tUBBen de verschillen de soorten flexibiliteit. 

fig.1.1a fig. 1. 1b 
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Bij het ontwerpen van een flexibel produktiesysteem Zl)n een aantal deelge
bieden te onderscheiden (zie fig. 1.1c). Hierbij zijn vier belangrijke stro
men te onderscheiden, te weten: 

- materiaalstroom; 
- produktiestroom; 
- gereedschapsstroom; 
- informatiestroom. 

Voor zowel de materiaalstroom als de produktiestroom als de gereedschaps
stroom kan gebruik worden gemaakt van een transportsysteem. Voor dit trans
port kan gebruik worden gemaakt van produktdragers of draagblokken. 

1.2 SPECIFIEKE INLEIDING 

In het kader van ons afstuderen Zl)n we gedurende 3 1/2 maand werkzaam ge
weest aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit del Werktuigbouw
kunde, vakgroep Produktietechnologie en -Automatisering (WPA), onderwijs
groep specifieke produktiemiddelen. Gedurende die tijd hebben wij een op
dracht vervuld binnen het zgn. ·SPIN-projekt", waarbij wij deel hebben uit
gemaakt van het SPIN-team. 
De eigenIijke opdrachtuitvoering werd vooraf gegaan door een periode van 
ongeveer een maand, die in de terminologie van de zgn. projektstrategie 
(volgens welke aIle (eind)studenten van prof. v. Bragt worden geacht te 
werken) aan te duiden is met "de orientatie van de orientatie M

• Het doel 
van deze voor-orientatie was vierledig: 

1.) het inwinnen van algemene informatie over FPA, dit om inzicht te 
krijgen in de stand van zaken mbt. FPA, de mogelijkheden van FPA, de 
ontwikkelingen in FPA, etc .. 

Wat hierbij opvalt is dat ver doorgevoerde FPA momenteel meer een modewoord 
en een toekomstverwachting lijkt te zijn dan een konkrete werkelijkheid. De 
verwachting van FMS zijn hooggespannen, maar tot nu toe is er slechta een 
beperkt aantal naar volle tevredenheid funktionerende FMS-systemen 
geplaatst. CNC-machines daarintegen behoren veelal tot de standaarduitrus
ting van nagenoeg ieder bedrijf en oak fabrikage-cellen treft men regelaatig 
aan. Oat is enerzijds een kwestie van geld -FMS vraagt om een grote finan
ciele investering en een goed georganiseerde bedrijfsstruktuur, wat slechts 
voor weinig bedrijven is weggelegd- en anderzijds het gevolg van het feit 
dat de benodigde techniek in veel gebieden nog onvoldoende is ontwikkeld. 
Automatisch opspannen bijvoorbeeld levert nag veel problemen op, en de voor 
FMS benodigde sensoren en sensorsystemen zijn nog onvoldoende beschikbaar, 
betrouwbaar of betaalbaar. Ret opzetten van een FMS-systeem geschiedt daarom 
meestal in fasen. Het systeem wordt modulair opgebouwd en zodra er ervaring 
is opgedaan met dit stukje systeem en het naar behoren werkt, wordt het sys
teem -mits daar behoefte aan bestaat- verder uitgebouwd, voorzover de 
stand van de techniek en de financiele middelen dit mogelijk maken. 
De beschrijving van de geplaatste en/of beschikbare systemen in de vaklite
ratuur, de vaktijdschriften en de publikaties is in veel gevallen uiterst 
globaal en omschrijvend en slechts zelden gedetailleerd en konkreet. Moge
lijk is dit het gevolg van de angst voor konkurrentie en het veilig stellen 
van de eigen know-how en investeringen. 
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Naast FMS staan CAD-CAM, CIM, ·unmanned manufacturing", etc., volop in de 
belangstelling. Ook hiervoor geldt: er wordt veel van verwacht, maar het 
staat nog in de kinderschoenen. 
Goed bruikbaar en voor een ontwerper zeer nuttig zijn de verhandelingen over 
Design For Assembly (DFA), a1 1ijkt het aksent hier nog te liggen op het 
geschikt (her)ontwerpen van kleine(re) produkten en produktonderdelen. 

2.> Het inwinnen en verzamelen van specifieke informatie over het SPIN
projekt, dit om inzicht te krijgen in de doelstel1ing van het projekt, 
de onderzoeksopzet, de teamopzet en onderlinge taakverdelinq, etc .. 

SPIN is een afkorting voor Stimulerings Projektteam Informatica-onderzoek 
Nederland, en beoogt het versterken van de Nederlandse positie op kansrijke 
delen van de informatica. De uitqanqspunten voor het SPIN zijn een bundeling 
van onderzoekscapaciteit en samenwerking van universiteiten met het 
bedrijfsleven. 

V~~r de TUE heeft dit geleid tot het participeren in een projekt met als 
operationeel doel: 

aIle onderzoek en ontwikkeling dat nodig is om te komen tot een 
onbemande flexibele assemblage- en Iascel voor een familie van uit 
plaatmateriaal opgebouwde produkten. De lascel zal derhalve automa
tisch flexibele toe- en afvoerinrichtinqen dienen te hebben en een 
automatische flexibele of gemakkelijk uitwisselbare opspaninrich
ting. Afhankelijk van het produkt zou de eel bijvoorbeeld nog kunnen 
worden uitgebreid met een ontbraaminrichting. 

De TUE dient met een onderzoeksvoorstel voor de flexibele assemblage- en 
lascel te komen, gericht op het hierboven geformuleerde operationele doel. 
In het voorstel dient o.a. de keuze van een familie van produkten aan de 
orde te komen. Hiertoe heeft de TUE de firma DAF-Trucks bereid gevonden om 
als pilotbedrijf in dit projekt op te treden. Dit houdt in dat DAF aIle voor 
dit onderzoek benodigde informatie verschaft, maar dat de TUE het onderzoek 
uitvoert en de onderzoeksresultaten aan de praktijksituatie van DAF toetst. 

De produkten die in de beoogde cel vervaardigd moe ten kunnen worden, zijn 
hoofdzakelijk opgebouwd uit plaatmateriaal, maar kunnen ook bijv. gietstalen 
onderdelen bevatten. (De produkten worden verderop in dit verslag beschre
ven). Voor het transport van de produkten tussen de diverse bewerkings
stations binnen de cel zal gebruik worden gemaakt van een transportsysteem, 
voorzien van losse draagblokken. 

Uitgangspunt bij het opzetten van de eel is dat de cel, uitgaand van de 
bestaande onderdelen, aan depr~.wordt aangepast en niet, zoals bij veel 
mechanisatie-projekten het geval is, het produkt aan de eel. Bovendien .oet 
worden gestreefd naar kennisvermeerdering (zie bIz. 8). 
De primaire handelingen binnen de cel zijn het samenvoegen en het lassen van 
de onderdelen. Eventueel kan er een secundaire bewerkingen aan de cel worden 
toegevoegd (bijv. ontbramen, borstelen, afschuren, enz.) 
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Binnen de vakgroep WPA, onderwijsgroep Bedrijfsmechanisatie, wordt het SPIN
projektonderzoek uitgevoerd in en teamverband, waarin zowel studenten als 
hun begeleiders alB ander wetenschappelijk personeel zijn betrokken. Bij de 
uitvoering van de opdracht(en) moet volgens de zgn. projektstrategie worden 
gewerkt. Middels een (in principe) wekelijks teamoverleg wordt getracht een 
kontinue informatieoverdracht en voortgang te verkrijgen en te garanderen. 

Er kan worden gesteld dat de TUE en OAF in hun samenwerkingsverband niet 
dezelfde doe len nastreven. De TUE heeft als uitgangsstellingen: 

- het opzetten van een flexibele onbemande produktiecel, waarbij voor de 
TUE het onderwijskundige leeraspect van groot be lang is; en samenhangend 
daarmee 

- het binnenhalen en/of ontwikkelen van nieuwe technieken, met het oog op 
de technische kennisvermeerdering die daaruit voortvloeit. 

Vooral deze laatste voorwaarde staat bij innovatief onderzoek voorop en is 
moeilijk te verenigen met de industriele doelstelling van OAF, waarbij het 
accent ligt op het zo goedkoop mogelijk produceren met zo eenvoudig mogelij
ke produktiemiddelen. DAF-Trucks is een bedrijf, dat voornamelijk winst ma
ken als uitgangsstelling heeft, waarbij bezettingsgraad, produktiekosten en 
produktiesnelheid belangrijke trefwoorden zijn. Rentabiliteit staat voorop, 
kennisvermeerdering is meegenomen maar geen noodzaak. Ais OAF-Trucks de 
inrichting van de cel zou mogen bepalen, zou deze er heel anders uitzien, 
namelijk een opstelling die zoveel mogelijk economische voordelen biedt. 

3.) een eerste aanzet geven tot het opstarten van de opdracht. 

Oit viel uiteen in vier delen: 

a) het leggen van kontakt en het kennismaken met de TUE- en DAF-medewer
kers, die bij het vervullen van de opdracht behulpzaam zouden kunnen 
zijn, en het kennismaken met DAF als bedrijf, 

b) een eerste en globale kennismaking met en an~lyse van de door DAF 
voorgestelde produktfamilies, dit om inzicht te krijgen in de te 
transporteren produkten (massa, afmetingen, vormkenmerxen, etc.), 

c) het kennisnemen en bestuderen van eventueel reeds gemaakte afspraken 
en/of vorderingen, 

Aan het begin van onze afstudeerperiode was de stand van zaxen als voIgt: 
- DAF-Trucks had zich bereid verklaard om als pilotbedrijf op te tredenj 
- de door OAF-Trucks voorgestelde produktfamilies waren grotendeels bestu-

deerd en geanalyseerd en er was een voorlopige keuze gemaakt uit de 
produxt-voorstellen van DAF-Trucks; 

- er was besloten dat de cel volgens een wordingsbaanprincipe zal worden 
opgezet; 
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- er was een marktonderzoek gaande naar versehillende transportsystemen 
die in de handel verkrijgbaar zijn. (Hieruit mag niet geeoncludeerd 
worden dat er een transportsysteem zal worden gekocht. Indien noodzake
lijk zal er door de TUE zelf een transportsysteem geconstrueerd worden); 

- de invulling van de secundaire bewerking(en) was (en is) nog onbekend. 
AIleen de mogelijkheid tot het opnemen van een secundaire bewerking is 
aangegeven. WeI is gesteId, dat deze seeundaire bewerking niet de keuze 
en de uitvoering van het transportsysteem en de draagblokken mag gaan 
bepalen. Het SPIN-team is dan ook van mening dat een eventuele secun
daire bewerking geen zware verspanende bewerking mag zijn, bijv. boren. 
Afsehuren, ontbramen en borstelen behoren eehter weI tot de mogelijkhe
den. 

d) het formuleren van de omsehrijving van deze deelopdraeht. 

De deelopdracht kan worden omschreven a15: 

- het ten behoeve van de ONTWERPFASE opzetten van een VOORLOPIGE en 
ALGEMENE LAY-OUT van de flexibele assemblage- en laseel op te zetten. 
(Hierbij kan worden uitgegaan van de produktanalyse van de TUE-studenten 
Knops, v/d Net en Verbaarsehot [3].) 

In het begin van de afstudeerperiode bleken er nogal wat versehillende 
opvattingen te bestaan over de inhoud van de term -lay-out-, In overleg 
met de begeleiders is besloten de term aan te passen. In het vervolg 
zal er worden gesproken over het opzetten van een funktielay-out. Ala 
omschrijving voor "het opzetten van een funktielay-out H wordt gehan
teerd: 

het onderzoeken en weergeven van de verschillende opeenvo1gende hande
lingen die moeten worden verrieht in de beoogde eel om uitgaande van 
de onderdelen, de lassamenstelling te verkrijgen. (Dit onderzoek met 
het resultaat staat beschreven in hoofdstuk 2). 

(Ter ondersteuning voor het opzetten van de funktielay-out zijn er 
twee 3-dimensionale tekeningen gemaakt van varianten uit de produkt
familie van de onderveerplaten. Hierdoor werd niet aIleen een indruk 
van de complexiteit van de samenstelling verkregen, maar tevens meer 
zicht op de manier waarop de produkten samengesteld zouden kunnen 
worden.); 

- het opzetten van ENIGE VOORONTWERPEN van een DRAAGBLOK bestemd voor deze 
nog nader in te richten flexibele produktiecel. 

Gevraagd wordt afzonderlijke ontwerpen te maken van draagblokken bestemd 
voor de PRODUKTFAMILIES: 

- ONDERVEERPLATEN 
- RINGVORMSTEUNEN 
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De te ontwerpen draaqbIokken moeten Zl]n opqebouwd uit een UNIVERSEEL 
deel (qericht op interface tussen het transportsysteem en het specifieke 
deel van het draaqbIok), en een SPECIFIEK deel (toeqespitst op het posi
tioneren en fixeren van een produkt of produktfamilie). 
Het universele deel dient per produktfamilie, of voor aIle drie de pro
duktfamilies hetzelfde te zijn. Tevens zal het als basis dienen voor de 
verdere opbouw van de/het specifieke delen/deel. 
Het specifieke gedeelte van het draaqblok (dat best uit meerdere 
componenten kan bestaan) zal moeten kunnen worden gemonteerd op het 
universele deel, en uiteraard moet het zo ingericht zijn dat de 
onderdelen ingebracht, vastgehouden en bewerkt moeten kunnen worden. 

Zoals uit paragraaf 1.1 blijkt worden in een FMS verschil1ende machines 
gebruikt voor de opeenvolgende bewerkingen van de produkten. 
Vaak wordt er gekozen voor het principe van de wordingsbaan, waarbij de 
produkten op verschillende plaatsen in de eel bewerkingen ondergaan. Bij 
deze mogelijkheid wordt meestal gebruik gemaakt van draagblokken, waarop 
de onderdelen die het eindprodukt vormen, worden gepositioneerd en gefi
xeerd. Het positioneren houdt in dat de onderdelen in een gedefinieerde 
positie op een gedefinieerde plaats op het draagblok worden geplaatst. 
Door het fixeren worden de onderdelen op de gewenste plaats gehouden. Om 
de diverse bewerkingen te kunnen ondergaan, wordt het draagblok door een 
transportsysteem van het ene bewerkingsstation naar een volgend ver
voerd. 
Het is eehter ook mogelijk het principe van het wordingspunt te hante
ren. Dit houdt in dat de produkten of onderdelen in een draagblok worden 
geplaatst (gepositioneerd en gefixeerd), en vervolgens worden bewerkt 
door machines die random het draagblok zijn geplaatst. Hierdoor vervalt 
dus de transportfunktie die het draagblok kan hebben. 

Het behoeft geen verdere uitleg dat men bij het ontwerpen van een draag
blok er rekening mee moet houden dat er behalve de benodigde ruimte voor 
het vasthouden van de produkten of de onderdelen, ook nog ruimte moet 
zijn om de vereiste bewerking(en) uit te kunnen voeren. 

