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INLEIDING 

In verslag W.P.A.-0468 (De Bont/Van de Einden) is een 
cenceptontwerp vast egd veer de snelle~ flexibele en onbemande 
CC-spiraaltoevoer. In dit ontwerp blijken een aantal fvsische 
dealaspecten te zitten~ die problemen kunnan geven ten aanzien 
van de haalbaarheid. 
Het doel van deze opdracht is het toetsen van"enkale deelaspecten 
aan de eisen die gesteld ZIJn in de officiele 
opdrachtsomschrijving omtrent het afstuderen van F. Knops. 
De betreffende deelaspecten kunnen globaal in twee delen 
gescheiden worden: 

l)Het verwijderen 
trilvoederbak; 

van de overtollige spiralen uit de 

2)Het transport van de spiralsn in de bufferband naar de 
tussenvoorraad en de tienering op deze tuseenvoerraad. 

Vanwege het feit dat de twee deelopdrachten totaa] verschil}pnd 
zijn, zullen zij in dit verslag oak volledig gescheiden behandeld 
worden. Meetstaten~ maatechetsen en dergelijke zu]]en in de 
bijlage bij dit verslag opgenomen worden. Ook zal in de bijlage 
een uitleg over de bij de proeven gebruikte statistiek gaoeven 
worden. 
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1.1 PROBLEEMOMSCHRIJVING 

Het onbemand verwijderen van spiralen uit de trilvoederbak is 
nodig op het moment dat een trilvoeder omgesteld wordt om een 
nieuw type spiralen te gaan toeveeren. Op dat ogenblik bevinden 
zich gemiddeld duizend spiralen in de trilvoederbak. De minimale 
tijd die beschikbaar is veer het omstellen van de 
toeveerinrichting bedraaqt 66 seconden. Van deze 66 seconden 
kunnen we engeveer 30 seconden gebruiken veer het verwijderen van 
de oude spiralen. Vol gens De Bont en Van de Einden zouden deze 
spiralsn na het opzuigen (weggegooid moeten worden. Dit telk~n5 
weer weggooien van duizend spiralen wordt echter onacceptabel 
geacht; daarom moet er een manier gevonden worden om het 
spiraalverlies te beperken. 

I. 2 DE eRoEFOPSTEt-::b I NQ 

Voor het leegzuigen van de trilvoederbak hadden De Bont en 
Van de Einden het idee om een plaat met drie zuigmonden eraan in 
de bak te laten zakken. Ie gaven echter niet aan hoe voorkomen 
moest worden dat de spiralen de vacuumpomp ingezogen werden. Daar 
ze de spiralen als afval beschouwden~ deden ze ook geen poging om 
de verschillende types spiralen na het opzuigen gescheiden te 
houden. Om deze pF'ol::<1em€~n op te lossen ic:: hes]oten q(?br-ujk te 
maken van een glasvanger. Zo'n glasvanger werkt als voIgt: 

4 
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Via de zuigmond (1) worder de spiralen naar binnen qezogen. 
waarna ze in de centrifugaalk~mer (2) terechtkomen. Door de daar 
heersende luchtturbulentie worden ze in het vacuumreservoir (3) 
geslingerd. De lucht verdwijnt via de vacuumleiding (4) naar de 
vacuumpomp. Zodra het zuigen gestopt is kan de afsluiter (5) (in 
de proefopstell i ng een schlroefdop) \.)f?opend en de sp i r al en 
verwijderd worden. Deze kunnen dan teruggevoerd worden naar de 
dagvoorraad of eventueel apart bewaard worden. 

1.3 DE EXPERIMENTEN 

I. 3.1 Werkt de_-fll asvanger voor het op:;ui gen van ~B..tr~.LEgD.1 

Aangezien de CC-l0.000 spiraaltoevoer geschikt moet zijn voor de 
toevoer van 192 verschillende typen spiralen, moet er een keuze 
gemaakt worden welke typen getest zullen worden. Besloten is dat 
dit de slapste spiraal, de stijfste spiraal en een gemiddelde 
spiraa] zouden zijn. De keuze is gevallen op respectievelijk de 
spiralen van 25,75 W/220V ; 100W/110V ; 60W/220V. 
Als eerste is geprobeerd of het uberhaupt wei mogelijk was 
spiralen op te 2uigen met behulp van een glaavanger. Dit bleak 
aIleen mogelijk te zijn als in de vacuumleiding geen enkele 
belemmering was opgenomen. In eerste instantie bestond namplijk 
het plan een reduceerventiel in de leiding op te nemen; maar door 
dit reduceerventiel nam de zuigkracht zoveel af dat er geen 
enkele spiraal opgezogen kon worden. Daarom is de glasvanger 
aangesloten op het vacuumsy.teem met een relatief dilke slang! 
met een inwendige diameter van acht milimeter en een 1 evan 
ongeveer twee meter. De onderdruk van het vacuum.ysteem bedraaQt 
volgens mondelinge informatie 10 a 12 cm Hg dit is gelijk aan 1~3 

*104 Pa a 1,6 * 10 4 Pa. Met deze onderdruk was het weI mogeJijk 
spiralen op te zuigen. Vervolgens is een tweede trap in de 
leiding ingebouwd am te kijken of er misschien tach spiralen 
meegezogen zouden worden near de vacuumpomp (2ie schets>. 
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Als er spiralenmee opgezogen zouden worden, zouden deze in het 
reservoir moeten achterblijven. Na opzuigen van 10.000 spiralen 
bleek dat geen enkele spiraal in het reservoir van de tweeds trap 
terecht was gekomen. Daaruit kan geconcludeerd worden, dat de 
gIasvanger de spiralen goed uit de luchtstroom filtert. Het 
blijft natuurlijk verstandig om een extra beveiliging in te 
bouwen. 

