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VOORWOORO 

Het Stimulerings Projektteam Informatica-onderzoek Nederland (SPIN) is op 
1 augustus 1985 opgericht met als taak 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. 

Oit heeft voor de TUE geleid tot het partieiperen in een projekt met als 
operationeel doel: 

aIle onderzoek en ontwikkeling dat nodig is om te komen tot een on
bemande flexibele assemblage- en lascel voor een familie van uit 
plaatmateriaal opgebouwde produkten. Oe laseel zal derhalve automa
tisch flexibele toe- en afvoerinriehtingen dienen te hebben en een 
automatische flexibele of gemakkelijk uitwisselbare opspaninrieh
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 
las eel 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 OAF-Trucks bereid gevonden om 
a15 pilotbedrijf in dit projekt op te treden. Oit houdt in dat OAF aIle voor 
dit onderzoek benodigde informatie versehaft, maar dat de TUE het onderzoek 
uitvoert en de onderzoeksresuitaten aan de praktijksituatie van OAF toetst. 
OAF heeft een vijftal produktfamilies voor een nadere produktanalyse voorge
steld. 
Oit verslag beoogt inzicht te geven in de gesehiktheid van de produktfami
lies voor flexibel geautomatiseerde produktie in bovenvernoemde eel. Hierbij 
gaat een dankbetuiging uit naar eenieder die ons behulpzaam is geweest bij 
dit onderzoek, in het byzonder de leden van het het SPIN-begeleidingsteam en 
de OAF-medewerkers P. Leenders, J. Meyers en H. Aaldering. 

B. Verbaarschot 
J. v.d. Net 
F. Knops 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 ALGEMENE INLEIDING 

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 willekeurige 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, afmetingen en uitvoeringsvormen van een type produkt [1]. 

Men kan de flexibele produktiesystemen in drie typen indelen, nl.: 

- CNC-produktiemachine (flexibel Manufacturing Modul, FMM): dit is een nu
merieke, 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 produktie
proces en het transport tussen de machines, automatisch en zonder toe
zicht 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 com
putersysteem bestuurd. 

Het realiseren van een zo efficient mogelijk produktieproces is een van de 
doelstellingen van FPA. Hiertoe moet allereerst de infrastruktuur worden 
onderzocht met betrekking tot: 

- montage- en bewerkingstijden; 
- kwaliteit; 
- produktontwerp; 
- mogelijkheid tot modulaire opbouw. 

Dit vraagt om een grondige analyse van het produktenpakket. Er bestaat nl. 
een sterke samenhang tussen het ontwerp ven een produkt en zijn produktie
proces. Een star produktiemiddel vermindert de vrijheid van de produktont
werper tot aanpassingen van het produkt aan de markteisen of verbeterde 
technische inzichten. Een ftmoeilijk" ontwerp aan de andere kant beperkt de 
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mogelijkheden om een geschikt en betrouwbaar produktiemiddel te realiseren. 
Dit laatste geldt in sterke mate voor flexibele automatisering. lmmers, ver
mindering van het aantal komponenten door standaardisatie en kombinatie van 
funkties verlaagt de vereiste frekwentie van omstellingen, terwijl produk
tieprocessen minder gevoelig zijn voor aanioopproblemen na een omstelling. 

1.2 SPECIFIEKE INLEIDING 

Ret eigenlijke onderzoek 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-. Ret 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 .. 

2.) Ret inwinnen en verzamelen van specifieke informatie over het SPIN
projekt, dit om inzicht te krijgen in de doelstelling van het projekt, 
de onderzoeksopzet, eventueel reeds gemaakte afspraken en/of vorderin
gen, de teamopzet en onderlinge taakverdeling en de omschrijving van 
deze deelopdracht, etc .. 

De doeistelling van het SPIN-projekt Iaat zich als voIgt omschrijven: 

aIle onderzoek en ontwikkeling dat nodig is om te komen tot een on
bemande flexibele assemblage- en lascel voor een familie van uit 
plaatmateriaal opgebouwde produkten. De lascel zal derhalve automa
tisch flexibele toe- en afvoerinrichtingen dienen te hebben en een 
automatische flexibele of gemakkelijk uitwisselbare opspaninrich
ting. Afhankelijk van het produkt zou de cel 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 or
de te komen. Riertoe 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 uit
voert en de onderzoeksresultaten aan de praktijksituatie van DAF toetst. 