De omschrijving "het opzetten van enige voorontwerpen- van een draagblok 
impliceert al dat er sprake is van een VOORSTUDIE naar het ontwerp van 
de draagblokken. De beschikbare tijd, en de benodigde ervaring, is name
lijk niet voldoende om voor aIle produktvarianten een geschikt (-defini
tief-) specifiek draagblok te construeren. Conform de opdracht is de 
uitvoering ervan daarom beperkt gebleven tot het op papier zetten van 
globale constructieve mogelijkheden (die uiteraard zo weinig mogelijk 
produktvariant-gericht zijn, en dus per ontwerp zoveel mogelijk varian
ten uit de produktfamilie omvatten). 

4.) het opstellen van een projektstrategie volgens welke de opdracht zou 
moeten worden gedaan. 

(Eind)studenten van prof. van Bragt worden geacht bij het uitvoeren van hun 
opdrachten volgens de zgn. projektstrategie te werken. Omdat een dergelijke 
aanpak niet (doelbewust) wordt gehanteerd op de Technische Hogeschool Venio 
(zij maakt geen deel uit van de lesstof), zal hier in het kort de theorie 
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van de projektstrategie worden behandeld. (Voor TUE-(eind)studenten van 
prof. van Bragt volstaat het het opgezette schema in het verslag op te 
nemen). 

Een projektstrategie is een logische uiteenrafeling van een opdracht in een 
aantal deelprocessen en deel- of sub-opdrachten, die elk worden afgesloten 
met een toets. De "algemene projekt-aanpak" is gebaseerd op het feit dat 
iedere ·eenmalige aktiviteit" achtereenvolgens de volgende drie fasen door
loopt: 

de projektfase; 
de gebruiksfase; 
de ontmantelingsfase. 

Als voorbeeld van de projektfase kan het ontwikkelen en construeren van een 
machine genoemd worden, het uiteindelijke gebruik van.de ontwikkelde machine 
wordt dan als de gebruiksfase aangeduid, terwijl het slopen of vervangen van 
de machine kan worden gezien als ontmantelingsfase. 
De onder 3) omschreven opdracht valt geheel binnen de projektfase. 

In een projektfase kunnen opnieuw drie fasen, of liever processen (gezien 
het dynamische karakter) worden onderscheiden: 

- het orientatieproces; 
- het planproces; 
- het uitvoeringsproces. 

Een verdere verfijning is uiteraard mogelijk. De verschillende processen 
worden dan elk beschouwd als een deelprojekt binnen het totale projekt. Zo 
is binnen het orientatie-proces wederom een indeling mogelijk in orienteren, 
plannen, en uitvoeren. (Ret zal duidelijk zijn dat het uitvoeren inhoudt: 
het verwezenlijken van het aan de hand van het orienteren opgezette plan). 
Men kan met detailleren doorgaan tot een verdere verfijning geen zin meer 
heeft, omdat dan aIleen nog maar basishandelingen aangegeven worden. (Bijv.: 
or.-or.-uitv.: aanvragen info bij een bedrijf). 

Eenwezenlijk aspect binnen de projektfase zijn de toetsen. Ieder deelproces 
wordt afgesloten door een toets plaatsvinden, waaruit blijkt of het uitge
voerde deelproces met goed gevolg is doorlopen. Afhankelijk van de uitslag 
van de toets wordt de opdracht vervolgd of wordt er een stapje terug gedaan 
en een subopdracht herhaald of aangevuld. In extreme gevallen kan Maan de 
noodrem (NR) worden getrokken ft

• Deze manier van werken heeft tot doel de 
opdracht op een geordende en gestruktureerde manier uit te voeren, waarbij 
de voortgang in het proces eenvoudig valt af te lezen in een flowscheaa. 
(Ret toetsen heeft tijdens de afstudeerperiode plaatsgevonden tijdens de 
SPIN-teambesprekingen en de gesprekken met de begeleiders Smals, Peters en 
Verbaarschot.) 
Als laatste is het voor een regelmatig en doelmatig verloop van een projekt 
belangrijk een tijdsindeling op te zetten. Deze tijdsindeling kan eenvoudig 
in het schema (de projektstrategie) worden aangegeven. De tijdsindeling 
heeft de controle van de voortgang als doel. Ret is geen absoluut gegeven 
waarvan niet afgeweken kan of mag worden. Aangezien een projekt dynamisch 
verloopt, kan het noodzakelijk zijn de projektstrategie tijdens het verloop 
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van het projekt aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Bij het opstel
len van de tijdsindeling krijgt ieder deelproces, (en eventueel nog verder 
uitgewerkt), een ·einddatumM die uiteraard vooraf in overleg bepaald wordt. 
Mocht een projekt vastlopen, dan is op een dergelijke manier altijd te 
achterhalen waar een projekt vastgelopen is. 

Fig. 1.2 toont het flowschema van de voor deze opdracht opgestelde projekt
strategie. 

fig. 1.2: de opgestelde projektstrategie . 

. ..:QRrENtMTIEPROCES : 

.. ·,--!!!!S--s:-z----- -- - ---==== 

-
If 

o· , Kennismaking met mensen, produkten, doelstellingen. 
Verzamelen van informatie die nodig is voor de 
opdracht. 

nr~o<" 
p. 

t Opstellen van het plan voor de uitvoering. 

nr-1 
U· , 

0(.41 Ou2-
,-

Verzamelen gegevens Verzamelen gegevens 
over: produktfamilies, over: F.M.S. (eisen, 

mallen. opstellingen). 

nr-<> nr -<> 
-

Basiskennis voor het opstellen van de lay-out en 
het ontwerp van het draa~blok. 

nr -<> 
, 

Tijd: 5-3/27-3 -87 
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PIA NPROCES : ========== 
,. 

0; Hoe moeten de Outs 1 en 2 worden geinte~preteerd? 

Pj 

nr-(> 

r Stel voor elke Ou een plan OPe 

nr.={2. 

U; Geometrie Bewerkings- Technische Technische 
Produktfam./ volgorden informatie adviezen; 
mallen t op machines (markt) DAF, TOE. 

~ 

nr~ nr --¢ nr-2 n0 
........ 

r t 
~ 

Soorten transportsystemen, Eisen t.a.v. lay-out 
hariteersystemen. 

nr-¢> nr--<:> -
Opstellen van funktieblokschema's. 

\ 
I 

Funktieanalyse. J 
nr-=<> 

I Haalbaarheidsanalyse. I -~ 
nr-=\> 

IKeuze uit functieblokscherna's. J 
nr -<> 

" 

Tijd: 30-3/ 10-4 -87 
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UITVOERINGSPROCill : ====:============-

o· t Wat is nodig voar de uitvoering (materiaal, machi-
nes , contactpersanen, firma's, e.d •• ) 

nr --Q 
J 

p. , Planning opzetten t.a.v. de uitvoering. 

nr-.~ 
I .. ... 
y • f 

U; Ontwerp univer- Ontwerp specifiek 8chema/teke-
seel draagblok. draagblak. ning lay-out. 

nr-Q nr -<I nr1 
"~d: 3-6-8/ 

T~c( · 2'1-'t-61. 
I A frondi nr-: : vers lap;. 1 

nr-» 
Ti ,jd: 13-4/16 -G -;'37 
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1.3 INFORMATIE OVER DE PRODUKTEN 

1.3.1 GEOHETRISCHE INFORMATIE 

Inforaatie over de produktfamilies der onderveerplaten en ringvormsteunen, 
en de variant-indeling binnen de produktfamilie van de onderveerplaten en de 
ringvormsteunen wordt behandeld in bijlage I. (In hoofdstuk 3 wordt het 
produktgerichte dee! per produktfamilie van het draagblok besproken). 
De fami1ie der remcilindersteunen blijft evenwel buiten beschauwing, amdat 
zij niet binnen het kader van de opdraeht viel. 

1.3.2 DE BEWERKINGEN 

Om te kunnen bepalen hoeveel ruimte er bij het antwerp van het draagblok 
nodig is vaar de verschillende bewerkingen, is er nagegaan wat de bewerkin
qen zijn bij de huidige handmatige produktie van de ringvormsteunen en de 
onderverplaten. Deze bewerkingen staan vermeld op de BVO's (bewerkingsvolg
orde, formulieren die intern bij OAF-Trucks worden gebruikt). In tabelvorm 
staan ze hieronder vermeId. 

FAMILIE RINGVORMSTEUNEN ONDERVEERPLATEN 
======================================================;:;======== 

BEWERKING LASSEN 
HECHTEN 
COATEN 
BANKWERKEN (RICHTEN) 
UNIVERSEEL BUIGEN 
ONTBRAMEN 
BORSTELEN 
PONSEN 

LASSEN 
HECHT EN 
COATEN 
BANKWERKEN (RICHTEN) 
BOREN 
ONTBRAMEN 
BORSTELEN 

In averleg is besloten als Mhoofdbewerkingen" 1n de eel op te nemen: 

1) hechten; 
2) lassen; 
3) een nader te bepalen secundaire bewerking. 

De bovenstaande hoofdbewerkingen Zl)n ook gebruikt aIs ingangsinformatie 
voor het opstellen van de globale lay-out. (Zie hoofdstuk 2). 
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HOOFDSTUK 2 DE VOORLOPIGE ALGEMENE FUNKTIELAY-OUT 

Oa een overzicht te geven van en inzlcht te geven in het aantal en soort 
handelingen, dat in een onbemande, fIexibel geautomatiseerde assemblage- en 
lascel moet worden verricht om het gestelde doel, het fabriceren van bepaal
de produkten, te kunnen uitvoeren, zijn deze funkties en handelingen in de 
vorm van een funktieblokschema weergegeven. Tevens heeft dit funktieblok
schema gediend voor het vaststellen van bepaalde aan de draagblokken te 
stellen eisen en voorwaarden. 

2.1 HET FUNKTIEBLOKSCHEMA 

2.1.1 AtGEKENE INLEIDING 

len funktieblokschema (in het vervolg afgekort tot FBS) doet sterk denken 
aan een computerprogramma-flowschema. Ret is een opsomming van funkties en 
handelingen in een logische volgorde, waarbij de precieze invulling van deze 
funkties nog nader moet worden bepaald (in programmeertermen: het a1goritme 
blijft buiten beschouwing). Analoog aan een computerprogramma-f1owschema 
kunnen in een FBS worden onderscheiden: 

- statements: statements zijn beweringen en/of stellingen. Zij zijn aange
bracht om het FBS met a1 zijn vertakkingen leesbaar, overzichtelijk en 
duidelijk te houden. Statements worden aangegeven door scheve blokken 

( t········· I ); 

- funktie-omschriivingen: funktie-omschrijvingen houden een actie in. Ais 
omschrijving staat meestal een werkwoord en een zelfstandignaamwoord 
aangegeven. Funktie-omschrijvingen worden aangegeven door rechte blokken 

( 1 ......... I ). We noemen de funktie-omschrijvingen daarom ook weI 

funktieblokken. 
Beschrijvingen omvangen door rechte haken ( [ ....... ) zijn ondersteu-
nende beschrijvingen en dienen ter verduidelijkin'J/aanvulling van het 
funktieblok waarnaar ze verwijzen. 

- beslissin9spunten: beslissingspunten geven een keuzemogelijkheid aan, 
aet a1s mogelijkheden JA en NEE. Zij worden aangegeven door wiebertjes 

( < ) ). Afhankelijk van de beslissing wordt er a1 dan niet 

-gesprongen M binnen het hoofdfunktiebiok zelf of naar een ander hoofd
funktieblok. 

In het FBS zijn een aantaL zgn. hoofdblokken te onderscheiden (in program
aeertermen: subroutines). Een hoofdfunktieblok is te definieren als: het ge
heel van alle afzonderlijke handelingen en/of bewerkingen dat nodig is om de 
in dat hoofdfunktieblok te vervullen hoofdfunktie (bijv.: het toevoeren van 
een onderdee1) te kunnen uitvoeren of te volbrengen. 
De opeenvolgende hoofdfunktieblokken vormen tesamen de zgn. "hoofdlijn- van 
het FBS (in programmeertermen: het hoofdproqramma). 
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2.1.2 SPECIFIEKE INLEIDING 

Bet laatste, binnen deze opdraeht opgestelde FBS is aangegeven in bijlage 
II, en dateert van 19-5-'81 (deze datum is van belang, omdat het FBS 
geregeld aan wijzigingen onderhevig is naarmate het projekt vordert). 
Bij bet opzetten van bet FBS is uitgegaan van de aan de eel eisen te stellen 
voor zover die op dat moment bekend waren. Vast stond dat de eel een 
wordingsbaan-opzet (ipv. een wordingspunt-opzet) zou krijgen, voorzien van 
een transportsysteem dat de produkten mbv. een draagblok, opgebouwd uit een 
universeel en een speeifiek deel, van het ene "bewerkingsstation" naar het 
andere verplaatst. 
Een belangrijk punt eehter, de grenzen van de eel, is nog niet bekend. De 
grenzen van de eel liggen daar, waar de funktieblokken niet meer onbemand 
zullen of kunnen worden ingevuld.) Bet enige wat hieromtrend op dit moment 
vaststaat is bet feit dat bet inbrenqen van de onderdelen in het speeifieke 
deel van het draagblok, bet eventuele heebten, bet aflassen, en bet uitnemen 
van de produkten, volledig geautomatiseerd moet verlopen. Vandaar dat ook 
duidelijk in bet FBS naar voren komt dat de grens tUBsen het automatiseren 
en bet toepassen van mankraebt op diverse plaatsen kan worden gelegd. 

2.2 DE BOOFDLIJN YAN HET FBS 

In fig. 2.2 staat het zogenaamde hoofdlijn-flowsehema van het FBS afgebeeld. 
Zoals al is gezegd, is deze boofdlijn een opeenvolging van hoofdfunktieblok
ken, die ieder een elementaire basisfunktie aangeven (bijv. heehten en eon
troleren). Bet is van belang om vooraf goede afspraken te maken wat betreft 
de inhoud van de termen halffabrikaat en eindprodukt. Deze termen worden 
gedefinieerd vanuit bet geziehtspunt van de eel. Uiteindelijk levert de eel 
eindprodukten, ondanks het feit dat deze eindprodukten in de fabriek wel
liebt als balffabrikaat worden besehouwd. Ben halffabrikaat zoals dat in dit 
5ebeaa is aangegeven, is een samenstelling van onderdelen (waarbij de onder
delen gezien worden als de afzonderlijke komponenten waaruit de samenstel
ling is opgebouwd), waaraan reeds bewerkingen zijn uitgevoerd, maar die de 
eel nog niet mag verlaten, en die op een aangepast of ander draagblok, nog
aaais een of aeerdere cyeli doorloopt 

De hoofdlijn van de assemblage- en laseel kent de volgende hoofdfunkties: 

- opslaan onderdelen: deze hoofdfunktie omvat het ordenen, transporteren 
en op een gedefinieerde plaats opslaan van de diverse, buiten de eel 
gefabrieeerde onderdelen, die binnen het produktiegedeelte van de eel 
verder zullen worden bewerkt; 

- toevoer onderdelen: deze hoofdfunktie omvat het aan- en toevoeren van de 
diverse onderdelen aan de eel vanuit de opslag tot aan het gedefinieerd 
aanbieden van de onderdelen aan of door een toevoerinriehting; 

- plaatsen en klemmen: deze hoofdfunktie omvat het positioneren en fixeren 
van (bepaalde) onderdelen/halffabrikaten op een draagblok; 
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fig. 2.2: het hoofdlijn-flowschema 
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- hechten en kontroleren: dit hoofdfunktieblok bevat het hechten van 
(bepaalde) op het draagblok aanwezige onderdelen en het kontroleren van 
de -produkt--geometrie na het hechten; 

- aflassen en kontroleren: dit hoofdfunktieblok bevat het (af)lassen van 
(bepaalde) op het draagblok aanwezige onderdelen en het kontroleren van 
de ·produktM-geometrie na het lassen; 

- afyoeren halffabrikaat/eindprodukt en opslaan eindprodukten: deze hoofd
funkties omvatten het uit (het produktiegedeelte van) de eel afvoeren 
van een halffabrikaat of eindprodukt. 
Voor de halffabrikaten houdt dit in: het aanpassen van hetdraagblok 
alvorens een nieuwe produktiecyclus wordt doorlopen, of het van het 
draagblok nemen en het overplaatsen op een ander draagblok (eventueel 
na een tijdelijke opslag binnen de eel. 
Voor eindprodukten houdt dit in: het van het draagblok afnemen en het 
afvoeren van de eindprodukten voor opslag of gebruik buiten de grenzen 
van de eel; 

- draagblok geschikt maken: deze hoofdfunktie omvat het (om)bouwen van een 
draagblok voor het opnemen van een produkt/halffabrikaat. 