1.3.2 Worden de sgiralen beschadigd door g~la~yaQ~r? 

Het volgende e>:periment WaS een test om te kijken of de spil'-,,:den 
beschadigen bij het opzuigen. Voordat dit experiment uitgevoerd 
kon worden, moest eerst onderzocht worden wanneer een spiraal a15 
beschadigd beschouwd wordt en hoe dit objectief waargenomen kan 
worden. Na telefonisch contact met de spiralenfabriek in Turnhout 
bleek dat dit vastgelegd lag in twee documenten, namelijk 
L.V. 008-008-002 en L.V. 008-007-011. Hieruit bleek dat de 
beschadigingen die door een toevoerinrichting toegebracht kunnen 
worden, onderverdeald kunnen worden in de volgende categorien: 

l)geknepen spiral en; 
2)kromme spiralen; 
3)kromme eindje5; 
4)niet normaal ontwarbare spiral en; 
5)beschadigde spiral en; 
6)onregelmatige windingen 
71twee spiraaltypes in een partij. 

De fouten 1 tim 4 zijn indirect. \.-'iaar te nemen doordat spiralsn 
met deze foutan niet door het slotstukje komen. Fout nr. 7 is te 
voorkomen door er voor te zorgen dat de bak na het leegzuigen 
100% leeg is. De fouten 5 en 6 zijn aIleen steekproefsgewijs en 
subjectief waar te nemen met behulp van een microscoop. Daar er 
slechts een kleine kans be!::"taat dat deze fouten vet-oorzadkt 
worden door het leegzuigen en daar ze nauwelijks zijn waar te 
nemen, zal er niet op gecontrolleerd worden. Voor meer informatie 
over beschadigingscriteria voor spiralen wordt verwezen naar 
"De b"Jaliteit van CC-sp:iraIen"~ F. !-<nops 16 mei 1988. 
De proef om te kijken of de spiralen beschadigd werden, was als 
voIgt opgezet: 

1>duizend spiralen worden inde trilveederbak gedepeneerd; 
2}de trilvoeder wordt aangezet; 
3)de bak werdt leeggezogen; 
4}de spiralen worden opnieuw in de bak gedaan; 
5)de bak wordt leeggetrild; 
6)gekeken wordt heeveel spiralen er in de bak achterblijven, 

doordat ze beschadigd zijn en door het siotstukje geweigerd 
worden; 

Daze handelingen worden met dezeIfde partij spiralen in totaal 
acht keer uitgevoerd. Omdat het mogelijk is dat de beschadigingen 
van de spiralen een gevolg zijn van het trillen van de bak, werdt 
een andere partil van duizend spiralen ook acht keer in de bal: 
gedeponeerd en eruitgetrild, maar deze partij wordt er niet 
uitgezogen. Aan de hand van het verschil tussen het aantal 
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beschadigde exemplaren in de eerste partij en dat in de tweede 
partij krijgen we een indruk van het aantal beschadigingen dat 
veroorzaakt wordt door het opzuigen. 
Het resultaat van deze proeven was dat bleek dat per 8000 
spi I~al en: 

-bij de 25,75W spiralen er 2 extra geknakt waren, dit is geJijk 
aan 0,025%, en dat er 28 meer verward waren geraakt; 'dit is 

gelijk aan 0,35% van het aantal opgezogen spiralsn. 

-bij de 60W spiralen waren el~ drie e):tl~a geknakt, dit is een 
hoeveelheid van 0,0375%. Er waren er zelfs drie minder verward 
dit is een verbetering van 0,0375%. 

-bij de 100W spiralen waren er geen geknakt en was er een extra 
verward geraakt een verslechtering van 0,0125%. 

Om te kijken of de bak snel genoeg lee99820gen kan worden is de 
bak 25 keer leeggezogen met elk type spjraal en met qebruikmakinq 
van maar een zui (zie schets). 
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Uit deze proef bleek (zie bijlagen): 

-dat er een kans bestaat van 1 ppm dat er nog 25.75W spiralen in 
bal zitten na 24,6 seconden zuigen; 

-dat er een kans van 1 ppm is dat het opzuigen van duizend bOW 
spiralen langer dan 27,9 seconden duurt; 

-dat er een kans van 1 ppm bestaat dat voor het leegmaken 
trilvoederbak met duizend 100W spiralen meer tijd nodig 
29~7 seconden. 

van een 
is dan 

Dit alles lijkt te betekenen dat de spiralen in ieder geva] 
binnen dertig seconden uit de bak gezogen kunnen worden met sen 
zuigmond. Dit is echter niet het geval. Het is namelijk mogelijk 
dat er in elkaar gehaakte spiralen achter het kleine obstakel in 
de hak blijven steken en 20 nooit de ene zuigmond passeren (21e 
schets) • 

Ook is het mogelijk dat een beschadigde spiraal die door het 
slotstukje geweigerd wordt, terugvalt op de op een na laatste 
omloop en 20 eeuwig blijft circuleren. Het is dus nodig dat er 
een zuigmond geplaatst wordt b'j het kleine obstakel in de bak om 
de spiralen die daar blijven steken op te vangen en dat er een 
zuigmond boven het slotstukje geplaatst wordt voor het opvangen 
van de boven in de bak rondcirculerende spiralen (zie schets). 

1 

1 
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1.4 Concl usi es en aanbevel i n.9~Q, 

Uit het voorafgaande blijkt dat het zeer weI mogelijk is de 
trilvoederbak binnen 30 seconden Ieeg te zuigen met behulp van 
glasvangers, mits deze op de aangegeven plaatsen 20 dicht 
magelijk bij de spiralen geplaatst worden. Oak is het spiraal 
verlies met deze oplossing drastisch terug gedrongen.Er gaan nu 
nog spiralen verioren: 

-a1s de spiralen die zich als het zuigen begint al voorbij het 
slotstukje bevinden over de rand van de trilvoederbak vallen. 
Dit zij~ tel kens maar enkele (2 a 3) spiralen. Zij dienen 
opgevangen te worden om te voor komen dat ze een ander deel van 
de toevoerinrichting beschadigen. 