Uitgangspunt bij het opzetten van de cel is dat de eel, uitgaand van de 
bestaande onderdelen, aan de eel wordt aangepast en niet, zoals bij veel 
mechanisatie-projekten het geval is, het produkt aan de cel. Bovendien moet 
worden gestreefd naar kennisvermeerdering (zie ook par. 3.1). 
Binnen de vakgroep WPA, onderwijsgroep ·specifieke produktiemiddelen-, wordt 
het SPIN-projektonderzoek uitgevoerd in en teamverband, waarin zowel studen
ten als hun begeleiders als ander wetenschappelijk personeel zijn betrokken. 
Bij de uitvoering van de opdracht(en) moet volgens de zgn. projektstrategie 
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worden gewerkt. Middels een (in principe) wekelijks teamoverleg wordt ge
tracht een kontinue informatieoverdracht en voortgang te verkrijgen en te 
garanderen. 

De deelopdracht kan worden omschreven als: 

- analyse van de door DAF-Trucks voorgestelde produktfamiliesmbt. hun 
geschiktheid voor flexibel geautomatiseerde vervaardiging, 

- eventuele voorstellen ter verhoging van de geschiktheid van de produkt
families voor flexibel geautomatiseerde vervaardiging (DFA: redesign). 

3.) het opstarten van het SPIN-projekt op student-nivo en een eerste aanzet 
geven tot het opstarten van de produktanalyse. 

Dit viel uiteen in drie delen: 

a) het leggen van kontakt en het kennismaken met de DAF-medewerkers, die 
bij het vervullen van deze opdracht zouden bijstaan, 

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

c) het kennismaken met DAF als bedrijf. 

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

Een projektstrategie is een logische uiteenrafeling van een opdracht in een 
aantal deelprocessen (orientatie, planproces, uitvoering) en deel- of sub
opdrachten, die elk worden afgesloten met een toets. Afhankelijk van de uit
slag van de toets wordt de opdracht vervolgd of wordt er een stapje terug 
gedaan en een subopdracht herhaald of aangevuld. In extreme gevallen kan 
*aan de noodrem worden getrokken". 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 flowschema. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat een projektstrategie niet eenmalig wordt 
bepaald, maar dat deze gedurende het projekt of opdracht herhaaldelijk moet 
worden bijgesteld. Fig. 1.2 toont het flowschema van de voor deze opdracht 
opgestelde projektstrategie. 



- 4 -

fig. 1.2: de opgestelde projektstrategie. 
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BOOFDSTQK 2 INFORMAIIE OVER DAF-TRUCKS 

Een volgende fase in het onderzoek was het bekend raken aet de aogelijkheden 
die ons ter beschikking stonden bij dit onderzoek. Biertoe was het van be
lang kennis te nemen van de bedrijfsstruktuur van DAF, de betrokkenheid van 
de diverse afdelingen bij de vervaardiging van de produktfamilies, een aan
tal algemene kenmerken van de produktie, en te leren werken aet het DAF-in
fosysteem. waarin veel van de voor dit onderzoek noodzakelijke inforaatie is 
opgeslagen. 
Deze fase kan eveneens worden gerekend tot de ·orientatie van de orienta
tie-. Dit hoofdstuk geeft de verzamelde inforaatie weer. 

• OMDAT DEZE INFORMATIE TEN DELE VERTROUWELIJR IS. ZAL BIJ DEZE RAPPORTAGE 
• WORDEN VOLSTAAN MET BET AANDUIDEN CQ. OMSCBRIJVEN VAN DE VERRICBTE WERK-
• ZAAMHEDEN 

2.1 DE BEDRIJFSSTRQKTUUR VAN PAF-TRUCKS: overzicht van afdelingen, hoofdak
tiviteit, verantwoordelijkheid. samenwerking. 

2.2 DE ALGEMENE DOELSTELLING VAN BET RPS-PROJEKI: voor het gekoaputeriseerd 
verwerken van informatie gebruikt DAF het zgn. RPS-systeem. 

2.3 PE STRUKTUUR VAN PE PAF-PRODUKTEN (trucks): opbouw van de trucks, de 
onderverdeling in (sub)samenstellingen en onderdelen, en hun verwerking 
mbv. de komputer. 