Zoals in het hoofdlijn-flowschema is te zien, kunnen er, afhankelijk van het 
te fabriceren produkt (variabelen hierin zijn oa. het aantal onderdelen, weI 
of niet hechten voor het lassen, het aantal benodigde draagbiokken en/of om
stellingen) verschillende cycli worden dooriopen en/of herhaald: 

Nadat er (bij de eerste doorgang minimaal twee) onderdelen op het draagblok 
zijn geplaatst en geklemd, kan er (indien dat voor het type produkt vereist 
is) worden gehecht. Hierna kunnen er opnieuw een of meerdere onderdelen wor
den geplaatst en geklemd, of kan de gehechte samenstelling worden afgelast. 
Na het aflassenkunnen er opnieuw een of meerdere onderdelen worden ge
plaatst en geklemd, en kan er opnieuw worden gehecht en/of afgelast. 
Per produkt moet worden onderzocht welke eyelus/cycli moet(en) worden door
lopeno 

In de hierboven beschreven eyeli is er vanuit gegaan dat de onderdelen tij
dens de produktie op een universeel en specifiek draagblok blijven. De laat
ste terugkoppeling geeft aan dat de mogelijkheid bestaat dat een produkt 
dermate ingewikkeld van constructie is, dat het de hoofdlijn in meerdere 
bewerkingscycli OP VERSCHILLENDE DRAAGBLOKKEN moet doorlopen. 
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2.3 HET UITGEWERKTE FBS 

Nu de hoofd1ijn is toege1icht, kan de nadere uitwerking besproken worden. 
Ret za1 duide1ijk zijn dat per hoofdfunktieblok een verdere uiteenrafeling 
in funktieblokken mogelijk is. Deze verdere uiteenrafeling is opgenomen in 
bijlage II. (In het FBS staat aangegeven van waar tot waar een bepaald 
hoofdfunktieb1ok 100pt (dmv.: ********** .......... **********). 

• uitwerking OPSLAAN ONDEROELEN: 
- na de fabricage van de onderdelen kunnen deze onderdelen ongeordend 

of geordend worden opgeslagen, bijv. in een norm-bak; 

- wil men in dit stadium een ongeordende voorraad ordenen (onder orde
nen wordt verstaan: het in een gedefinieerde positie in een gegeven 
opslagmiddel plaatsen van een onderdeelvariant), dan kan dit automa
tisch, semi-automatisch of met de hand gebeuren; 

- de al dan niet geordende voorraad kan, afhankelijk van de grenzen 
van de eel, automatisch (waarbij dan een bepaalde codering zal moe
ten worden toegepast om zowel onderdeel als bestemming te defini
eren) of met behulp van mankracht in een (cel)magazijn worden opge
slagen. 

Zowel het ordenen van de onderdelen alsmede het opslaan van de 
onderdelen kunnen binnen de grenzen van de eel (dwz. dat deze 
handelingen deel uit zouden maken van het onbemande celgebeuren) 
als buiten de grenzen van de eel vallen. 

• uitwerking TOEVOEREN ONDEROELEN: 
- de bakken met de voor de produktie gewenste onderdelen moeten vanuit 

hun ops1agplaats worden vervoerd naaI een bepaalde toevoerplaats in 
de eel. 
Wanneer de funktie OPSLAAN ONOERDELEN buiten de grenzen van de cel 
is gehouden, kunnen er nu opniuw twee mogelijke grenzen worden aan
gegeven: 

- we definieren een bepaalde plaats als zijnde het centrale 
aanvoerstation van aIle bakken met onderdelen, van waaruit de 
distributie van de onderdelen naar de gewenste plaats in de eel 
automatisch verloopt (verklaring funktieblok EVENTUEEL TUSSEN
TRANSPORT); 

- de bakken worden direkt op de gewenste plaats afgeleverd. 

- een niet geordende aanvoer kan nu alsnag geordend worden. Oit 
ordenen kan ook buiten de grenzen van de eel gehouden worden. 
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* uitwerking ONDERDELEN POSITIONEREN EN FIXEREN: 
- dit funktiehoofdbiok begint met een drietal statements: 

1. er moeten M onderdelen aan elkaar worden gelast: 
2. er moeten N onderdelen worden toegevoerd alvorens een volgende 

bewerking te doorlopen; 
3. er moeten eerst P onderdelen worden gehecht alvorens te worden 

afgelast, of alvorens opnieuw andere onderdelen moeten worden 
toegevoerd. 

De getalwaarden van M, N, en P moeten vooraf per type produkt per 
cyclus worden bepaald en zij bepalen de te volgen weg door het FBS; 

- de onderdelen worden toegevoerd en op een geschikt draagblok geposi
tioneerd. Dit toevoeren en positioneren kan op een maar ook op meer
dere p!aatsen gebeuren; 

- na een controle op aanwezigheid en positionering van het 
onderdeel/halffabrikaat, kan de klemfunktie uitgevoerd worden. Bij 
geconstateerde afwijking(en) kunnen de volgende ingrepen worden 
gepleegd: 

- corrigeren: de onderdelen worden alanog in de gewenste positie 
gebracht; 

- blokkeren bewerking: tijdens het verdere verloop van de produk
tie worden er geen bewerkingen meer uitgevoerd op de onderdelen; 

- verwijderen: de foutief geplaatste onderdelen worden verwijderd, 
waarna andere onderdelen worden toegevoerd. 

- de correct gepositioneerde onderdelen worden vervolgens op het 
draagblok gefixeerd. (Het draagblok is tijdens dit toevoeren, posi
tioneren en fixeren van de onderdelen uiteraard zelf ook tOY. de 
omgeving gepositioneerd en gefixeerd, dit om een correcte opname
positie van het draagblok te garanderen.); 

- het draagblok kan nu worden getransporteerd naar een volgend bewer
kingsstation (toevoerstation, Iasrobot, etc.), waar het opnieuw zal 
worden gepositioneerd en gefixeerd. 

* uitwerking HECHT EN EN CONTROLEREN: 
binnen het hoofdffunktieblok HECHTEN EN CONTROLEREN, is de mogelijk
heid ingebouwd de bewerking hechten (afhankelijk van het type pro
dukt of halffabrikaat) over te slaan; 

- moet een bepaald type weI worden gehecht, dan kan het noodzakelijk 
of gewenst zijn dat hetprodukt/halffabrikaat wordt gemanipuleerd 
(in een andere stand gebracht), bijv. om de toegankelijkheid voor de 
lastoorts te vergroten en/of verbeteren, of om een bepaalde lassoort 
te kunnen leggen (bij het geautomatiseerd lassen bestaat een voor
keur voor het zogenaamde ·onder de hand· lassen, boven het hoofd 
lassen levert nog steeds problemen op). Hierbij kan aIleen het 
produkt worden gemanipuleerd, of het draagblok met produkt. Na het 
hechten wordt het produkt in de uitgangspositie teruggebracht; 
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- na het heehten kan de geometrie van het produkt worden geeontro
leerd. Aangezien klemmen vaak veel ruimte in beslag nemen, kan het 
makkelijk zijn om eventueel in de weg zittende klemmen te openen of 
te verwijderen. De waarde van X, evenals de waarden van Y en Z die 
we verderop tegenkomen, zijn integer-waarden zoals ", N, en P dat 
ook zijn. Deze waarden liggen per produkttype vast en zijn via het 
besturinqsysteem van de eel bekend op plaatsen waar dat nodiq is. 

- bij geconstateerde afwijking(en) kunnen de volgende ingrepen worden 
gepleeqd: 

- eorrigeren: de onderdelen worden a1snog in de gewenste positie 
gebraeht (richten); 
blokkeren bewerking: tijdens het verdere verioop van de produk
tie worden er geen bewerkingen meer uitgevoerd op de onderdelen; 
verwijderen: het foutief gehechte produkt wordt 
verwi jderd, waarna het draalJblok beschikbaar is voor het opnemen 
van nieuwe onderdelen. 

- de heehteyelus wOldt herhaaid tot het gewenste aantal onderdelen is 
qeheeht. 

t uitwerking AFLASSEN EN CONTROLEREN: 
indien et is geheeht en er X klemmen Zl)n geopend/verwijderd, kan 
het voor het hoofdfunktieblok AFLASSEN EN CONTROLEREN noodzakelijk 
zijn dat et een aantal (Y) klemmen weer worden gesiaten en/of opqe
bouwd; 

ook bij het. aflassen kan het manipuleren naodzakelijk zijn; 

- blijkt na het controleren van de geometrie, dat de geometrie niet 
overeenkomstig de eisen is, dan kan er eventueel worden gericht. 
Het liehten eehter is een bewerking waar menselijke eigenschappen 
zoals ervarinq en gevoel ("feeling-: de man geeft geen lukrake mep 
met de hamer) van belanq zijn voor het slagen van deze bewerking. 
Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke manafhankelijke bewerking 
bijzonder veel problemen zal opleveren bij het automatiseren. 
Vandaar dat deze bewerking ter discussie staat ais het de opname in 
de eel betreft. De mogelijkheid tot opname is vooralsnog weI aanqe
qeven in de funktielay-out. 

- vanuit cel-ooqpunt worden afqekeurde produkten beschouwd als 
·uitval" (handmatig herstel kan nog mogelijk zijn); 

de lascyclus wordt herhaald tot het gewenste aantal onderdelen is 
geheeht. 

- qoedgekeurde produkten kunnen een eventuele secundaire bewerking 
ondel'qaan. 
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* uitwerkinq OPSLAAN EINDPRODUKTEN: 
- indien een produkt aIle (op het momenteel transporterende draagblok 

uitvoerbare) bewerkingen heeft ondergaan, wordt het van het draag
blok verwijderd. Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van 
een uitwerpmeehanismej 

- uitvalprodukten worden gedeponeerd in een uitvalbak. Deze produkten 
zouden, wanneer ze herstelbaar zijn, een uitvalbehandeling kunnen 
ondergaan; 

halffabrikaten worden overgezet op een nieuw of aangepast draagblok 
(eventueel na een tijdelijke opslag binnen de eel); 

- de eindprodukten kunnen ongeordend of geordend worden opgeslagen in 
bakken of op pallets; 

- de bakken met de eindprodukten moeten vanuit hun vulplaats worden 
vervoerd naar een bepaalde afvoerplaats in de eel. 
Wanneer de funktie OPSLAAN ONDERDELEN buiten de grenzen van de eel 
is gehouden, kunnen er nu opnieuw twee mogelijke grenzen worden aan
gegeven: 

- de bakken worden op de vulplaats afgehaald; 
- we definieren een bepaalde plaats als zijnde het centrale af-

voerstation, waarop aIle bakken met eindprodukten vanaf hun vul
plaats in de eel automatisch samenkomen (verklaring EVENTUEEL NA 
TRANSPORT). 

- de bakken met de eindprodukten zouden nu vanuit hun vulplaats of 
vanaf de centrale afvoerplaats kunnen worden vervoerd naar een 
bepaalde opslagplaats in een magazijn. Dit opslaan in een magaiijn 
kan binnen de grenzen van de eel vallen maar ook erbuiten. 

* uitwerking DRAAGBLQK GESCHIKT MAKEN: 
- het lege draagblok wordt naar het draagblokkenmagazijn teruggevoerd; 

- via de eomputerbesturing nagegaan of het gewenste draagblok gemon
teerd voorhanden is, of dat er een draagblok moet worden (om}ge
bouwd. 

bij dit (om)bouwen van een draagblok komt opnieuw de splitsing in 
een universeel deel en een of meerdere speeifieke delen tot uiting. 
Nadat is geeontroleerd of de delen goed zijn gepositioneerd en 
gefixeerd, kan het draagblok worden aangeboden bij de toevoerplaats 
van de onderdelen. 

Aan de hand van het opgezette FBS kunnen er eisen worden opgesteld waaraan 
het draagblok moet voldoen. Dit is een van de redenen waarom het FBS is 
opgezet. Bij de vervulling van bepaalde funkties is een aanpassing van het 
draagblok noodzakelijk. In het volgende hoofdstuk worden die funkties uit de 
voorlopige globale funktielay-out vermeld, die invloed hebben op de con
structie van het universele en specifieke deel van het draagblok, en wordt 
nader op deze eonstruktieve uitgangspunten ingegaan. 
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HQQFD~TYR 3 HET ONTWERP VAN DE DRAAGBLOKKEN 

3.1 YASTSTELLEN VAN QE UITGANGSPUNTEN 

3.1.1 INLEIPING 

Een belangrijk onderdeel van een assemblage-lijn (mits toegepast) is het 
dxaagblok (ook weI produktdrager genoemd). Deze zorgt ervoor dat de onder
delen/halffabrikaten hun weg Iangs de bewerkings- en controle-units kunnen 
volgen. Ret assembleren van een groot aantal verschillende produkten, heeft 
vaak tot gevolg dat er meer verschillende draagblokken nodig zijn. Poor het 
draagblok op te bouwen uit een universeel deel waarop (eventueel modulaire) 
specifieke delen kunnen worden gemonteerd, wordt bereikt dat het draagblok 
in zijn geheel minder produktgebonden is. Het universe Ie deel meet zijn aan
gepast aan het transportsysteem en de bewerkings-/controle units, het speci
fieke deel daarentegen meet gericht zijn op verschillende produkten. (zie 
biz. 10) 
Pit heeft tot gevolg dat er een magazijn nodig is voor de opslag van de ver
sChillende specifieke delen. 

3.1.2. PE MEIHOPE YAN OPLOSSEN 

De manier waarop het ontwerpproces is gestart staat hieronder aangegeven. Na 
het opstellen van het FBS is bepaald welke funkties daaruit van invioed zijn 
op de constructie van het draagblok (in par. 3.2.2 en 3.2.3 gesplitst in 
deelproblemen van het universe Ie deel en het specifieke deel). 
VOOI deze deelproblemen zijn vervolgeus verschillende oplossingen bedacht en 
deze kunnen later worden samengevoegd tot een voorontwerp. 
In par. 3.1.4 staat aangegeven welke mogelijke wegen er ingeslagen kunnen 
worden bij het ontwerpproces. 