-na enkele tientallen keren opzuigen. Er is dan een dusdanig 
"groot," aantal spi""ialen beschadigd, dat deze het \dot 
leegtril1en van de bak belemmeren. De partij van duizend 
spiralen kan dan na opzuigen niet nag eens in de bak gedeponeerd 

worden voor hergebruik. Dnderzocht kan worden of het economisch 
rendabel is Llit deze piiilrtij van duizend spilr alen "c::.f·f ] ine" de 

spiralen te filteren bijvoorbeeld met behulp van een 
trilvoeder. Het is misschien een goed idee am deze procedure 
standaard in te voeren na bijvoorbeeld veertig keer opzulgen van 
een partij spiral en. 

Het zal vrij eenvoudig ZlJn de glasvangers te positioneren. 
Een mogelijkheid is bijvoorbeeld de glasvangers met behulp van 
een paar stangen star met elkaar te verbinden en dan met 2ijn 
drieen tegelijk in dE- bak te laten zakken. Het i5, niet nodig 
iedere glasvanger een eigen reservoir to gaven. De vorm en de 
groott'e van het reservoir zijn namelijk niet van belano voor het 
werkingsprincipe van een glasvanger. WeI is het 20 dat het 
reservoir luchtdicht moet worden afgesloten. Hat voordeel van een 
gezameIijk reservoir is nu dat er maar een mechanisme nodiq j~ om 
het reservoir te openen en dat aIle spiralsn via de zelfrle 
opening het zuigs verlaten. Het wordt dan mogelijk de 
dagvoorraad onder deze opening t.e brengen om de s.pir'alen I-'"eer op 
te vangen (zie schets). 

,10-.1 v ()o. t'\ '( r S 

re ,~r vo tr 
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DEEL I I: HET POS I T IONEREN VAN . .....PE SF'I R8LEt:! 

11.1: Probleemanalyse 

Het transport van de spiralen in de produkthouders naar de 
tussenvoorraad en het positioneren op deze tussenvoorraad kan als 
voIgt ontleed worden. 

funktieblokschema 

J I produkthouder bO\len glijgoot brengen I 
t 

III deurtje onder produkt.hc<uder openenl 

t 
III I deurtje openhouden tc<t soi r aal erui t. is I 

t t 
IV deurtj £~ sl ui ten I '~.l spit-aal nelat- tussenvoorra;::ld 

transporteren 

.",.. .I , 
1 

~ 

'JI spi raal tegen iB.ansl ag VII tus!lF,envoorl'-aad een stec..;>k 
t.r:il1€m opzett.en 

-De onderdelen I en VII zouden aIleen problemen opleveren 
groef van de tussenvoorraad niet gevuld zou ZlJn. Er 

echter vanuit gegaan dat deze situatie niet optreedt. 

als een 
!--',!ordt 

-II en IV kunnen beschadigingen van de spiraal tot gevolg hebben. 

-Bij III moet onderzocht worden of de spiralen de produkthouder 
snel genoeg kunnen verlaten; eventueel kunnen zij hierbij 
gehol pen "Jorden. 

-V kan verschillende problemen opleve~en, 20 kan het zijn dat vor 
de verschillende spiraaltypen verschillende glijgootjes nodiq 

zijn.Ook ontstaat er een zekere spreiding in de tijd die de 
spiralen er voor nodig hebben de tussenvoorraad te bereiken en 
in de afstand die de spiralen doorglijden op de glijqoot. 
Verder kunnen de spiralen uit de glijgoot of van de 
tussenvoorraad stuiteren. 

-VI kan verschillende problemen opleveren. Zo is het mogelijk dii.d: 
de spiralen niet of niet snel genoeg voorruit komen op de 

tussenvoorraad. Of dat de spiraal niet mooi tegen de aanslag 
blijft liggen. 
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De produkthouders van de bufferband ZlJn nagebootst door twee 
blo~des te laten maken, een met een gaatje erin van 0,8 mm en e(t~n 

met een gaatje erin van 1,8 mm diameter. Zo"n produkthouder wordt 
afgesloten met een deurtje wat wegklappend van het gaatje 
opengaat, zodat. het de spiraal niet kan meenemen en "fijnmah"n"~ 
wat bij een wegschuivend deurtje weI kan gebeuren (zie schets). 

ve , f C h CI\ t' V t '" cJ 
cAe «A r tie 

!.".Ie, I< lo. ff (!,,01 
Je.V'l"tjf. 

f C h 0. (' 1'\ "e r 

In de proefopstelling wordt het deurtje geopend met een korteslag 
lucht.cylinder (Festo AVL 20-10). Daze cylinder wordt bediend met 
behulp van een snel elektronisch magneetventiel. Om te kijken of 
deze manier van openen snel genoe9 is om de invloed van het 
deurtje op de spiralen ts testen, wordt gekeken hoe sne] het 
deurtje opengaat. Dit gebeurt door de luchtcylinder die het 
deurtje openduwt een microswitch om te laten zetten op het moment 
dat het deurtje helemaal open is. Door met het startsignaal van 
dE~ luchtcylindf2r" eeen geheI..H::Jenc1;;H::illoscoop te "triqqeren" en €'E"'n 
kanaal van de scoop aan te sluiten op een elektrisch circuit 
waarin de microswitch is opqenomen, kunnen we zien hoelang ns het 
startsignaal het deurtje van de produkthouder helemaal open is. 
Uit dit experiment bleek dat de tijd die nodig was voor het 
open en van het klepje 14 msec bedroeg. De snelheid van openen van 
het deurtje ligt bij de proefopstelling dus in de zelfde orde van 
grootte als in de uiteindelijke uitvoering van de spiraaltoevoer 
en we kunnen dus met de luchtcylinder volstaan in de 
proefopstelling. 