2.4 INKOOPPRODUKTEN: de gehanteerde procedure bij het inkopen van produkten 
en/of onderdelen (inkoopbeslissing. inkooporder-afgifte, kwaliteitskon
trole). 

2.5 ZELFMAARPROPUKTEN: de gehanteerde procedure bij het intern fabriceren 
van produkten en/of onderdelen (zelfmaakbeslissing, produktieorder-af
gifte, kwaliteitskontrole). 

2.6 STEUNEN. Tot nu toe hebben we op een algeaene wijze naar de DAF-struk
tuur gekeken. In de nu volgende paragrafen zullen we ons specifiek gaan 
bezighouden aet het begrip steunen, hun klassifikatie en hun fabrikage. 

- algemeen: een steun kan worden gekarakteriseerd als een mechanische 
interface tussen 2 ter overbrugging van de afstand tussen de kompo
nenten of om verschillen in de bevestigingsvlakken- en patronen van 
de komponenten onderling toe te laten. Binnen het bedrijf worden 
globaal 3 soorten onderscheiden: monodelen, samenstellingen en 
gietstukken. Bet overgrote deel van de steunen wordt slechts in 
kleine aantallen gemaakt. Ongeveer 15\ van de kodenu .. ers bepalen 
voor 80\ de produktiecapaciteit. Ongeveer 40\ heeft een jaarproduk
tie van ·0-. 

- konstruktie: ontwerpprocedure. 
- de klassifikatie in het info-systeem: koaputer-verwerking. 
- de bewerkingsyolgordebeschri;ying (BVO): een BVO kan worden om-

schreven als een omschrijving van de achtereenvolgende produktie
stappen die gezamelijk leiden tot (een bepaald aantal van) het 
gewenste produkt. 
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2.7 DE PERSHAL. In de Pershal worden alle zelfmaak-produkten vervaardiqd 
die op of aan een chassis zijn bevestiqd: produktiemethoden en produk
tienauwkeuriqheid. 

2.8 LASSEN EN RICRTEN 

De door ons onderzochte produkten worden allen qelast. Bij dit lassen wordt 
qebruik qemaakt van lasmallen. Afhankelijk van het produkt wordt in de mal 
qehecht en buiten de mal afqelast, of zowel in de mal qehecht als afqelast. 
Naqenoeq ieder produkt heeft een eiqen specifieke, alleen voor dat produkt 
te qebruiken lasmal, waaraan verder niets hoeft te worden afqesteld. In de 
Pershal is een qereedschapsmaqazijn aanweziq met een enorme hoeveelheid las
mallen. Sommiqe lasmallen zijn qeschikt voor het lassen van enkele sterk qe
lijkende varianten. Ret in- en omstellen van deze mallen qebeurt day. stel
penn en en inqeslaqen produktnummers. 
Veel produkten worden na het lassen qericht. Ret richten is nodiq vanweqe: 

- de maat- en vormafwijkinqen van de samenstellinqen; 
- de toeqestane toleranties op de onderdelen, vaak ± 1 mm .. Rierdoor kun-

nen problemen ontstaan bij het (qeautomatiseerd) lassen; 
- de invloed van het lasproces: trekken en kriapen door de qrote warmte

inbrenq; 
- de afwijkinqen die kunnen ontstaan bij het opspannen van de produkten. 

Het is moeilijk de afzonderlijke delen qoed te positioneren. Veel uni
versele klemmen hebben last van spelinq door slijtaqe. Sommiqe mallen 
vertonen produktiefouten, bij andere zijn de opspanvlakken niet optimaal 
qekozen; 

- een verkeerde lasvolqorde. 

Ret richten qebeurt met eenvoudiq qereedschap (werkbank, hamer, vijl, een
voudiqe pers). 

~I~!==========~~~~i!~~-=~=-~~~;~-~=~P=;'~==~~~~HTAN~G=BE1U~GE~l~1==1~ 
~ 1-~;;El~'~'~"4=5~~ __ -f:~~~~'~~~:~;~~~~~~'~";~"~D~A~F~~~ 

2052 

... ... 
oil 

W' 
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HOOFDSTUK 3 DE PRQDUKTAHALYSE 

In dit hoofdstuk wordt de eigenlijke produktanalyse en het resultaat ervan 
beschreven. 