3.1.3 BET RESULIAAI Y.D. ONDERZOEK NAAR DE GLOBALE FUNKTIELAY-OUI 

Allereerst is een globale funktielay-out opgesteld die de mogelijke gang van 
zakenweergeeft ten aanzien van de las- en assemblagecel, indusief de rand
gebeurtenissen zoals opslag, aanvoer en afvoer van onderdelen (zie hst. 2). 
In deze lay-out zijn een aantal funkties aan te wijzen die gevolgen/invloed 
hebben voor/op het ontwerp van het draagblok. Deze funkties zullen achter
eenvolgens worden opgesomd met bijbehorende toelichting. 

Constructie-bepalende funkties uit de funktielay-out: 

• Positioneren en fixaren van het draagblok; hierdoor wordt de positie van 
het draagblok gedefinieerd. Dit is nodig voor o.a. het hanteermechanisme 
(robot, onderdeeltoevoer, meetmachine). 

* Liggen onderdelen/halffabrikaten goed?: logische controle die nodiq is, 
om moeilijkheden met het assemblageproces te voorkomen. 



- 25 

* a) Kleminrichting (voor onderdelen) OQ het draaqblok en 
b) Kleminrichtinq buiten het draaqblok en 
c} Combinatie van a) en bl: 
Mogelijkheid b) en c) geven de mogelijkheid dan dat de onderdelen buiten 
het draagblok worden geklemd, door een klemunit dat parallel aan het 
draagblok transportsysteem "meereist". (Deze zijn in eerste instantie 
minder interessant als ontwerp voor het draagblok.) In deze afstudeer 
periode wordt afgezien van deze 2 mogelijkheden en zal aIle aandacht 
uitgaan naar mogelijkheid a), waarbij er uiteraard maar verschillende 
mogelijkheden zijn om deze te realiseren. 

* Heeht~n van 9nderdelen en 
* Aflassen van produkt/halffabrikaat; 

Beiden vormen een onderdeel in het Idsproces, om dit mogelijk te maken 
zal gezorgd moeten worden voor een goede stroomkring (op een gedefini
eeIde plaats moet de lasstroom afgevoerd worden). Tevens dient gelet te 
worden op de ruimte, nodig voor het lassen. 

* Controleren van de geometrie; (hierbij kan ook gedacht worden aan het 
controleren van de lassen) dit vergt een nauwkeurige positioneernauwkeu
righeid. 

* Verplaatsen van het draagblQk (op het transportsysteem); de constructie
ve uitvoering van het universele deel hangt af van het toe te passen 
transportsysteem. 

* Toevoer onderdelen/halffabrikaten en 
* Qppakken produkt/halffabrikaat: 

Beide funktieomschrijvingen eisen een bepaalde ruimte ten aanzien van 
het inbrengen en uitnemen van onderdelen/halffabrikaten van de te 
gebruiken grijpers. 

* Ujtwerp-/drukmechanisme; beter is het am het lasproces goed te beheer
sen, of de opnames en klemmen zodanig te construeren dat vastraken van 
produkten uitgesloten is. 

* Aanpassen draagblok aan nieuw prQdukt: ombouwen/uitwisselen van (even
tueel modulaire) specifieke delen, am een nieuw produkt te kunnen 
assembleren. 

* lnformatje oyerdracht tussen draagblok en besturing; nodig is bijvoor
beeld de informatie: 
- welke (eVt. modulair samengestelde) specifieke 

mal ligt op het draagblok 
- welke bewerkingsunits dienen gevolgd te worden 
- welk produkt ligt erop 

(Deze funeUe komt in het schema naar voren en is als zodanig niet aan 
te wijzen.) 

* Ilem onderdeel/halffabrikaat; van binnenuit of van buitenaf bediening 
van klemmen. 
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* Manipulerenj 
Het draagblok moet in een andere positie (verdraaien, kanteIen> gebracht 
kunnnen worden, en voldoende beschermd zijn/worden tegen vervuiling. 

* Secundaire b~w~,kingen; 
Voor deze (nog niet aangegeven) titerkingen moet ruimte zijn, of alsnog 
gemaakt kunnen worden (zie bIz. 9). 

3.1.4 HOGELIJKE INDELING YOPR HET ONTWERP VAN PE SPECIFIERE EN UNIYERSELE 
DRAAGBLOKKEN 

I DRAAGBJ,OKREN I 
I 

I I 
VOOR 3 PRODUKTFAMILIES PER PROOUKTFAMILIE 
SAMEN 1 UNIVERSEEL DEEL 1 UNIVERSEEL PEEL 

ONTWERPEN ONTWERPEN 
I I 

f I I I 
ALTIJD 1 SPECIFIER MEERDERE SPECIFIEKE ALTIJD 1 SPECIFIER MEERDERE SPECIFIERE 
DEEL OP EEN UNIVER- OELEN PER UNIVER- DEEL OP EEN UNIVER- OELEN PER UNIVER-

SEEL OEEL SEEL DEEL SEEL OEEL SEEL PEEL 

1. 2. 3. 

KRITERIA 1e SPLITSING: 

VQORPELEN (rechtertak tOY. linkertak): 

eventueel/ruogelijk zijn de ontwerpen van de drie universele delen in een 
later stadium samen te voegen tot een antwerp; 

- eenvoudigere aanpak. 

IAPELEU <rechtertak tOY. linkertak): 

- de universaliteit gaat gedeeltelijk verloren (in ieder geval voorlopig); 
- duurder (meer konstruktief werk, besturing moeilijker door toename aantal 

4. 

universele delen (3 ipv. 1), magazijn/buffer met verschillende universele 
draagblokken nodig). 
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KRITERIA 2e SPLITSING: 

YOORDELEN (rechtertak tov. linkertak): 

- fleiibeler dan bij ontwerp via andere -tak"; 
- (beter aanpasbaar aan nieuw(e) in de eel op te nemen produkt(en»; 
- goedkoper, mede door het kleinere aantal te ontwerpen specifieke draag-

blokken. 

NADELEN (rechtertak tov. linkertak): 

- minder eenvoud in het ontwerp van het universele draagblok; 
- minder hulp via de tekeningen van de DAF-Iasmallen; 
- het kompleet ombouwen van een draagblok gaat langszamer/moeilijker. 

Toelichting: 

Tijdens de ontwerpfase is gebleken dat het ontwerpen van draagblokken voor 
twee produktfamilies in een periode van ongeveer een maand duidelijk niet 
haalbaar is. Er blijken nogal wat hindernissen op te duiken (met name tij
dens de ontwerpfase) die nogal wat tijd vergen om op te lossen. Oaarom is 
voortijdig besloten om voor elke produktfamilie een apart specifiek deel te 
ontwerpen (Hegger: het ontwerp van het specifieke deel voor de onderveer
plaatfamilie, Hoppenbrouwers: het ontwerp van het specifieke deel voor de 
ringvormsteunfamilie), en een universeel deel zal later aangepast moeten 
worden wanneer: 

a) de voorlopige ontwerpen van elk specifiek deel op tafel liggen. 
b) een beslissing is genomen over het transportsysteem. 

In de komende paragrafen zullen de volgende voorantwerpen worden besproken: 
1) Het voorlopige ontwerp van het universele deel. (pdr. 3.3.1) 
2) Het voorlopige ontwerp van het specifieke deel voor onderveerplaten. 

(par. 3.3.2) 
3) Het voorlopige ontwerp van het specifieke deel voar ringvormsteunen. 

(par. 3.3.3) 

Hierbij zal vooral ingegaan worden op de deelproblemen die zich bij de con
structie voordoen, en hoe deze zijn opgelost. 
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3.2 HET SPECIFICEREN VAN DE DEELPROBLEMEN 

3.2.1 INLErDING 

Aan de hand van de gevonden funkties, die gevoigen/invioed hebben voor/op 
het ontwerp van het draagblok, worden deze funkties die van belang zijn voor 
het specifieke en het universele deel als voIgt verder uitgewerkt: 

- beschrijven van deelproblemen 
- oplossen van deeiproblemen 

3.2.2 DE OEELPROBLEMEN BIJ HET UNIVERSEEL DRAAGBLOK 

* Aanpassen aan het transportsysteem. 

Oit kan vooriopig niet uitgewerkt worden, omdat hiervoor nog geen 
standpunt over is ingenomen. 
Zaken waarmee bij de beslissing over het transportsysteem rekening ge
houden dient te worden: 
- aassa draagblok + produkt <± 30--50 kg.) 
- aansluiten op bewerkings-/controle units 
- afneembaar van het transportsysteem 
- geschikt voor aparte en onafhankelijke verplaatsing over het trans-

portsysteem 
- ongevoelig voor vervuiling (veroorzaakt door het lasproces) 

* Positioneren en fixeren. 

- Aanligpunten vast leggen. 
- Vastzetten draagblok (rotatie- en translatie mogelijkheden uitslui-

ten) . 

* Manipuleren (verdraaien, kantelen en verplaatsen) . 

Bet manipuleren van het draagblok 1.5 nodig om het zogenaamde boven het 
hoofd lassen te vermijden. net draagblok en/of het produkt zou daarbij 
overgeplaatst kunnen worden op een speciale draaitafel. niervoor zijn 
oppakpunten nodig. 

* Koppeling voor voeding en signalen. 

- Welke voeding wordt toegepast voor het automatische klemmen? 
- Hoe wordt de koppeling tussen bewerkingsunit en draagblok tot stand 

gebracht? 
- Welke schakelunits zijn nodig? (aIleen bij toepassing pneumatiek) 
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* Informatiedrager. 

Ook hier geldt weer, afwachten tot een beslissing is gevallen over het 
besturig5systeem. 
Rekening dient gehouden te worden met: 
- draadloze informatie overdracht 
- informatie over een zo groot mogelijke afstand kunnen sturen (dit 

verkleint de inbouwnauwkeurigheid voor de aflezers) 
- ongevoelig voor lasinstallatie 
- geheugencapaciteit voldoende voor diverse coderingen 
- inbouwmogelijkheid 

* Sensoren (mechanische voeler). 

Mogelijk uit te voeren funkties: - aangeven dat specifiek draagblok in 
universeel deel aanligt. 

- aangeven dat onderdelen/halffabrikaten 
goed liggen. 

* Koppeling met specifiek deel draagblok. 

- zie positioneren en fixeren. 
- zie koppeling voor voeding en signalen. 

* Uitwerp/drukmechanisme. VOORLOPIG NIET VAN TOEPASSING. 

3.2.3 DE OEELPROBLEMEN VAN HET SPECIFIEKE DRAAGBLOK 

* Positioneren en fixeren in universeel deel. 

* Koppeling voor voeding en signalen. 

* Sensoren. 

Speciaal voor het specifieke deel; naderingsschakelaar voor het resetten 
van het instelmechanisme. 

De drie bovenstaande punten zijn reeds behandeld bij de deelproblemen 
van het universele deel. 

* Afvoer lasstroom. 

* Uitvoering specifieke delen: een basis deel met daarop: 
- verstelbare units (vast gemonteerd) 

uitwisselbare klemmen, opnames en 
centreerpennen. 
uitwisselbare opnames 
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3.3 DE UITWERKING VAN QE DEELPROBLEMEN 

3.3.1 DE UITWERKING VAN DE DEELPROBLEMEN VAN HET UNIVERSELE PEEL 

Uit de opsomming Vdn de deelproblemen (par. 3.2.2) blijkt dat nog niet aIle 
deeiproblemen kunnen worden uitgewerkt. Maar het aangeven ervan is weI 
belangrijk. Daarom voIgt nu de uitwerking van de nog resterende deelproble
men. 

PQsitignering yan het uniyerseel deel van bet draagblQk. 

Biermee wordt bedoeld het positioneren van het draa9J!lQ~ oI?".~be..~rkiJl:gs
unit, wat dit oak mage zijn. 

Principe positioneren: 

Onderkant: op 3 punten ondersteund 

Zijkant: tegen 2 punten steunen 

Zijkant: op 1 punt tegen houden. 

Toelichting figuren: 
F ;; drukkracht. 
s ;: steunpunt. 

Uitvoering: 

F 

s 

Fig . .:3,3, I . a... • 

IJI''W--s 

s 

Fig. 3,3.,1. A,.. 

Fig . 3,~, I. c.. . 

nauwkeurig gat, samenvoegen met 
ontwerp koppeling voor voeding 
en signalen 

2: If; ~. 3 ( . 
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slobgat 

oplegvlak 

_ = aanUgvlak 

Verklaring: Het aanUtJvlak dan de onderkant komt overeen met fig .3.~U:l,. 
Het nauwkeurige gat en het slobgat zijn een combinatie van 
fig 3,~.If,en fig .3,3, I. c. 

nit is voldoende om te kunnen positioneren. Maar aan twee voorwaarden is 
niet voldaan: 

1) Het draagblok moet eerst op de juiste plaats zijn. (van transportsys
teem naa! bewerkingsplaats) Oit is een gedefinieerde plaats (x,y,z) 
met bepaalde toleranties. 

2) Vervolgens wordt het draagblok zuiver in het x-y vlak gepositioneerd. 
Het draagblok is weI gepositioneerd op het in hoogte verplaatsbare 
mechanisme. Ooch deze moet vastgelegd worden. Oit kan onder meer 
gebeuren door opnames aan de zijkant van het draagblok te bevestigen. 
Hierdcor kan deze hoogte ook behouden blijven wanneer het draagblok in 
zijn geheel gekanteld zou moeten worden. 

nit houdt in dat het draagblok op zijn gepositioneerde plaats wordt vastge
zet. Oit kan gebeuren met klemmen zoals die aangegeven zuHen worden onder 
het deelprobleem; kcppeling met specifiek deel draagblok (blz~). 
Hlervoor is dus een klem nodig die de bewegingsvrijheid in verticale richt
ing (wanneer gepositioneerd is) tegen houdt. 

tJanipuleren 
(zie vorige paragraaf) 

KORpeling YOQr YQeding en signalen 

Inleiding: Het draagblok zal tijdens het assemblageproces verschillende 
bewerkingsplaatsen doorlopen. Op die bewerkingsplaatsen moeten 
dingen aangestuurd en gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld het 
openen/sluiten van klemmen, controleren van de aanwezigheid 
onderdelen, enz .. 
Als de klemmen van binnenuit bedlend worden dan zal dat gebeu
ren met behulp van perslucht, verder zijn er sensoren die al 
dan niet pneumatisch uitgevoerd kunnen worden. 
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De doorvoer kan bestaan uit: - perslucht (kleine lekkage toe
gestaan) 

- signalen van sensoren 
lasstroom (proberen te vermij
den) 

De enige oplossing is een gecombineerde stekkerverbinding, die 
een qeheel vormt met de positionering van het draagblok, om 
zodoende meerdere funkties tegelijk te laten plaats vinden. 
ten constante verbinding is niet m0gelijk omdat het draagblok 
diverse verplaatsingen moet uitvoeren. 
Stel dat deze met flexibele kabels gevoed zou worden, om die 
kabels in een goede baan te geleiden zou veel te ingewikkeld zijn 
en vergt extra ruimte. (mits dit technisch mogelijk is) 

De stekkerverbinding zou kunnen vervallen indien: 
1) Alle klemmen van buitenaf bij de bewerkingsplaats bediend 

kunnen worden. 
2) Controle van aapwezigheid/positie van buitenaf mogelijk 

is. (meest onwaarschijulijk) 

Ontwerp koppeling Zoie bi j 1 (j<;W:m: 

§enS9ren, (naderingsschakelaars). 