Voor de proefopstelling zijn vier glijgootjes van hard messing 
gemaakt (zie bijlagen). Uit een klein proefje bleek dat slechts 
een glijgootje, gootje 15-15, steil genoeg was om de spiralen 
helemaal naar beneden te laten glijden. Bij de andere Qlijgootjes 
bleef de 25,75 Watt spiraal met 2ijn "staart" op de glijqoot 
liggen. VOOF 
dE'~ pF'oefopstellinq is dus glijqoot 15-1.5 qebF>uikt,. Door> nu een 
laser/sensor combinatie op de scoop aan te sluiten die vlak onder 
de produkthouder de aanwezigheid van een spiraal registreert. 
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kenden we zien heelang de spiralen erever deden em zender hulp de 
predukthouder te verlaten. Dit werd voor elk type spiraal negen 
keer gemeten. De resultaten van deze test zijn niet ze 
interessant om te weten~ want het aIleen door de zwaartekracht 
verwijderen van de spiralen is zo onbetrouwbaar dat het in de 
uiteindelijke toevoerinrichting niet te gebruiken is. Daarom is 
besloten een trilling met een zeer kleine amplitude (ongeveer 
0,05 mm) op de produkthouder aan te brengen die ervoor moest 
zorgen dat de wrijvingseoeffieient constant ward. Na het 
aanbrengen van deze trilling is voor elk spiraaltype 25 keer 
gemeten wat de tijd was die nodig was om de produkthouder te 
verlaten. Uit deze proef bleek (zie bijlage): 

-Dat het aanbrengen van een trilling bij een 
weinig of geen invloed heeft op de tijd 

produkthouder te verlaten. 

niewe produktheuder 
die nodig is em de 

-Dat deze tijd voor 25~75 W spiralen gemiddeld 103 msec bedraaQt 
en dat 1 ppm van de spiralen er langer over doet dan 126 msec. 

-Dat de gemiddelde tijd veer 60 W spiralen 112 msec bedraagt en 
dat 1 ppm van deze spiralen er langer dan 125 msec over deet. 

-Dat de gemiddelde tijd veer 
dat 1 ppm van de spiralen 

100W spiralen QQ,2 msec bedraagt 
er langer dan 108 msec ever doet. 

AJ deze tijden zijn en vanaf het startsignaal~ dus 14 msec 
veer het volledig open zijn van het deurtje. 

Veor het transport naar de tussenvoerraad werdt zeals gezegd 
gebruik gemaakt van glijgoot 15-15. Deze glijgoot wordt zo dicht 
mogelijk onder de produkthouder geplaatst. Hat daurtje krijgt aen 
spitse punt, zodat het door de V-groef van de g}ijgoot kan 
bewegen. De tussenvoorraad werdt nagebeotst met behulp van vier 
V-greeven die onder hoeken van 0°, 15°, 30 0 en 45° met de 
hor" i zetntaal staan. Eerst wOF'dt gekeken onder WE'~l ke hoek df:;:' 

spiralen nog in een V-groef kunnen glijden zonder eruit ta 
stuiteren. Het blijkt dat deze hoek 15° bedraagt. Het rislec' op 
uit de groef stuiteren van de spiraal is natuurlijk nog verder 
terug te brengen door aan de glijgoot flanken te maken die juist 
boven de rand van de V-groef van de tussenvoorraad uitkomen. Door 
deze flanksn wordt de rand van de groef gewoon extra hoog. 
Nu wordt de sensor geplaatst tussen de glijgoet 15-15 en de 15° 
V-graef. Vervolgens wordt 25 keer per spiraaltype gemeten hoelang 
de spiraal erover doet de tussenvoerraad te bereiken~ wanneer hij 
hier helemaal op ligt en hoever hij doorglijdt. Uit deze proef 
blijkt (zie bijlage) dat er sen kans van 1 ppm bestaat dat er een 
spiraal eerder dan 101 msee na het startsignaal aankomt; dat er 
een even grote kans bestaat dat er een spiraa] langer dan 254msec 
over doet vaordat hij goed op de tussenvoorraad ligt en dat er 
een kans is van 1 ppm dat een spiraal minder dan -5,8 mm of meer 
dan 29,9 mm doerglijdt. Het negatieve doerglijden van -5.8 mm zal 
geen problemen opleveren, omdat negatieve getallen vaker 
voorkomen. Dit is te verklaren door het feit dat het zwaartepunt 
van de spiraal ongeveer recht naar beneden in de tusspnvoorraad 
valt en dat de "staart" daarbij achteruit zwi 
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Om het positioneren op de tussenvoorraad te onderzoeken, zijn de 
vier V-groeven op een lineaire trilvuller vastgelijmd. Nu werdt 
eerst gekeken, b1j welke snelheid de spiralen uit de V-groeven 
trillen. Dit blijkt niet te meten, omdat de spiralen bij ~~n 
snelheid van 150 mm/sec nog steeds mooi onder in de greeven 
blijven 11ggen en de trilvuller de spiralen n1et sneller kan 
verplaatsen. 
Vervelgens wordt onderzocht met welke snelheid de spiralen 18gen 
de eindaanslag getrild kunnen worden en uit welk materiaal die 
eindaanslag zou moeten bestaan. Uit deze proef blijkt dat de 
spiralen mooi onder in de greef blijven liggen en dat ze bij lage 
snelheden voor het oog onbeweeglijk stil in de groef li9gen. 
Aangezien een amplitude van enkele tienden van milimeters a] zaer 
duidelijk met het blote oog waarneembaar zou zijn, voldoet de 
tussenvoorraad bij deze lage snelheden aan de eisen ten aan7ien 
van positioneernauwkeurigheid van de spiralen. Als de 
tril1ingsamplitude van de trilvuller opgevoerd wordt. bereikt 
deze een grenswaarde waarbij de spiiraa] plotseling tagen de 
aanslag gaat liggen stuiteren met een amplitude van ongeveer 
1 mm. Dit versehijnsel heeft waarsehijnlijk jets te maken met het 
feit dat de spiraal om te gaan sehuiven ten opziehte van de 
V-groef eerst de rustwrijvinq moet overwinnen en dat a]s deze 
eenmaal over"\o'Jonnen i 5::' de spi r aal all een noq rna .. ,,\!" hi nd€",y" 
ondervindt van de glijdende wrijving. Een groot voordeel van dlt 
versehijnsel is dat de eerst vrijwel onmeetbare maximaal toe te 
stane voortplantingssnelheid van de spiralsn nu vrij eenvoudiq 
vast te stellen is. Aan het eind van de2e proef kunnen we 
vaststellen dat de eindaanslag het beste van gewoon metaal zonder 
bekleding gemaakt kan worden en dat het waarschijnlijk niet 
uitmaakt welk soort metaa] hiervoor gebruikt wordt. De maximaal 
toe te stane voortplantingssnelheid van de spiralen bedraagt 
25 mm/sec:. 