3.1 EEN EERSTE ANALYSE 

Om te kunnen komen tot een verantwoorde keuze van een (of meer) produkt
familie(s), geschikt voor flexibel geautomatiseerde produktie in de in par. 
1.2 omschreven assemblage- en lascel, is het nodig een aantal voorwaarden te 
formuleren waaraan zo'n keuze zou moeten voldoen of waarop zij gebaseerd zou 
moeten zijn. Ret SPIN-team stelde de volgende (soms ruime) uitgangspunten: 

- de cel moet een verantwoorde oplossing zijn om de produkten te vervaar
digen; 

- de afmetingen moeten niet te groot en niet te klein zijn; 
- de produkten moeten een familie vormen, te onderscheiden op afmetingen 

en/of enkele uiterlijke kenmerken; 
- het aantal bewerkingen moet beperkt blijven; 
- -moeilijke- bewerkingen (bijv. laserlassen) dienen vermeden te worden; 
- een samenstelling moet uit een beperkt aantal onderdelen bestaan (de 

uitgangsgedachte is 2 a 3); 
- de familie moet voldoende variatie(s) in de eindsamenstelling kennen; 
- het produkt mag naast plaatstalen ook andere, bijv. draai- of inkoop-

delen bevatten; 
- het ontwikkelen van de cel moet leiden tot kennisyermeerderinq. Rierbij 

valt te denken aan: 
- kennis t.a.v. het onbemand omstellen; 
- flexibele toevoerinrichting(en); 
- assemblage als studieobjekt. 

Bij het kiezen van een produktfamilie moet hiermee rekening worden ge
houden. 

Vooral deze laatste voorwaarde staat bij innovatief onderzoek voorop en is 
moeilijk te verenigen met de industriele doelstelling van OAF, waarbij het 
aksent ligt op het zo goedkoop mogelijk produceren met zo eenvoudig mogelij
ke produktiemiddelen: rentabiliteit staat voorop, kennisvermeerdering is 
meegenomen. 

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

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

(fig. 
(fig. 
(fig. 
(fig. 
(fig. 

3.1a) 
3.1b) 
3.1c) 
3.1d) 
3.1e) 

De door DAF verstrekte informatie is in tabel 3.1 weergegeven. 
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produktfam. prod./jaar varianten komp. samenst. aassa afaetinqen 
[kq] rca] 

ketelsteunen 60.000 150 2 1 2 50x30x8 
onderveerpl. 10.000 ? 2 1 10 30x17x10 
remcH.st. 20.000 15 6 2 1 40x30x30 
bumpersteun 10.000 8 17 3 15 65x50x30 
bUDlperbalk 10.000 ? 21 3 31 150x45x17 

tabel 3.1: aanvangsinformatie 

Een orienterende excursie naar DAF, waarbij o.a. de voorgestelde produkt
families en de Pershal werden bekeken, had als resultaat dat werd besloten 
bij het verdere verloop van de produktanalyse de bumpersteunfamilie en de 
bumperbalkfamilie buiten beschouwing te laten. De figuren 3.1a tIm 3.1e en 
tabel 3.1 laten duidelijk zien, dat deze twee families met name met betrek
king tot het aantal onderdelen, de massa, het aantal bewerkingen en de kom
plexiteit sterk afwijken van de overige families. De bumperbalken blijken 
zelfs met de hand al zeer moeilijk te lassen. 

In de volgende paragrafen zullen achtereenvolgens de ketelsteunfamilie, de 
remcilindersteunfamilie en de onderveerplaatfamilie nader worden bekeken en 
uitgewerkt. Een produktanalyse beoogt een zeer diepgaande, uiterst gedetail
leerde produktstudie te zijn. Gezien de beschikbare tijd en het enorme aan
tal (te bestuderen) varianten, was dit een onmogelijke opgave. Alhoewel er 
veel moeite is qedaan om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen en nauw
keurig en gedetailleerd te analyseren, heeft deze produktanalyse een globa
ler. maar doelgericht karakter gekregen. gericht op een duideliike afbake
ning en indeling van de verwante yarianten binnen de verschillende produkt
families. en het beoordelen van hun geschiktheid abt. flexibel geautomati
seerde produktie. 
Bovendien mag niet uit het oog worden verloren, dat we bier te aaken hebben 
met een dynamisehe bedrijfssituatie, waardoor zowel de aantallen als de 
produkten aan een doorlopende verandering onderbevig zijn. 