Uitvoeringsmogelijkheden: 

electrisch: deze kunnen klein uitgevoerd Zl.Jn met als voordeel de kleine 
inbouwruimte. De electrische aansluiting die hiervoor nodig is tussen de 
vaste wereld en het draagblok (stekkerverbinding) kan problemen opleveren, 
deze is gevoelig wanneer gebruik gemaakt wordt van kleine stroornpjes. 

- pneumatisch: deze zijn al iets groter van opbouw, vooral door de perslucht 
aansluiting neemt de inbouwruimte veel toe. Toch hebben deze het voordeel 
dat ondanks dat er kleine lekkages kunnen optreden dit geen invloed heeft 
op de werking van de gebruikte sensor. 

Opmerking: Om een pneumatisch signaal te kunnen gebruiken voor de 
besturings unit zal deze tach omgezet moet worden in een 
electrisch signaa1. Dus electrische naderingsschakelaars genieten 
de voorkeur. 

loppeling met het specifjek deel van het draagblQk 

Inleiding: Het specifieke deel van het draagblok moet uitgewisseld kunnen 
worden, en zal tijdens het transport op het universele deel 
gepositioneerd en gefixeerd moeten zijn. Dit om de postie van 
het specifieke deel te waarborgen. 

funktie: Nadat het specifieke deel gepositioneerd is, is aIleen verschui
ving in verticale riehting nag lUogelijk (afgezien van horizon
tale verschuivingen, mogelijk door speling). 
Voordat het specifieke deel wordt toegevoerd (verticaal) moeten 
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de te gebruiken Hemmen worden IJeopend, en nadat het specifieke 
deel gepositioneerd is weer gesloten worden. 

Moqelijkheden om te klemmen: 

richting I zo min mogelijk (liefst 1) bedie
ningsrichting. 

- buitenaf, mechanisme buiten draaqblok be
diend klemmen op draagblok. 
binnenuit, mechanisme in draagbiok inbouwen 
dat de klem(men) zelf bediend maar extern 
gevoed wordt. 

- constante toevoer. 
- buffer. 

mechanisch 
-. pneuma tisch 

hydraulisch 
electrisch 

- grootte, genoeg om specifiek deel en produkt 
op z'n kop vast te kunnen houden met waar
borging van de positie ten opzichte van het 
universele deel. 

Voor de verschillende ontwerpen zie bi j lagellZ: 

flaatsen van klemmen yoor specifiek deel 

Inleiding: Wanneer het specifieke deel van het draagblok gepositioneerd is, 
moet het nog gefixeerd worden. oit zal gebeuren door een of meer
dere klemmen op daarvoor geschikte plaatsen. 
Het is van be lang dat wanneer geklemd wordt, er geen onnodige 
scheefstellingen ontstaan, doordat een klem op een verkeerde 
plaats is gemonteerd. Scheefstellingen kunnen het gevolg zijn 
van: 

- te sterke klemmen, 
- te zwakke constructie, 
- onnauwkeurige bewerking, 
- verkeerde constructie. 

Toch dient er op gelet te worden dat wanneer meerdere klemmen 
gebruikt worden deze qelijktijdig gesloten worden. 
(Voor de uitvoering van het universele deel zie bijlage ~ 
Bij het volgendej mogelijke plaatsen voor de klemmen, is 
uitgegaan van de buitenaf bediende klem (zie bijlage~). 
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Moqelijke plaatsen van de klemmen: 

K ---.. 
J( +. 
t 

t 
Gevolq voor draaqblok: 

Klemmen (K) zo dicht mogelijk bij steunpunten 
plaatsen j met verschillende bedieningsrichting 
(-4). 

Klemmen in het midden. 

Klemmen zo dicht mogelijk bij steunpunten, 
met gelijke bedienin9srichting. 

1) - weinig tot geen doorbuiging van het specifieke deel. 
- het bedienend mechanisme voor de klemmen moet een langere weg afleg

gen. 
- 4 klemmen nodig. 
- ongelijke belasting bij openen klemmen. 

2) - gevaar voor te grote doorbuiging, dus versteviging nodi9. (ribben, 
dikkere plaat) 

- 2 klemmen nodig. 
- sne! en gemakkelijk te bedienen. 

3) - weinig tot geen doorbuiging van het specifieke deel. 
- 4 klemmen nodig. 
- snel te bedienen. 
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3.3.2 DE UITWERKING V.D. DEELPROBLEMEN V.H. SPECIFIEKE PEEL BINNEN DE 
ONDERVEERPLAATFAMILIE 

3.3.2.1 AFVOER LASSTROOM 

Hierbij dient rekening te worden van het feit dat de stroom de weg van de 
minste weerstand zal volgen naar de aardklem. Tevens moet men in de gaten 
houden dat er een spanningsverschil bestaat tussen aIle punten tugsen de 
lasboog en de aardklem tov. de aarde. Ongewenste stroomlekken en/of stroom
doorgangen moeten worden vermeden, bijvoorbeeld door hiermee bij het con-

, strueren rekening mee te houden of door te isoleren. 

3.3.2.2 HET MECHANISME VOOR DE INSTELLING VAN DE HARTAFSTANO 

Inleiding: De veerplaten verschillen in diverse opzichten van elkaar. Deze 
verschillen uiten zich in: lengte, breedte en hoogte van 

Fig. 

de plaat. 
- hartafstand in lengte (1) en breedte 

(b), zie fig.3.3,al~. a... 
- diameter gat (¢ d) .. 

pd 

3, "3,l,2o..,'--------+-----------....... · 

De vraag is nUl waarop moet gepositioneerd worden? 

* Lengte en breedte van de plaat: De gietstukken hebben een 
grove zijkant l moeilijke vorm en zijn dlls niet nauwkeurig. 
De H-platen zijn daarentegen veel beter te gebruiken. 

* De hartafstand in combinatie met diameter: Deze zijn weI 
nauwkeuriger aan de maat (dug te gebruiken), de oppervlakte 
kwaliteit laat nogal wat te wensen over, maarDlijkt toch een 
redelijke vlakheid te hebben. 
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Voor het verschillende aanbod van hartafstanden met bijbehorende 
gaten, zal dus een mechanisme moeten worden ontworpen dat deze 
kan instellen. Hierbij is het instellen van de hartafstanden aan 
een kant (voor twee gaten) voldoende. Voor de andere kant wordt 
gebruik gemaakt van 2 oplelJPunten. Bij toepassing van een opleg
punt heeft dit consequenties voor de klemmen, deze moeten dan 
binnen die driehoek aandrukken om geen scheefstellingen te ver
oorzaken. 
Va or het ontwerp zal worden uitgegaan van 2 mogelijkheden: 

1) Instelling hartafstand met verplaatsbare centreerpennen. 

2) Instelling hartafstanden met verstelbare centreerpennen. 

1) Het mechanisme met verplaatsbare centreerpennen. 

Hierbij wordt uitgegaan van instelbare hartafstanden met behulp van een 
schroefspil, deze wordt(bijvoorbeeld)aangedreven door een servomotor die 
weer bestuurd wordt door een computer die uitzoekt welke instelling nodiy 
is. De nulpositie wOldt bepaald met behulp van een of twee naderings
schakelaars. De instelling mag door trillingen tijdens het transport niet 
vetschuiven. 
Bij het ontwerp is uitgegaan van een zo compact mogelijke uitvoering. Met 
compact wordt bedoeld dat de constructie onder de veerplaat past (hoogte 
zo klein mogelijk) en liefst niet of weinig uitsteekt. Tevens dient dit 
mechanisme beschermd te zijn tegen vervuiling. (Voor het ontwerp zie bij
lage VI.a) 

2) Mechanisme met verstelbare hartafstanden. 

Hierbij moet worden gedacht aan een draaitafel met daarin diverse voorge
boorde gaten op verschillende diameters. Hierbij moet dus van te voren 
worden bepaald waar een gat geboord moet worden. De diameter bepaald waar 
een centreerpen kan zitten, door nu ook nag de hoek in te stellen met be
hulp van bijvoorbeeld een servomotor, staat de positie van het gat en dUB 
de hartafstanden vast. (Voor het antwerp en uitleg zie bijlagelnP.) 

3.3.2.3 KLEMUNIT VOOR ONDERDELEN{HALFFABRIKATEN 

Inleiding: De klemmen die gebruikt zullen worden, zullen automatisch geopend 
en gesloten moeten kUnnen worden. Daarnaast moet het mogelijk 
zijn am ook klemmen te kunnen openen, die tijdens het lassen een 
obstakel vormen, en daarna weer te sluiten. 
Het openen en sluiten van de klemmen die zich bevinden op het 
draagblok, vindt aIleen pIaats op de ~bewerkingsplaatsen·. 

Uitvoering: De kIemmen die toegepast zullen worden zijn: 

1) Mechanische klemmen van buitenaf bediend. 
2) Mechanische klemmell met pneumatische terugstelling van bin

nenuit bedlend. 
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Deze zuIIen afzonderlijk bij ue ontwerpen van de specifieke de
len worden toegepast. dit am de mogelijkheid van de 
afzonderlijke klemmen te toetsen. En daarmee zoveel mogelijk 
kennis op doen voor elke toepassing, 
om tot slot tot een goede geselecteerde keuze te kunnen komen. 
omdat elke klem een bepaald toepa~singsgebied heeft. 

De mechanische klemmen die in de volgende figuren te zien Zl)n, 
zijn (algemene) modellen. Voor de onderdelen zijn aIleen recht
hoekige yormen gebruikt, zoddt de normaalkracht aIleen loodrecht 
of evenwijdig op de veerkracht is getekend. 
Dit heeft geen invloed op het aantal verschillende klemmen dat 
getekend is, maar weI op de grootte van de normaalkracht (die 
kleiner of groter zou uitvallen) . 

klem gespannen: klem open: 

P > F - vg F - x/y * F n ve 

x/z * Fve P 2. Fyg 

F ~ 0.5 x/y F P 2. F n ve vg 

.... - ....... -1---



J 

-p -_ ...... 

- ........ -t----

F. ... ~-

- X, Y en 1: 1engten 
- a variabe1e hoek 
- S slaglengte 
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- P kracht die nodig is om klem te ontspannen. 
- F : Kracht die veer kan leveren in die eindtoestand ve 

P 2. FVg 

- Fvg: kracht die veer levert in volledig gespannen toestand. 

- Fn : normaalkracht die op het onderdeel wordt uitgeoefend. 
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3.3.2.4 UITWISSELBARE KLEMUNITS EN QPNAMES 

De vora van de opnames (onderveerplaatfamilie) kan in grate lijnen overge
nOJlen worden van de reeds bestaande OAF-lasmallen. Maar am deze uit te kun
nen wisselen zullen deze moeten voldoen aan de volgende eisen: 
1) Elk type (klemunit of opname) moet opgepakt kunnen worden door een robot, 

hierbij dient dus een gedeelte van die constructie universeel aangepast 
te zijn aan 'n type grijper. Om zo het aantal grijpers te beperken. 

2) Bet aantal gaten voor de aan de klemunits en opnames bevestigde centreer
pennen dient beperkt te blijven. Vooral wanneer bijvoorbeeld klemunits, 
qua positie weln19 van elkaar verschillen. Het effect is dan dat de cen
treerpennen op een andere plaats onder de opname of klemunit komen te 
zitten. 

Voor de verschillende antwerpen van klemmogelijkheden vaor centreerpennen 
zie bijlage .~ 

3.3.2.5 NABESPREKING VAN DE YOORONTWERPEN voeR DE ONPERYEERPLATENFAMILIE 

Als we willen streven naar flexibiliteit zdl men zoveel mogelijk maeten kun
nen instellen, am zo niet afhankelijk te hoeven zijn van units die uitgewis
seld maeten worden (extra apslag van units). 
Bij het voorlopige antwerp van het specifieke deel vaor onderveerplaten, is 
het meest flexibele deel het mechanisme ter instelling van de hartafstand 
Blet behuip van twee o·f drie servomotoren. (centreerpennen maeten ui tgewis
seld worden) Nag beter zau het zijn wanneer de hoogte van het aplegpunt plus 
de vereiste diameter oak nag instelbaar zouden zijn. Oit zal zeker een uit
breiding van het antwerp tot gevolg hebben. Men dient hierbij dan weI ap te 
Ietten dat de uitbreiding van het huidige ontwerp geen invloed mall hebben op 
de posities van de klemunits en de opnames (tenzij een geintegreerde can
structie mogelijk is). 
V~~r de klemunits en apnames zal voorlapig gelden dat deze zo simpel,compact 
en universeel magelijk worden uitgevoerd om gemakkelijk uitgewisseld te kun
nen worden en geen te grate belasting vormen voar de opslagcapaciteit. De 
klemunits zullen van buitenuit moeten worden bediend, hetgeen tot gevolg 
heeft dat op het draagblok geen cilinders aanwezig zijn om de onderdelen te 
klemmen. Daarvoor in de plaats zullen weI cilinders nodig zijn buiten het 
draagblok die de klemunits bedienen (deze klemunits zijn gespannen in onbe
diende taestand). 

Samenvattend komt het hier op neer dat: 
• de hartafstand softwarematig moet worden inq·esteld. 
* de benodigde centreerpennen, klemunits en opnames uitgewisseld moeten 

kunnen worden. 
* de klemunits softwarematig op de juiste plaats en moment bediend moeten 

worden. 
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3.3.4 VOORQNTWERPEN VAN SPECIFIEKE DELEN VOOR DE RINGVORMSTEUNFAMILIE 

3.3.4.1 INLEIDING 

In bijlage I is informatie verstrekt omtrend de ringvormsteunfamilie. 
Aangezien de ringvormsteunen zijn oPgebouwd uit twee delen, is het logisch 
voor ieder deel een afzonderlijk specifiek deel te ontwerpen. (Zie tak 2 en 
4 van het schema op blz J.b.). Bet voorontwerp van het specifieke deel voor de 
klembanden staat hieronder beschreven. Gezien de beschikbare tijd zijn de 
specifieke delen voor de L-steunen niet onderzocht. 

Voor de klembanden worden diverse diameters gebruikt {varierend van ~ 356 
tot ~ 195'f"1.n gemonteerde toestand}. Daarnaast kamt het voor dat de afstand 
tussen de lippen (in geklemde toestand 10 of 15 mm) varieert, (in ongeklemde 
toestand toestand staan de lippen altijd verder open; tussen de 15 en 35 
mm), en bovendien verandert de hoek waaronder de lippen moeten staan (de 
hoek waaronder de L-steunen vastgelast worden). 
Tevens dient vermeld te worden dat de klembanden grote maatafwijkingen ver
tonen. 