Na deze serie proeven kunnen we coneluderen dat de spiralen de 
produkthouder zeker sneI genoeg kunnen vsrlatsn. Verder i~ 

gebleken dat de tussenvoorraad ongeveer 100 mSRe na het opensn 
van de produkthouder klaar moet staan om de spiraa] op te vanQen. 
Hierbij moet echter wei rekening gehouden worden met het feit dat 
de tijden gemeten zijn vanaf het moment dat het startsignaa1 voor 
de luchtcylinder gegeven werd. De tussenvoorraad moet minimaa} 
154 msee stilstaan. De uitvoering van de tussenvooraad kan ook 
gewijzigd worden. Een diameter 20 Groot als De Bont en Van de 
Einden die voor de tussenvoorraad voorstelden is niet 
noodze.kelijk. Uit een eenvoudige berekeninq voIgt dat de die.met.eY'" 
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van de wals in principe niet greter heeft te zijn dan 67 mm. Cit 
opent de mogelijkheid om de wals heel wat eenvoudiger te bouwen 
en te beheersen dan de grete wals in het cenceptentwerp. Het is 
nu bijvoorbeeld misschien mogelijk de gehele wals op een lineaire 
trilvuller te plaat~en. Dat zeu de uitvoering van de 
tussenvoorraad aanz i enl i j k vereenvoudi gen. Ook is '.1001'- df??! 
aandrijving van de wals en voor het verschuiven van de wals in 
zijn lengterichting veel minder vermogen nodig. 

Ten aanzien van beschadigingen die kunnen optreden bij het 
positioneren van de spiral en, kan gezegd worden dat geen enkele 
spiraal tijdens de proefnemingen beschadigde. Om te kijlu?!n o·f 
minder dan 5 ppm van de spiralen beschadigt zou een steekproef 
met een grootte van 3,3 miljoen stuks nodig zijn. Het is echter 
waarschijnlijk dat tijdens het tioneren minder dan 1 ppm 
beschadi ,omdat de spiralen maar een heel klein stukje glijden 
en vervolgens heel zachtjes tegen de eindaanslaq aan qetrild 
"'Jorden. 
Het is natuurlijk weI noedzakelijk dat de machine zaer 
betrouwbaar gemaakt wordt en geed beveiligd wordt tegen steringen 
van buiten af. 
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Bijlage 1 

STATISTIEK 

De wijze van berekenen van de grenswaarde die nag net met een 
kens van 1 ppm voorkDmt~ gaat als voIgt. Er wordt van uitgegaan 
dat de verschillende meetresultaten voldoen aan de normale 
verdeling (2ie schets). 

PC~) 

A 
In tabellen is weergegeven wat de kans is dat X<A voor de 
standaard normale verdeling, met gemiddelde 0 en standaard 
deviatie 1. Elke andere normale verdeling kan omgerekend worden 
near de standaard normale verdeling door de volgende 
transformatie te maken: 

Z= (A-Mu}/sigma 

In de tabellen* kunnen dan voor Z de volgende kansen gevonden 
worden: 

Z P(X<Z) 

° 0~5 

1 O~84 

2 0,977 

7 
0 O~9987 

4,5 0,9999966023 

4,75 0,9999989829 

4,76 0~9999990320 Grenswaarde 1 ppm 

4,9 0,9999995208 Grenswaarde 0,5 ppm 

5 0,9999997133 

6 0,9999999990 Granswaarda 1 ppb 



Dus voor eeen kans van 1 pm op overschrijding van een bepaalde 
grenswaarde~ moeten we Z= 4~76 nemen. Voor de zekerheid nemen we 
Z= 5. Voor Mu nemen we het gemiddelde van de steekproef en voor 
sigma nemen we S Cde standaard afwijking van de steekproef). We 
nemen proeven van 25 stuks, omdat bij deze steekproefgrootte S de 
werkelijke standaard deviatie vrij goed benadert. 
Uit dit alles voIgt dat er en kans van 1 ppm bestaat op 
overschrijding van een bepaalde waarde als: 

5< (A-Mu)/S A>Mu+5*S 

en vanwege de symmetrie ook als: 

A<:MU-51kS 

Hat is niet zeker dat de meetwaarden mooi met de normale 
verdeling overeenkomen; zij voldoen hier echter weI dusdanig 
nauwkeurig aan dat er geen risico bestaat dat we de zeer ruime 
marges die we nog hebben overschrijden. 
Er moet echter weI veOr gezorgd worden dat d9 meetwaarden 
statistisch verdeeld zijn! dat wil =e9gen er moet voor gezorgd 
worden dat de machine du~danig betrouwbaar en beveiligd gebouwd 
wordt, dat er geen storingen optreden die de uitval alsnog greter 
mi::\kpl~ dan 5 ppm. 