Voor het ontwerp van de klemmogelijkheden is uitgegaan van drie methoden: 
1) Uitwisselbare klemunits (door een robot of een overzetmechanisme) 

plaatsen op een plaat met een gatenpatroon. 
2) Automatisch verstelbare klemunits (evt. extern bedient). 
3) Bet aantrekken van de klemband om een dUnder. 

3.3.4.2 PE UITWISSELBARE KLEMUNITS 

Voor de klembanden zijn twee soorten klemunits nodiq: 
1) een unit om de lippen te klemmen; en 
2) een unit om de band te klemmen. 

De linkerhelft van de klemband blijfl zo helemaal vrij voor de verschillende 
lassen. 
Per klemband (per specifiek deel) worden er twee bandklemunits gebruikt, en 
een lippenklemunit. 
Bij deze mogelijkheid (de uitwisselbare units) moet. men ervan uitgaan dat 
afhankelijk van de klembanden (diameters) er een of meerdere qatenpatroon of 
patronen wordt opgest.eld voor het specifieke deel, waar (afhankelijk van de 
klembanddiameter en de verdraaiing van de lippen) klemunits op worden ge
plaatst. 
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Voor de klemunits ZlJn drie mogelijkheden opgezet: 
1) Een dmv. een 1uchtcilinder bediende wig. (Zie bijlage VII voor de 

lippenunit, en bijIage1l[fvoor de banduuit). 
2) Een van buiten het draagblok te bedienen klemschoen. Voor de lippenunit: 

zie bijiage IXa en IXb. deze lippenunit is eenvoudig overeenkomstig als 
bij punt 1), am te zetten in een bandunit. 

3) Een dmv. een Iuchtcilinder bediende hefboom. (Een principeschets is als 
bijiage X toegevoegd). 

Op bijiage XI staan enkele bevestigingsmogelijkheden aangegeven van de units 
op het specifieke deel (dmv. het gatenpatroon). Bij de uitvoering van de 
klemunits met 1uchtcilinders dient men met de doorvoer van perslucht teke
ning te houden. Het probleem van het doorvoeren van perslucht is echter a1 
eerder bestudeerd en beschreven. 

Het zal nodig zijn am de plaats van de klemband aan de zijde waar gelast 
wordt, vast te 1eggen. Dit kan door gebruik te makeo van aanslag-drukmecha
nismen. De verschillende mogelijkheden staan op bijlage XII.a, XII.b, en 
XII.c aangegeven. De klemband wordt aan de laszijde tegen een aanslag 
gedrukt. 

3.3.4.3 AUTOMATISCH VERSTELBARE UNITS 

De verschillende uitvoeringen van de klemunits zijn in de vorige paragraaf 
aangegeven. 
Hier zijn slechts nog twee constructies van belang: 
1) de verstelling van de units dmv. schroefspindels die van buiten het 

draagblok aangedreven worden (zie bijlage XIII), en 

2) De verdIaaiing van de lippenklemunit.Hiervoor Zl]n vijf mogelijkheden 
bedacht, waarvan er twee gedeeltelijk zijn uitgewerkt. (Zie bijlage 
XIV.a, XIV.b, en XIV.c). 

Ook hier zijn de aanslagdrukmechanismen van toepassing. 

3.3.4.4 HET AANTREKKEN VAN DE KLEMBAND OM EEN CILINDER 

Per klembanddiameter is volgens deze methode een cilinder als bouwelement 
uitwisselbaar geplaatst op het specifieke deel. 
Schematisch staat de principewerking op bijlage XV aangegeven. 



- 42 -

3.3.5 NABESPREKING VAN DE VOORONTWERPEN VOOR DE RINGVORMSTEUNFAMILIE 

Bet toepassen van verstelbare units is een flexibele oplossing. Hierdoor 
kUnnen ook later te ontwerpen klembanden (andere diameters) wellicht in de 
eel opqenomen worden. De diameter is bij deze oplossing traploos verstel
baar. In combinatie met deze verstelling is het raadzaam niet pneumatisch 
bediende klemmen te qebruiken vanweqe de vereiste flexibele Iuchtleidingen. 
Bet is dan eenvoudiger bijv. de extern bediende klemschoen te gebruiken. 
Voor de specifieke toepassing van klembdnd nr. 0503275 (~ 300) is het simpel 
om vanwege de afwijkende Iippenafstand (in gemonteerde toestand 10 ipv. 15 
am bij ALLE andere klembanden) een draagblokopbouw vol gens het uitwisselen 
van units te kiezen. De lippenunit is namelijk qua constructie aangepast aan 
deze lippenafstand en aIleen voor deze klemband toepasbaar. Een automatische 
verstelling heeft dus geen zin. 

Over het voorontwerp van de klemunit volgens het principe van een met een 
luchtcilinder bediende wig, kan het volgende opgemerkt worden: het theoreti-
5che lijncontact tussen de lippen en de wig kan geisoleerd worden (voor de 
lasstroom van 200 a 300 A.) door het toepassen van teflon geleidingen. Een 
andere constructieve mogelijkheid is om de sleuf waarin de wig beweegt, te 
veranderen in een gat. Gaten kunnen eenvoudi'Jer en nauwkeuriger gemaakt wor
den ais sleuven. Voor de klemunit met de extern bediende klemschoenen geldt 
dat er al een isolatie optreed door de rubber verbindingsstukken. Het ge
vaar van het vastlassen van de klemschoen door de lasstroom is hier echter 
toch a1 geringer door het grotere contactoppervlak. Het rubber verbindings
stuk heeft hier een belangrijkere funkie, namelijk het opvangen van de pro
dukt onnauwkeurigheid (en plaatsonnauwkeurigheid van de lippen). De aandruk
methode volgens de principeschets op bijlage X heeft niet a1leen een con
tactoppervlak (in theorie) ipv. een punt of lijn, tevens is het mogelijk de 
hefboom van een niet of minder geleidend materiaal te maken. Deze klem
methode is niet verder uitgewerkt vanwege !let felt dat de lippen nlet gelijk 
worden aangedrukt. (Er is aItijd een hoogteverschil tussen de lippen). 
In de andere tekeningen staan de eigenschappen van de constructie (voor- en 
nadelen) bij de constructie zelf vermeld. 
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ijQOFDSIUK 4 CQNCLUSIES EN BEVINDINGEN 

Bet opzetten van enige voorontwerpen van een dradlJblok voor de produkt
families van de ringvormsteunen en de onderveerplaten is een belangrijke 
stap in de riehting van de realisatie van de uiteindelijke cel. Aan het 
begin van de afstudeerperiode werd het opzetten van de globale lay-out een 
"korte voorstudie" genoemd. Na de literatuurstudie (die onderdeel uitmaakte 
van de orientatie-orientatie fase) kregen we meer kijk op de situatie en 
hebben we de -korte voorstudie" omlJezet in een periode zoals die in de 
projectstrategie staat aangegeven. Het opgezette FBS is uiteraard niet 
compleet. Bet kan steeds verder verfijnt en "uiteengerafeld" worden. Er be
stond een gevaar dat we t~ de details zouden ingaan (de hoofdfunktieblok
ken te ver zouden uitwerken) en dit is ook duidelijk op verschillende plaat
sen in het FBS gebeurd. Met het Ute diep ingaan op de details· wordt hier 
bedoeld, het verder uitwerken van het schema, dan strikt noodzakelijk zou 
zijn in het kader van de voorstudie naar de draagblokken. Oit heeft extra 
tijd qeverqd, maar was noodzakelijk voor het verdere verloop van het gehele 
project. De globale inrichting van de eel is niet aIleen als deel van deze 
afstudeeropdracht van belanq. Bovendien dient een goed afgebakende deelop
dracht op zichzelfstaand en redelijk eompleet gepresenteerd te kunnen wor
den. Ret was tevens de bedoeling om binnen het SPIN,-team wat meer over het 
randgebeuren van de eel te kunnen gaan bepalen. Met ·wat meer over het rand
qebeuren van de eel· wordt in deze context bedoeld, alles wat in de eel op
genomen kan worden naast de vaststaande uitgangsbewerkingen lassen/assemble
ren. 
Bet opgezette FBS is een soort voedingsbodem. Uit de verscheidene discussies 
die nav. het FBS op gang zijn qekomen, bleek a1 direct dat het opgezette 
schema fouten bevat, en aanvullingen behoeft. Oit is echter niet erg. AIleen 
al het feit dat er commentaar geleverd wordt impliceerd dat deqene die het 
commentaar levert een andere/betere versie in gedachten heeft. 
Op deze manier is er niet aIleen een globale lay-out opgesteld naar aanlei
ding waarvan wij het vooronderzoek naar de draagblokken konden beginnen, 
maar tevens een lay-out dat door zijn compleetheid (omvang, uitwerking) door 
de rest van het SPIN-team gehanteerd wordt. 

Na de orientatie-orientatie fase was het duidelijk dat we in de resterende 
tijd niet tot Whet ontwerpen ft (het maken van werktekeningen, dus met maten, 
vorm- en plaatstoleranties, en ruwheidswaarden) van de draagblokken zouden 
komen. Vandaar dat in de opdrachtomsehrijving de term "enige voorontwerpen" 
opgenomen is. 
Het woord WenigeM kan worden verklaard door het feit dat destijds de pro
duktanalyse (rapportnr. WPA 0422) als conclusie de enorme verscheidenheid 
aan produkten (ook binnen de produktfamilies) naar voren bracht. 
Bet woord ·voorontwerp· is in de omschrijving opgenomen om aan te geven dat 
we ons nog in een dermate pIil stadiulll van het project bevinden, dat er 
eerst nog verschillende ideeen per deelprobleem aangegeven moeten worden, 
alvorens er daadwerkelijke werktekeningen gemaakt kunnen worden. 
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Bij het onderzoek naar de draagblokken is eerst schematisch aangegeven wat 
de ontwerpmogelijkheden zijn (zie het schema op blz~6). Vervolgens hebben 
we Leder een verschillende weloverwogen ontwerpmogelijkheid gekozen. Het 
resultaat staat aangegeven in hoofdstuk 3. Tevens staan daar de eigenschap
pen (de voor- en nadelen) van de verschillende constructies vermeld, zodat 
deze hier niet meer aangegeven hoeven te worden. Wederom kan gesteld worden 
dat nu er lets concreets (een voorontwerp) eenmaal gepresenteerd is, daarop 
voortbordurend aanpassingen kunnen worden verwerkt in de uiteindelijke werk
tekeningen. 

Een heel ander (leer-) aspect van deze afstudeeropdracht was het werken in 
team-verband. Dit vereist een constante uitwisseling van informatie tussen 
de teallieden. Indien er nieuwe informatie bekend is wordt dit doorgegeven{ 
verantwoord aan de overige teamleden. Dit is noodzakelijk omdat anders werk
zaamheden stil komen te liggen vanwege het feit dat Mmen op elkaar staat te 
wachten-. (Als voorbeeld hierbij hebben we bij het voorontwerp van het uni
versele draagblok informatie nodig gehad omtrend het transportsysteem. 
Ondanks het feit dat het onderzoek ndar het trdnsportsysteem nog niet was 
afgerond, hebben we de voor ons van belang zijnde informatie tussentijds 
doorgekregen tijdens de SPIN-vergaderingen). 
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BIJLAGE I INFORMATIE OVER DE PRODUKTEN 

1.3 ALGEMEEN 

Zoals in par. 1.2 al is gezegd, stelde DAF-Trucks vijf produktfamilies ter 
bestudering voor: 

- de ketelsteunen 
- de onderveerplaten 
- de remcilindersteunen 
- de bumpersteunen 
- de NTG-bumperbalk 

Een orienterende excursie naar DAF, waarbij o.a. de voorgestelde produkt
families werden bekeken, had als resultaat dat werd besloten de bumpersteun
familie en de bumperbalkfamilie buiten beschouwing te laten. 
Uiteindelijk leidde de produktanalyse tot een produktvoorstel-volgorde, 
gebaseerd op een verwachte komplexiteitstoename mbt. het flexibel geautoma
tiseerd fabriceren van de produktfamilies. Deze volgorde is, in oplopende 
moeilijkheidsgraad: 

1. de onderveerplaatfamilie (zie fig. I.a), 
2. de ringvormsteunen (zie fig. I.b); 
3. de remcilindersteunen. 

1.3.1 DE ONOERVEERPLATEN 

Volgens de bij OAF gehanteerde definitie is een veerplaat: een plaat ter 
bevestiging van het veerpakket aan het aslichaam dmv. veerstroppen. Met 
veerpakket wordt bedoeld: een pakket bladveren, of een scharnierende plaat 
waaraan de luchtvering is bevestiqd. 

Van de 356 veerplaten voldoen 103 typen aan de beide kriteria: onderveer
plaat ~n gelast. De qelaste onderveerplaten bestaan uit lassamenstellingen 
met 2 tot 7 onderdelen. Op alle gelaste onderveerplaten worden steunen 
gelast, vervaardiqd van 6 of 8 mm. dikke, qewalste plaat. Ret aantal opge
laste steunen bedraagt 1, 2 of 3. Afmetingen, massa en vormgeving varieren. 
De steunen en de qrondplaten worden met elkaar verbonden dmv. MAG-lassen. 

Er werd een groepsindeling voor de onderveerplaten gemaakt met als kriteri
um: selektie op de toeqepaste qrondplaat. Geometrisch gezien kunnen deze 
grondplaten in twee groepen worden ingedeeld: 

groep 1: groep 1 (zie fig. I.a) bevat gegoten grondplaten (gietstaal), af
metinqen 182 x 214 mm., met een uitholling waarin de as ligt en met 
vier gaten in de hoeken, bestemd voor de veerstroppen (veerstroppen 
zijn U-vormig qeboqen stalen staven, die aan beide uiteinden zijn 
voorzien van schroefdraad). Deze gaten hebben een diameter van 27 
of 30 mm. en een hartafstand van 126 x 157 mm., 129 x 153 ••. of 
129 x 160 mm.; 
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groep 2: groep 2 (zie fig. I.c) bevat een H-vormig uitgesneden plaat, afme
tingen 154 x 200 Mm. en een dikte van 45 mm .. Hierin zitten 5 
gaten: 4 op de hoekpunten en 1 in het midden. Het centrale gat 
heeft een diameter van 25 mm., de 4 overige gaten een diameter, 
verspringend van 23 naar 34 mm .. De hartafstand van de 4 gaten is 
114 x 140 mmm .. 

De 103 leden van de subfamilie der gelaste onderveerplaten (produktieplan
ning 17.872 stuks) kunnen, onder toevoeging van een restgroep (groep 3) als 
voIgt over de bovenstaande groepen worden verdeeld: 

Groep 1: er zijn 72 samenstellingen, produktieplanning 14.984 stuks, die een 
grondplaat ui t groep 1 bevatten (zie fig. I. a en fig. 1. c) ; 

Groep 2: er zijn 10 samenstellingen, produktieplanning 2.565 stuks, die een 
grondplaat uit groep 2 bevatten (zie fig. I.d); 

Groep 3: de grondplaten die niet in de bovenstaande groepen passen. 