*) C. Chatfield - Statistics for technology 

Biometrika tables for statisticans; Vol I 
Ed. by E.S. Pearson & H.D. Hartley; Cambridge 



Bijiage 2 

MEETSTAAT 1: DE LEEGZUIGPROEF 

De tijd die nodig is om de bak met een zuigmond Ieeq te zuiqen; 
aIle waarden in secondes. 

Nr. 25,75 Watt 60 Watt 100 Watt 

1 18 18 18 
2 18 18 19 
3 16 17 23 
4 19 16 18 
5 20 19 18 
6 19 20 19 
7 17 21 24 
8 15 18 18 

9 19 16 19 
10 15 15 ~~ 

~~ 

11 19 21 17 
12 15 l' I 19 
13 18 13 18 
14 16 15 18 
15 16 20 19 
16 18 18 ~~ 

~~ 

17 17 18 19 
18 17 19 18 
19 15 19 18 
20 18 16 17 
21 16 17 18 
22 18 17 :z:~ 

23 16 17 20 
24 17 19 16 
25 18 21 20 

STATISTIEK 

Uit deze resultaten voIgt: 

voor de 25~75 Watt spiralen: de gemiddelde tijd = 17~2 sec 
de standaard deviatie= 1,47 sec 

er is dus een kans van 1 ppm dat het opzuigen van deze spiralen 
langer dan 17,2+5*1,47=24,6 sec duurt. 

- voor de 60 W spiral en: de gemiddelde tijd = 17.8 sec 
de standaard deviatie= 2,0 sec 

er is dus en kans van 1 ppm dat het opzuigen van deze spiralen 
lanqer dan 17,8+5*2=27,9 sec duurt 

- voer de 100 W spiralen: de gemiddelde tijd = 19,2 sec 
de standaard deviatie=2,0 sec 

er is dus een kans van 1 ppm dat het opzuigen van deze spiralen 
langer dan 19,2+5*2=29,12 sec duurt. 



Bijlage 3 

MEETSTAAT 2 

Beschadigingen aan de spiralen ten gevolge van het zuigen. 

25,75 Watt 60 Watt 100 Watt 
Nr. geknakt verward geknakt verward geknakt verward 
1 1 0 2 ~ 

~ 0 0 
2 2 6 1 4 0 2 
3 0 2 0 4 0 4 
4 1 9 0 2 0 ~ 

5 0 4 0 0 0 0 
6 1 9 0 0 0 0 
7 1 4 0 0 0 0 
8 1 2 0 ~ 0 0 L 

TOT 7 36 3 15 0 8 

Beschadigingen aan de spiralen enkel door het trillen. 

Nr. 

2 

4 

6 
7 
8 
TOT 

geknakt verward 
o 
o 

o 
2 
o 
o 
1 

o 

o 
2 
o 
o 

8 

60 Watt 
geknakt verward 
0 2 
0 0 
0 0 -
0 7 
0 ~ 

L 

0 ~ 
L 

a 2 
0 ~ 

~ 

0 1 8 

Deze resultaten betekenen dat voor: 

100 Watt 
geknakt verward 
0 0 
0 -i l 

0 0 
0 ~ 

~ 

0 -U 
0 0 
0 ~ 

- L 

0 ~ 
L 

0 7 

- de 25,75 W spiralen 0~025% meer knakte bij het zuigen dan bjj 
het trillen aIleen en 0,35% meer verward raakte 

- de 60 W spiralen 0,035% meer geknakt was en 0,035% minder 
verward 

- de 100 W spiralen er geen geknakt waren en 0~0125% extra 
verward 



Bi j 1 agt? 4 
MEETSTAAT 3 

De tijd die de spiralen nodig hebben om het blokje te verlaten 
via glijgootje 15-15. Al dan niet met een trillende 
produkthouder. De tijd wordt uitgedrukt in milisecondes. 

25!t75 Watt 60 vJat t. 100 "'la t t. 
Nr. tri llend sti 1 tr-i 1 lend sti I tr-i 1 lend sti 1 
1 1 10 100 1 10 1 10 100 104 
2 100 100 1 15 1 10 96 96 
3 102 100 1 10 105 100 

,.., , 
70 

4 100 100 1 10 105 100 100 
5 100 1,00 1 15 1 15 100 100 
6 100 100 1 15 1 10 100 104 
"7 100 100 1 15 1 15 100 100 
8 100 100 1 1 1 10 96 100 
9 100 1.0C) :I 10 :I 10 100 100 
10 1:10 1 :i. c) 100 
11 1 10 1 15 1 (;() 

1.:2 1 10 1 1 ~:'.i 100 
:1,3 100 1 10 100 
14 1. ()(i l .j t::"' 

1 ...:.' 9l:J 
15 100 1 1 :'~ 100 
1 t:) 100 j :I () I':;.:~ 

1 "7 l 10 1 1 ; ... 1 100 / 

18 100 1 15 100 
19 1 10 1 10 1.00 
20 100 1 i c::: 

.l. ~_; 1 (!(i 

21. 100 i 10 JOO 
,..,,..., 
,':;',t:':. 100 1. 1n 96 
23 1. 10 1. 10 lO() 

24 inn 1 i 0:::' 100 ..... '-' J. "..I 
'""')C" 
..:. ,J 1 ()(} 1 15 100 

STP1T I :;:;T I EK 

Uit de2e metingen voigt dat: 

de 25,75 W spir-alen er met trilling gemiddeld 102,8 msec over 
doen om de pr-odukthouder- te veriaten en dat de standaard 
afwijking van deze tijd 4,5 msec bedr-aagt. Hier-uit voIgt dat er 
een kans van 1 ppm bestaat dat een spiraal er- langer dan 125.6 
msec: over- doet,. 