1.3.2 DE RINGVORMSTEUNEN 

Een ringvormsteun is volgens de DAF-omschrijving: een ringvormig verend 
artikel voorzien van bevestigingsmogelijkheden. 
Rinqvormsteunen (zie fig. Ik.) bestaan bijna altijd uit twee onderdelen, 
nl.: - een klemband: een band die ontworpen is om een rond voorwerp (bijv. 

een luchtfilter, uitlaat of luchtketel) te omklemmen en op zijn 
plaats te houden. De klemmende werkinq wordt door een bout-moer
verbindinq tot stand qebracht; en: 

- een L-steun: een gelaste of gebogen steun in de vorm van een 
ongelijkzijdig hoekprofiel (1), waarbij de ingesloten hoek 900 

bedraagt. De steun kan zijn voorzien van bevestigingsgaten. 

De verbindinq tU5sen klemband en L-steun wordt door lassen tot stand ge
bracht. Er zijn 172 verschillende uitvoeringen, waarvan er zo'n 100 worden 
vervaardiqd. De totale jaarproduktie bedraagt 78.000 stuks. 

De meest qebluikte klemband (nr. 0503275) wOldt ruim tien maal zoveel toeqe
past als de op een na meest toegepaste klemband 0644914 (zie tabel 1.3). 

2rodukt jaar2lan afm.: DxBxs D = diameter klemband 
nI.. [mm] B = breedte klemband 

5 = dikte klemband 
1. 0503275 97060 3OOx25x6 
2. 0644914 7458 297x25x6 
3. 0393608 7420 265x25x6 
4. 0288934 6169 365x25x6 

tabel 1.3: de vier meest toegepaste klembanden 

Ongeveer 75\ van de totale produktie wordt gekenmerkt door deze twee kle.
banden. 
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Het is niet zinvol om uitgebreid op de vervaardiging van de klembanden in te 
gaan. In de beoogde produktiecel worden de klembanden aangevoerd, niet gefa
briceerd. WeI van belang is het eindresultaat van de fabrikage, de klemband. 
Klemband 05.03275 vertoont (ook onderling) grote maat- en vormafwijkingen: 
afwijkende diameter, onrondheid, onviakheid, varierende Iengte en stand van 
de opstaande lippen, afwijkende positie van de gaten. 

Uit een analyse van de L-steunen bleek dat zij, op een enkele uitzondering 
na, 5 of 6 Mm. dik waren. De L-steunen zijn geanalyseerd op aanwezigheid van 
bepaalde maat- en vormovereenkomsten. Hieruit bleek dat er van enige unifor
miteit geen sprake was. 

Van veel samenstellingen bestaat zowel een linkse als een rechtse uitvoe
ring. In de wijze van samenstel1en kan men een aantal bouwprincipes onder
scheiden, zowel wat betreft de ligging van de klemband-opening a1s de 1ig
ging van de steun. We plaatsen hiertoe een vast cartesisch assenkruis in het 
v1ak van de klemband, met de oorsprong in het midde1punt van de klemband en 
de positieve V-as gelegen langs de symmetrie-as van de klemband, wijzend 
naar de opening. De klembanden komen we in de samenste11ingen hoofdzakelijk 
in drie discrete posities tegen (zie fig. I.e): 

- gelegen op 0° : dit is conform de bovenbeschreven 1igging; 
gelegen op -45°: de k1emband is 45° in negatieve riehting verdraaid; 

- gelegen op +45°: de k1emband is 45° in positieve richting verdraaid; 

Zo zijn er ook drie globale posities voor de steunen te onderscheiden, a1 
betreft het hier geen discrete posities: 

- de steun ligt gehee1 of grotendee1s links van de V-as; 
- de steun ligt (nagenoeg) symmetriseh tov. de V-as; 
- de steun ligt geheel of grotendeels reehts van de V-as. 

V~~r de 1igging van het bevestigingsv1ak (van de steun aan het chassis) zijn 
er twee voorkeursposities: 

de normaal van het bevestigingsvlak is evenwijdig aan de V-as; 
de normaal van het bevestigingsvlak is evenwijdig aan de X-as (deze 
positie komt maar sporadisch voor) . 

In de plaatsing van de aan1igging van de steun tOY. de klemband (= p1aats 
waar de steun aan de klemband wordt ge1ast) is geen uniformiteit te bespeu
ren.Het aanta1 versehillende aanligplaatsen loopt in de tienta1len. 

De moge1ijkheid van herontwerpen van de produkten op basis van Design For 
Assembly is binnen het SPIN/DAF-team diverse malen aan de orde geweest. 
Vooral op grond van de huidige (on)moge1ijkheden van het doorvoeren van pro
duktwijzigingen en CAD-CAM bij DAF en het uitgangspunt van het SPIN-projekt 
(niet het produkt, maar de eel aanpassen), is er op dit moment van afgezien 
de produkten aan te passen en/of te wijzigen. Bij het opzetten van de ee\ 
zal in eerste instantie worden uitqeqaan van de produkten. zoals Eii nu 
bestaan. Ret is op dit moment moeilijk te zeggen of hieruit bij de verdere 
voortgang van het SPIN-projekt prob1emen kunnen ontstaan, die een redesign 
a1snog wenselijk eq. noodzakelijk maken. 
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bijlage II HET UITGEWERKTE FUNKTIEBLOKSCHEMA 

tttttt**** FUNKTIE: OPSLAAN ONDERDELEN ********** 

ONDERDELEN NA 
FABRIKAGE OPSLAAN IN BAK 

(ONDERDEI,EN AANHOD) 

GEOROENDE - .. ONGEORDENDE 
OPSLAG - - OPSLAG , 
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)a 1 

POSITIONEREN BAK I 
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1- KOMPLEET WI SSELSY STEEM ~_ DOOR JUISTE HANTEERINRICHTING 
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TRANSPORT TOT OF JUISTE 
PLAATS IN MAGAZIJN. 

(MANKRACHT,HEFTRUCK) 
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TRANSPORT TOT OP VASTE 
PLAATS BUITEN MAGAZIJN 

(MANKRACHT,HEFTRUCK, 
PALf,ETWAGEN) 
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GEAUTOMATISEERO TRANSPORT 
NAAR JUISTE PLAATS IN 
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nee f NOG ORDENEN? ) '\. 

ja '1 

IBAK LEDIGEN OP TRANSPORTMIDDE~ 

TRANSPORTEREN 

ORDEN EN ONDERDELEN 

, 

---I JU 

r-

1= 
L-

ISTE ORDENINGSINRICHTING 
PLAATSEN/SCHAKELEN 

KOMPLEET WI~SELSYSTEEM " 
TOE- EN AFVOER REGELING ~ 
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r---....J .... ··· I I 

AUTOMATISCH VIA SEMI AUTO- MET 
PRODURT-IDENTIFICATIE: MATISCR DE 
- SELERTEREN OP MASSA, RAND 

AFMETINGEN I ZWAARTEPUNT 
- OR!£NTEREN 

I I I 

I POSITIONEREN ONDERDEEL I 
-.. , 

UiUUiU EINDE FUNKTIE TOEVOEREN ********** 

•• itt***** FUNKTTE: ONOEROELEN POSITIONEREN EN FIXEREN ********** 
(PLAATSEN EN KLEMMEN) OP DRAAGBLOR 

, I POSITIONEREN EN FIXE- I -- . I REN DRAAGBLOk I 

/ ER MOETEN m ONDERDELEN ./ 
AAN ELKAAR GELAST WORDEN 

/ F.R MOETEN n ONDERDEI,EN WORDEN 7 TOEGEVOERD ALVORENS EEN 
VOLGENDE BEWERKING TE DOORLOPEN 

/ ER MOETEN EERST P ONDERDELEN WORDEN GEREeHT ,~ 
ALVORENS TE WORDEN AFGELAST, OF ALVORENS 

OPNIEUW ANDERE ONDERDEI.EN MOETEN WORDEN TOEGEVOERD 
.. 1 -- -

; MAGAZIJN MET GRIJPERS 
W r ., 

OVERZETTEN/PLAATSEN ONDERDELEN/ ~ - ROBOT I 
HALFFABRIKAAT OP DRAAGBLOR fc---- _ OVERZETMECH. 

L- -' , , 
OP 1 PLAATS (WAAR OP MEERDERE PLAATSEN 

DRAAGBLOK ZICH (DRAAGBLOK PASSEERT 
BEVINDT) MEERDERE TOEVOERPL.) 

L--~. ... .-. f.4-
CORRIGEREN 

LIGT HET ONDERDEEL/ nee BLOKKEREN BEVERIING I--
HALFFABRIKAAT GOED? VERWIJDEREN 

, 

j~ 

~ 
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KLEM1NRICHTING 
OP DRAAGBLOK 

- 11.4 

ja 

KLEMMEN ONDERDEEL/ 1
W - PNEUMATISCH 

HALFFABRIKAAT t-- .- HYDRAULISCH 
- ELEKTRISCH 

IL-_MECHANI_S_C_H __ ~ 
-~"~'-"--4111' .......... ~ .. --.-..... --.. ---------, .., 

KLEMINRICHTING 
BUITEN DRAAGBLOK 

KOMBINATIE VAN 
MOGELIJKHEDEN 

--.-~ ____ +I--__ . __ - .. --.. ---------, 
I 

______________________ ~~n~e ZIJN ER n ONDER
DELEN TOEGEVOERD? 

ja , 

VERPLAATS DRAAGBLOK EEN 
"BEWERKINGSPLAATS· VERDEN 

POSITIONEREN EN 
VASTZETTEN DRAAGBLOK 

tttttttttt EINDE FUNKTIE PLAATSEN EN KLEMMEN tttttttttt 

tttttttttt FUNKTIE: HECHTEN EN CONTROLEREN tttttttttt 

t 
( HECHTEN? \ nee .. 

/ 
n--

ja ~ - PRODUK!; of 
--. 

I II 
L - PRODURT EN ORB I 

--' 

MAN1PULEREN IVM. r TOEGANKELIJKHEID? MAN I PULEREN , 
re----- I nee 

HECHTEN MET LAS ROBOT r.- MAGAZIJN MET 
LASTOORTSEN 

HERORfENTEREN PRODUKT/ 
DRAAGBLOK NA MANIPULATIE 

• • 
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.. nee 

- U.5 -

ER KUNNEN x KLEMMEN WORDEN GEOPEND 
OM HET PRODUKT BETER TOEGANKELIJK TE 
MAKEN IVM. CONTROLE NA HET HECHT EN 

x KLEMMEN OPEN 

CONTROLEREN GEOMETRIE MAGAZIJN MET MEET
STIFTEN 

- CORRIGEREN,RICHTEN 

)-'n:.::..:::e:..:.;:e ..... --I_ BLOKKEREN FABRICAG 

Jd 

ZIJN ER p ONDr:ROELEN GEHECHT? 

)d 

VERPLAATS DRAAGBLOK EEN 
"BEWERKINGSPLAATS' VEROER 

POSITlONEREN EN 
VASTZETTEN DRAAGBLOK 

VERWIJDEREN 

tttt*t**t* EINDE FUNKTIE HECHTEN EN CONTROLEREN ********** 

********t* FUNKTIE: AFLASSEN EN CONTROLEREN ****tt**** 

ER MOETEN Y KLEMMEN GESLOTEN WORDEN OM 
HET PROOUKT GOEO TE KLEMMEN VOOR HET AFLASSEN 

Y KLEMMEN OICHT 

MANIPULEREN IVM. 

TOEGANKELIJKHEIO? 

nee 

ja 

r 
II 
~ 

..., 
- PRODURT; of I 

PRODUKT EN DRBJ 

MANIPULEREN 

______ ~ ________ ...J 
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nee -
~ 

I 

~ 

- II.6 -

I 
AFLASSEN HALFFA- ~ MAGAZIJN MET 
BRIKAAT/PROOUKT 

4 

LASTOORTSEN 

ja 

HERORI£NTEREN PRODUKT/ 
DRAAGBLOK NA MANIPULATIE ( DR 

~ER KUNNEN z KLEMMEN WORDEN GEOPEND I~ CON 
OM HET PRODUKT BETER TOEGANKELIJK DR 
TE MAKEN IVM. CONTROLE NA HET LASSEN 

z KLEMMEN OPEN 
1-

J 
_. ._-

ICONTROLEREN GEOMETRIE (MAGAZ LJN MET MEETSTIFTEN J 

GOEo? / 
nee _ / 

RICHTEN? ja.. I RICHTEN - " .. -I 

ja' nee' 

I "'JITVAL" 

ZIJN DE • OND .AAj' TRANSPORT DRAAGBL. 
/ ELKAAR GELAST? 

ja,r 

VERPLAATS ORB EEN BEEINDIGEN FIXATIE 
"BEW.PtAATS" VEROER DRAAGBtOK 

POSITIONEREN EN KLEM SPEC.DEEt OP 
VASTZETTEN ORB UNIVERSEEL OEEt 

L BORSTELEN 1 
SECUNDAIRE BEW. - ~~BRAMEN , . I NIEUW SPEC.DEEt 

t: _.~c HOS>N B I.A 7, r,N,J OVERZETTEN/PLAAT-
SEN OP UNIV.OEEL 

VERPLAATS ORB EEN 
"BEW.PLAATS· VERDER 

POSITIONEREN EN AFNEMEN SPEC.DEEL 
VASTZETTEN ORB EN TERUGZETTEN IN 

GEORDEND MAGAZIJN ,- I ,-
tttttttttt EINDE FUNKTIE AFLASSEN EN CONTROLEREN ttttttttt* 

~ 

r 

nee 

B GOED? 

TROLEREN 
AlGBLO! 
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tttttt tt* FUNKTIE: OPSLAAN EINDPRODUKTEN 

OFPAKKEN PRODUKT, 
AKTIVEREN UITWERP
MECH. AAN HET BE
GIN VIH OVERZETTEN 

MAGAZIJN MET HANTEE 
MECHANISMEN/GRIJPER 

~j~a~--I DEPONEREN IN BAR 
--....----' EVT. NA CONTROLE, 

UITVALBEHANDELING 

OVERZETTEN/PLAATSEN 
-----IHALFFABR. OP NIEUW/ 

AANGEPAST ORB. 

OVERZETTEN/PLAATSEN 
PRODUKT OP PALLET/ 
BAK EVT. NA TRANS
PORT 

TRANSPORT NAAR OPSLAG
MAGAZIJN,AUTOM.,SEMI
AUTO". ,OF MET DE HAND 

I 
SPECIFIER DEEL LOS 
VAN UNIVERSEEL DEEL 

ttt*ttllltt_ 

POSITIONEREN EN 
FIXEREN DRAAGBLOK 

R 
S 

neej~ 

IS EEN' ORB GESCHIRT 
VOOR HET GEWENSTE 

PRODUKT? 