- de 60 W spir-alen de onder- trilling staande pr-odukthouder 
gemiddeld binnen 112,4 msec kunnen ·'lerIa<.ten en dat de standa.;;rd 
deviatie van deze tijd 2,4 msec bedraagt. Er bestaat dus een kans 
van 1 ppm dat Ben 60 W spir-aal na 124~6 msec de produkthouder nog 
niet veriaten heeft. 

- de 100 W spiralen gemiddeld in 99.2 msec de tri]Jende 
buffer-band kunnen verlaten met. een standaard deviatie van 1~6 

msec. Er- is dus een kans van 1 ppm dat een spiraal na 107,4 msec 
de pr-odukthouder nog niet verlaten heeft. 

Uit deze meetgegevens voIgt ook dat de buffer-band 
360-125=235 msec de tijd heeft om op te zetten. 



I'1EETSTAAT 4 

De tijd die de spiralen nodig hebben om de tussenvoorraad te 
bereiken en de tijd die 2e nodig hebben voordat ze helemaal op de 
tussenvoorraad liggen. Dus eigenlijk de tijd die de 
tussenv<:::<orraad st i 1 moet staan. Al dezl? t.i j den t-Jcwdf:'"n qemeten in 
milisecondes vanaf het startsignaaJ van de Iuchtcylinder. 

25, 75 "'Jat. t 
Nr. berei ken 
1 1.40 
2 150 
3 140 
4 150 
c:-
..oJ 130 
6 140 
7 120 
8 150 
9 140 
10 140 
1 1 130 
12 140 
1:::; 150 
14 150 
l~i 140 
16 140 
17 1 c:;' .... .... JI._1 

18 130 
19 140 
2i) 1 ':1-0 
21- 150 
'E",) 140 .... ..:.. 
'''''J-=!' 
..:..-~ 130 
24 140 
~!r::: :140 ..:.. '"'~ 

(bereiken) 
St (ber'e:i kEm) 

Tmin(1 ppm) 
TI:;:tEm < l:i gl:;)!?n) 
St n iggen} 
Tma~,: (1 ppm) 

1 iggen 
180 
200 
170 
200 
190 
175 
:1.90 
210 
190 
170 
190 
210 
210 
200 
2(}() 

180 
1.90 
180 
180 
1.80 
21{) 
190 
:1.80 
170 
:1.90 

140,4 
7,9 

100,9 
1.S9,4 

12,9 
254,1 

60 Watt 100 Watt 
ber"!?i ken 
140 
140 
145 
140 
130 
140 
145 
140 
145 
135 
145 
14·5 
135 
145 
145 
1::~j 

:140 
:145 
13::.1 
145 
135 

135 
145 
135 

STf';T 1ST I EI< 

1iggen 
2()5 

200 
205 
205 
190 
210 
225 
2))5 

200 
205 
2()5 

205 

2i)5 

2(>5 
:::":(t5 
"""""1::" .a:.:...L~J 

195 
:;:~05 

21.5 
2(15 

60 viat. t 

140 
4,S 

116, 1 
205,4 

242,8 

bereiken 
130 
1.25 
:140 
130 
150 
135 
130 
1.30 
130 
140 
140 
140 
130 
:1.40 
140 
140 
140 
140 
14() 

135 
140 
140 
140 
140 
140 

1 i ~Eler, 
1.75 
17 "'; 

185 
180 
1.90 
180 
17~"; 

18~'; 

180 
190 
190 
lS~::; 

185 
18~j 

:185 
190 
190 
18!"'; 
190 
lSO 
190 
190 
180 
190 
180 

137 

l.09 
184 

210 

Dit. betekent dat de tussenvoorraad stil moet staan tussen 100,9 
msec en 254,1 msec na het startsignaal van de luchtcylinder en 
dat de wals dus 153,2 msec moet stilstaan en ongeveer 200 msec de 
t.ijd heeft om op te zetten. 



Bijldge 6 

MEETSTAAT 5 

De dfstand die de spiralen doorglijden op de tussenvorraad. 
Gemeten in milimeters vdnaf het punt loodrecht onder de glijgoot. 