TERUGVOEREN ORB 
LANGS MAGAZIJH 

I - .. 

tttttttttt EINDE FUNKTIE OPSLAAN EINDPROOUKTEN tllltllltllltttt 

U 

~a 
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BIJLAGE III ONTWERP KOPPELING VOOR VOEDING EN SIGNAALDOORGELEIDING 

Stekkerverbinding 

Vormgesloten 



bijlage IV.1-

BIJLAGE IV.a ONTWERP KLEMMEN VOOR SPECIFIEK DEEL 



bijlage . TV.7 -

Van buitenuit bediende klem. 



bijlage - IV. 3 

... \ ... 
I 

Van buitenuit bediende klem. 



bijlage - IV.4 

BIJLAGE IV.b ONTWERP KLEM VOOR ONDERDEEL/HALFFABRIKAAT 



bijlage IV.5 

BIJLAGE IV.c HET KIEZEN VAN EEN JUISTE VEER 

Om een veer toe te passen in een mechanische klem (zie figuurJl?i\) is het van 
belang dat de veerkracht aan het einde VAn de slag voldoende groot is om het 
desbetreffende onderdeel voldoende te kunnen klemmen. Daarnaast is het van 
belang dat de karakteristiek van de veer zo vlak mogelijk is, omdat dit ook 
gevolgen heeft voor de (}rooUe van de indrukkracht (deze zo laag mogelijk 
houden). Tevens dient gelet te worden op de inbouwgrootte. 

F.., 
.... - -

--- .... --+-

Fig. TIr().. 

F ~ veerkracht aan het einde 
ve 

van de slag (klem zit 
dicht) . 

F maximale veerkracht in vg 
gespannen toestand, en 
tevens minimale kracht 
die nodig is om de klem 
voldoende te openen. 

normaalkracht om onder

deel vast te klemmen. 

Bekijkt men de grafiek van de diverse veerkarakteristieken dan blijkt hier
uit dat die van 2 over het grootste gebied toepasbaar is. Dit wil niet Z8g
gen dat die oak gebruikt moet worden, afhankelijk van de toepassing. 

Tabel: parameters van mogelijk geschikte veren. 

L d Dm LO L1 As Bus F1 F/f 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N/mm] 

31,7 2,5 16 61 29,3 12,9 19, 1 364/81 11,47 
50 2/5 20 81,5 31,5 16,8 23,2 292,24 5/85 
50,5 2,5 2S 74,5 24 21,6 28,4 233,4 4,64 
37,2 3,2 2S 63,5 26,3 21, 1 28,9 460,91 12,36 
38,7 3,2 32 58,5 19,8 27,6 36,4 360,88 9,31 
29,5 4 32 53,5 24 27 37 665,87 22,75 

Materiaal: pianostaal Firma: Tevema 



bijlage IV.6 

figUUf voor U i tleg symbolyCl 

L, L 

F 
/ 

t 

[\ IMximale diameter voor te 
gebruiken as. 

Sus: minima Ie diameter veer 
te gebruiken bus. 

d: dikte van de draad. 

PI: maximale kracht die eptreedt 
bij maxima}e indrukking. 

f: indrukkinq. 
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BIJI,AGE IV. d THEORETISCHE BEPAtING .KT.EMMECHANISME 

Het onderstaande wiskundige verhaal, kan vertaald worden in een rekenpro
gramma, dat inzicht geeft in de gf'volgen van verschillende parameters (zie 
fi~).De geqevens die interessaut zijn om te weten zijn: 

1) De afmelingen van het mechanisme. 
2) De verpaatsingen van het klemvoetje. 

De verplaatsing dient in cerste instantie zo groot te zijn dat de desbetref 
fende onderdelen verticaal (sommige horizontaal, bijvoorbeeld zoals bij een 
onderveerplaat) toegevocrd kunnen wOlden. 

Programma: 

I; 

fig .llT.A:r. 

eis: Yb i. 1 ; Y c 

.. .. 

Y i r b 

"«tt< 
777/7 

Voer ('en gC\dlw;ldt{J., In Your: 

X
B

: minimadl: 

slaglengte s: 

nklxj mchtl . 

.!I-AS 

C (0, Yc.) 
-m~~~~~~~--~ 

s 

(Jfhankelijk van de ruimte) 

(afhankelijk van de veer) 

Punt en A,B en C: x· co()rd inaat: y-coordinaat: 
o 

" r { X
i. 

I ;:;: B 

1 AB .. 

11; 
B: 
C: 

f { (X .. X ) 2 , y2} . 
A B f3' 

o 

Bepaling van de hoek tU5sen de horizontaal door C en Be: 

(l :-: arctan {{Y 
c B 



bijlage 

Kies een hoek a 

== a + (l 
c 

X~ = r 1r cos~ 

IV.S 

r 1r ;~.lnp ; 

Het punt B' hpeft dan de cOf)rdinaten; 

Voldoet dit punt? Ja; het programma kan verder doorlopen worden. 
Nee; verander de ing~voerde waarden. 

arcsin (Y
B

' fl) m 1r CO;,'! , x ' 
A 

(X
B 

I - m) ; 

Voldoet de slaglengtC' 5? J(l; ga verder mfd het programma. 
Nee; verander de parameters. 

C! 

-!I-liS 

______ - .r.c 13' 
, 
\ 
\ 
\ 

\ 

s (X ' 
A 

- - ..".;0-----...... )c -AS 
-A' II 
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II: 

Bepaling verplaatsing punt R (klemvoetje): 

De verplaatsing van het aangekopp~lde rn0chanisrne 1S altijd terug te voeren 
tot een denkbeeldige stang lR" 

Verplaatsing door verdraaing: 

lPT 
'(I "'{ '( arCSln (Y 8 11 ) 

lPT 
c:= 

fll 

lR 

x ' T 

y , 
T 

::: 

(I -l 0' 1'1 arclan {(X
R 

fl -
T 

6 

f { (XR 
X ) 2 

B 
-t (YR 

IR * (cosfi + cos6') 

Totale verplaatsing plInt H: 

fig.Net. 

XB)/(YR 

y )2} 
R 

x X t X ' 
T T 

y 

Yn ll 

fig.lIZ e.... 

-W1o'----+---f---t !IT' 
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BIJLAGE V 

V.1 

Onderka.nt 

plaats 
voor 
klemunj l 

• 

Bovenkant 

---+--
stekkerverbinding 
zie bijlage 3 

~OP1eg 1ak 
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BIJLAGE VI.a 

I-

VI. 1 

ON1:WERE._: MEC!i~NTS.ME MET VERPLAATSBARE CENTREERPENNEN 

lit.; 

* ve,,!(l:>vz.1d ;3 vIAl{ I.JGO~ 
r'\ Ac{.(.Rj(\Js:;chllkeIM~ . 

~I 



bijlage VI.2· 

c 
t 

Verklaring gebruikte symbolen: 

ruim qat 

axiale geleiding 

vlukC'cll;j(iiJ\\ 

tZ. 
S c h r 0 f s pin del met 1 ink sed r ihl d 

- .. 
b ewe l' i 1)(' S :r i c h t j n (' 



bijlage VI. 3 

t 
j ¢,b \ 

V I \ , I 
I 

I 

\ i J J 
1 



bijlage VI. 4 

r -t--.;r -1- 11 fu 
; II, I' W 
I I III I I' 

( i I ; 

q: 
\ 

r --, 

I I 
I 

~~, 
. 

+ 
J J. 

..., 
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~ -$-

~ - --~'--, - r>--

r---

I I 

r--- -- -

-Etr -$-
I 

I .-

11'1 

to 
~ 



bijlage Vl,6 

KONISCHE TANDWIELEN MET RECHTE GEFREESDE TANDEN 

Materlaal Messing Ms 58 
Ingrljphoek 20° 

8estelvoorbeeld 

j I 
I 

Ll II Z ~ 
m 

, ' 
, j 

1 Paar konlsche tandwielen, mod. 1 - aantal tanden 16 - overbrenging 1:1 
1 Paar konlsche tandwlelen, mod. 1 - aantal tanden 15/30· overbrenging 2:1 

Bestel- Over- Aantal 0 d 
I 

N n 
nummer brenging tanden mm mm mm mm 

Modu10,5 350 211 1 1 20 10.7 10 H 4 
350215 1 1 24 1?.7 I;.' H 4 
350220 1 1 30 1').1 lfl Ifl 

I 
4 

350223 1 1 36 lB.7 1tl 1:' ~ 
350226 1 .1 40 ;>0,1 ;YO 1? ~ 

350 232 1 1 50 ?').7 ?'> 1<1 ~ 
350252 1 ,~ 1 20 11,0 10 II 3,:, 
350253 30 1 !),4 1', I() 4 
350260 <' 1 20 II,? 10 fl 4 
350261 40 20,3 20 1 ? 5 
350272 2.:' 1 20 I 1,:1 10 B 4 
350273 50 ~~).~) f~!) 14 ~) 

350276 3 : 1 15 IHI 
I 

/ ,~) fi 3,7 
350277 45 '/2.1 ~l?,:) I? 5 

Bestel- Over- Aantal 0 d N n 
nummer brenging tanden mm mm mm mm 

Modul1,O 350503 .1 12 13,0 I? H 
*350507 ·1 16 11,<1 11> 1 ;, 

350 511 1 20 ?1,4 ;'0 1 ~) 
350516 . 1 25 26,4 <'5 16 
350 520 . 1 30 31,<1 30 16 

5 
':> 
5 
7 
7 

350523 1.1 36 :1/,4 :If; 1h 
350526 1 : 1 40 41.4 40 16 
350532 1 . 1 50 51.4 ~)() 16 
350535 1 1 60 bl/1 60 1/; 

7 
8 
8 
8 

350542 43 15 16,9 1'1 13 
350543 20 21.0 20 1 !, 

5 
5 

350552 1.5 20 22,1 20 IS 
350553 30 30,8 30 16 

5 
5 

350556 2 1 15 17.4 1') 12.:, 
350557 30 :lO,!:; :'.u Hi 

4.5 
!, 

350560 2 1 20 22.4 ;'0 1 ~) 5 
350561 40 40,6 40 16 8 
350568 2,5: 1 18 20,6 18 13 
350569 45 4S,5 4:) Hi 

5 
8 

350 576 3.1 15 11.7 15 13 
350577 45 4~A 4~, Hi 

5 
8 

350592 4 1 15 1/,ti 1 ~) I:l ~). :> 
350593 60 f;O 'j hl1 Ifi Ii 

A 

H 

o ... , 

2 stuks best.nr. 350 507 
1 stuks best-nr. 350556 
1 stuks best.nr. 350557 

L I H 
I 

s b 
mm mm mm mm 

7 5 3 
6,4 7 5 3 
1 ,~) 8,') 6,6 3 
9 10, I 6 3 
8,0 9,0 7,5 3 

fl,', 9,f> 7,5 3 
{),~ 1,1 4,7 3 
6 1 5,4 3 

I '/,';, 5,0 3 
7,5 8,4 7.1 3 
7 7.6 4.9 3 
I 7.8 6,8 3 

6,5 I 4,3 3 
7,5 8,4 7,5 3 

L H I s b 
mm mm mm mm 

8,5 9,6 7,7 3 
9 10,3 7.6 4 
9 10.4 7,8 4 

11,5 13 9,7 5 
11,5 13,1 9,7 5 

1',b 13 9.6 5 
12.5 14 10,6 5 
12.5 14 10.6 5 
12,5 14,1 10,6 5 

8 9,4 6,4 4 
7,5 9.3 7,1 4 

10 11,1 7,2 5 
9 10.9 8,3 5 
9 10,1 5,8 5 
9 10,8 -8,8 5 

10 11.1 6,8 5 
12 13,8 11,7 5 

10 11,4 6,9 5 
12,5 14,7 13 5 

10 11.1 6,5 5 
12,5 14,7 13,2 5 

10 11 (l,3 5 
1 ') i ' ) 14.!) l:1,fi 5 

S-H7 A 
mm mm 

4 9,7 
4 10,7 
4 13.7 
4 16,7 
4 17,1 

4 19,6 
4 11,9 
4 10,1 

4 14,65 
4 11.83 

4 17.1 
4 11,5 

3 15.3 
4 11 

B-H7 A 
mm mm 

5 13,2 
5 15,1 
5 17,1 
5 21,5 
5 24 

5 26,9 
5 29,9 
6 34,9 
6 39,9 

5 15,7 
5 14 

5 21,S 
5 17,7 

5 20,2 
5 15,7 
5 26,2 
6 21,1 

5 28,9 
6 21,4 

5 28,5 
6 20,2 

5 35,9 
! 6 20,5 
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BIJLAGE VI.b 

A 

'-:. = - -"L __ 
11 

II 
r 
I I 

I r 

" 
I 

" II 
, I 

f 
, I 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

, I 
, , 
II I, 
I 
I I 

I I , , 
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ONTWERP: MECHANISME MET VERSTELBABE CENTREERPENNEN 
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bijlage VI.8 

Maten die ingeste1d moeten kunnen worden: 

Instelling: 1 0.51 b O. ::ib 0 d c;I D oc. 

Gietstukken: 157 78,5 129 64,5 30 49, 1 .. J" 3 01 

160 80 129 64,5 30 4 6 , 1 - 3° L! 4' 
157 78,5 126 63 30 49 . (l' 
160 80 135 67,5 30 46,9 _ 1 1° ,; I 

H-platen: 140 70 114 57 23 67, 1 llrl 1 [.)1 

140 70 1 12 I 56 22 67,5 11" 59' 

r---- --, 
I 
I 

I I 

-II ---~ J 

80 

M 

{---
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BIJLAGE VI.c 

FiG-. .tzra... 

"'. ~ -XI x: 
'" S- I 

::T) 

8'1 1 ~1<'1. 

- Xl- 0 Xl 

J) 

1-, 1 -5t, 

.. 1,; 

y.~1 StL 
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~!Jb~§~ VI.L 

We nemen aan dat we werken met 2 servomotorsn die de instelling moeten ver
lorgen. In het mechanisme zitten de speLingen tot en met 56 (zie fig:sa,:Gl..). 

Oeze zijn zeker niet even groot. De peLingsn in axiale richting bij de ver
pLaatsingen Y1 en Y2 zijn niet van invloed op de instalLing van het mecha-

nisme. Dele zijn nodig om een verschuifhare koppeLing mogeLijk t~ maken. 
Voor de speLingen s'1 tot en met s, wardt een wiLLekeurige waarde aangenomen. 

'J 

51 en 54: radiale speling in de Dverbrenging. 

52 en 55: radiale fLankspeLing in tandwieloverbrenging. 

5 J en 56: axiale flankspeLing in schroef piLoverbrenging. 

51 heeft geen invloed op het verschil tussen 

x
t 

an x
2 

(zie figl!XP,l. 

Om een goede regaling te behouden zaL x = constant of = 0 mDeten zijn. 

Tijden5 het doorlopen van de speling vindt geen verdraaing pLaats (zie 
fig ••. ), Het verschil per verpLaatsing is: p * ( .u2 - .u1)· 

AlLeen wanneer de bewegingsrichting wordt omgeke rd moet eerst de speling 
worden doorlopen. Voor een aantaL verpLaatsingen wordt het dan: 

Dit is te vereenvoudigen tot: 

6 x = 2 * n * p * ( • ~ .u1) 
u~" 

Oit geLdt wanneer teLkens dezelfde verpLaatsingen worden uitgevoerd. 

Voor hat gebruik van J servomotoren is Dok nog een reset mogelijkheid nodig. 
Oat wil zeggen naderings5chakeLaars toepJssen die aangeven dat de centreer
pen zich in de nulstand bevindt, en vandaar uit opnieuw de gewenste instel
Ling aan5turen. 
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