Nr. 25, 7~ .J W 60 W 100 W 
1 -1 5 20 
~ 4 ~ 12 21 
7 
~ 4 6 19 
4 4 9 19 
5 3 7 18 
6 ~ 

~ 10 19 
7 3 5 21 
8 0 6 19 
9 3 1 1 21 
10 3 I 19 
11 3 7 , 19 
12 ~ 

~ 7 17 
13 ~ 

k 6 24 
14 3 7 23 
15 2 9 21 
16 4 9 n~ 

4~ 

17 4 7 18 
18 ~ 

~ 7 18 
19 4 7 19 
20 0 6 21 
21 3 7 ~~ 

~~ 

~~ 1 ~k 
~ 
/ 21 

~~ -1 ~~ 

, 
b 

~~ 
k£ 

24 ~ 
~ 10 14 

25 2 7 22 

STATISTIEK 

60 Watt 1(~ Watt 

Xgem 2,72 mm 7,48 mm 20,36 mm 

Sx 1,7 mm 7,5 mm 1,9 mm 

Xmax 1 ppm 11,2 mm 16,5 mm 29,92 mm 

Xmin 1 ppm -5,76 mm 10,8 mm 

De spiralen hoeven dus maximaal maar 29,92+5,76=35,68 mm over de 
tussenvoorraad te trillen. Zij kunnen dit met een snelheid van 25 
mm/sec (zie bijlage 7) en doen over deze afstand maximaal 
35,68/25=1,4 sec. Het aantal opzetten Wdt dus nodig is om de 
spiralen de kans te geven de eindaanslag te bereiken is 1,4/3.36= 
4 opzettan. Dit is echter aen kritische waarde, daarom kan er 
beter 5 voor genomen worden. Verdar is hat zo dat er nog een 
opzet nodig is om de vacuumtang de kans te geven de raal uit 
de V-groef te pakken. In totaal zijn er dus zes opzetten nodig. 
De hoek die de wals kan draaien tusseen invallen van de spiraal 
en uitpakken bedraagt 600 (van -15 0 tot +45 0 ) dit betekent dat in 
de wals om de tien graden een groef van 5 milimeter diep.te 
gefreesd moet worden met een tophoek van zestig graden. V~~r de 
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Bijlage 7 

MEETSTAAT 6 

Deze tabel geeft weer met welke maximale snelheid de spiralen in 
een bepaalde greef tegen een bepaalde eindaanslag kunnen trillen. 
Deze snelheid kan vrij eenveudig bepaald werden, omdat de 
spiralen bij een snelheid lager dan deze velkomen stil liggen in 
de V-greeven en dat zodra deze snelheid oversehreden wbrdt de 
spiralen gaan stuiteren met een amplitude van engeveer 1 mm. Dit 
versehijnsel is waarsehijnlijk te wijten aan het feit dat de 
spiralen eerst de rustwrijving moeten everwinnen~ veordat ze 
kunnen gaan stuiteren. Ais ze daze eenmaal overwonnen hebben 
krijgen ze meteen een relatief grete trillingsamplitude. 

Spiraal heek v.d. groef materi aal Vmax 
(graden) eindaanslag <mm/see) 

100 W 45 vuleolan ~~ 
£J 

60 W 45 vuleelan 25 
~~ 
~.J W 45 vuleelan ~~ 

£J 

100 W 0 vuleelan 60 
60 W 0 vuleelan 40 
~~ 
L~ W 0 vuleel an 60 
100 W 0 si 1 icenenrubber 40 
60 W 0 si 1 icenenrubber 40 
25 W 0 si I ieonenrubber 40 
100 W 0 perspex 40 
6 r J W 0 perspex 40 
25 W 0 perspex 40 
100 W 0 staal 100 
60 W 0 staal 60 
~~ 
k~ W 0 staal 120 
100 W 45 staal 60 
60 W 45 staal 40 
25 W 45 staal 35 
100 W 30 staal l?n 
60 W 30 staal -~ ~u 

25 W 30 staal ~~ 
~J 

100 W 15 staal 120 
60 W 15 staal 50 
25 W 15 staal 50 

Uit daze tabel blijkt dat staal voor de eindaanslag het beste 
materiaal is. Bij een vertikale greef zijn bij een stalen 
eindaanslag de hoogst snelheden mogelijk. De grootste snelheid 
die haalbaar is bij aIle heeken is 25 mm/sec. 



Bijlage 8 

DE VIER GLIJGOOTJES 

De vier glijgootjes die gebruikt werden bij de proefopstelling, 
zijn als voIgt tot stand gekomen. De langste spiraa] die 
toegevoerd moet worden is 40 milimeter lang. Om nu te zorgen dat 
de overgang van de glijgoot naar de tussenvoorraad geen gevo]qen 
heeft voor het veriaten van de produkthouder, worden de glijgoot
jes minimaal 45 mm lang gemaakt. Hiermee staat dan tevens de 
langte van de glijgootjes vast, omdat het voor de spreiding die 
kan optreden in de aankomsttijd beneden en het doorgIijden op de 
tussenvoorraad hat beste is de glijgootjes zo kort mogelijk te 
houden. Be.loten wordt de glijgootjes van messing-hard te maken, 
ze meelopend te frezen zonder verdere nabewerking en de V-groef 
van de gootjes een tophoek van 600 te geven. Nu wordt gekozen 
veer de vol vier mogeIijkheden. 

I Gl:i j goot R 43 

Een goot met een 
een afrondi 

lengte van 45 mm en over een hoek van 60 0 tot 0° 
aal van 43 mm. Deze afrondingsstraal is als 

v!:)1 ':Jt. beF-ekend: 

L= 45 mm 
hOE-k 600 

omtrek= 6*45 mm= 270 mm R= 270/(2*Pi)=43 mm 

II Glijgoot R 15-0 

Uit een simpel proefje is gebleken dat een spiraa] op zijn eiQsn 
gewicht doorzakt tot een straal van ongeveer 11 mm. Nu kiezen we 
voor een glijgoot met maar een net iets grotere afrondingsstraaJ, 
namelijk 15 mm. De goot bestaat uit eerst sen recht stuk en dan 
een afronding van 600 tot 0 0 met een straal van 15 mm. De straal 
van 15 mm levert een baanlengte van: 

(2*Pi*15)/6= 16 mm het rechte stuk is dus 45-16= 29 mm lang. 

III Glijgoot R 57 

Een glijgoot met een Iengts van 45 mm met over een hoek van 60 0 

tot 15° een afrondingsstraal van: 

omtrak= 8*45= 360 rom R=360/(2*Pi)= 57 mm 

IV Glijgoot R 15-15 

Een glijgoot met esrst een rechtstuk en dan een afrondingsstraal 
van 15 mm over een hoek van 600 naar 15° de e van de 
afronding is geIijk aan: 

(2*PI.15)/8= 11,75 mm dus het rechte stuk is ongeveer 33 mm 
1 ang. 
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