Uiteindelijk leidde de produktanalyse (zie par. 3.5) tot een produktvoor
stel-volgorde, gebaseerd op een verwacbte komplexiteitstoename sbt. bet 
flexibel geautomatiseerd fabriceren van de produktfaailies. Deze volgorde 
is, in oplopende moeilijkheidsgraad: 

1. de onderveerplaatfamilie. 
2. de ringvormsteunen; 
3. de remcilindersteunen. 

Op grond van de produktieaantallen besloot het SPIN-team tot bet volgende: 

Ret SPIN-team gaat er bi; het opzetten van de eel van uit dat de op te zet
ten eel in eerste instantie wordt ingericht voor de produktie van onderyeer
platen en rinqvormsteunen, maar dat in deze cel ook reacilindersteunen zou
gen moe ten kunnen worgen gemaakt. zij bet let eventuele aappassingen aan de 
~ 
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3.2 DE KEIELSTEQNFAftILIE 

3.2.1 INLEIDINQ 

In de ketelsteunfamilie zijn twee komponentgroepen te onderscheiden: 

* RINGYOBMSTEQNEN (klasse 2052): Een ringvormsteun is volgens de DAF
omschrijving: een ringvormig verend artikel voorzien van bevestigings
mogelijkheden. 

en: 

Ringvorasteunen (zie fig. 3.1a) bestaan bijna altijd uit twee onderde
len, nl.: 

- een klemband: een band die ontworpen is om een rond voorwerp (bijv. 
een luchtfilter, uitlaat of luchtketel) te oaklemmen en op zijn 
plaats te houden. De klemmende werking wordt door een bout-moer
verbinding tot stand gebracht; 

en: 

- een L-steun: een gelaste of gebogen steun in de vorm van een 
ongelijkzijdig hoekprofiel (L), waarbij de ingesloten hoek 90° 
bedraagt. De steun kan zijn voorzien van bevestigingsgaten. 

Een enkele keer bestaat de samenstelling uit meer dan twee onderdelen. 
Zij bevat dan bijv. nog een tweede steun of een opgelaste moer. 
De verbinding tussen klemband en L-steun wordt door lassen tot stand 
gebracht. 
Er zijn 172 verschillende uitvoeringen (dit aantal groeit gestaagi aIle 
cijfers geven slechts een momentopname weer), waarvan er zo'n 100 worden 
vervaardigd. De totale jaarproduktie bedraagt 78.000 stuks. 

* LUCHTKEIELSTEQNEN (klasse 4043): een luchtketelsteun is volgens de DAF
omschrijving: een steun om te worden bevestigd aan een dragend vlak, met 
als doel een of meer luchtketels met of zonder ventielen en nippels in 
positie te houden en te ondersteunen. 

Een aantal van deze luchtketelsteunen heeft eenzelfde opbouw als de 
ringvormsteunen (strikt genomen zijn deze lUchtketelsteunen in de ver
keerde klasse opgenomen), een groot aantal varianten heeft echter een 
veel komplexere of een van de ringvormsteunen afwijkende opbouw (zie 
fig. 3.2a en par. 3.3.2). 
Er zijn 197 verschillende uitvoeringen, waarvan er zo'n 70 worden ver
vaardigd. De totaal geplande jaarproduktie bedraagt 28.000 stuks. 

3.2.2 DE KLEKBANDEH 

3.2.2.1 INFQSYSTEEM INFOBMATIE 

De klasse der klembanden (klasse 4367) bevat 95 kodenuaaers, waarvan er 33 
een geplande jaarproduktie hebben. DAF maakt van die 33 kleabanden er zelf 
slechts 2, nl. nr. 0260804 (met jaarplanning 240) en nr. 0503275 (zie fig. 
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3.2b). Deze klemband wordt ruim tien maal zoveel toegepast als de op een na 
meest toegepaste klemband 0644914 (zie tabel 3.2). 

I!rogukt jagIl!h,n a.fm.: IlxDI§ D = diameter klemband 
Ill:. . [mm] B = breedte klemband 

5 = dikte klemband 
1. 0503275 97060 300x25x6 
2. 0644914 7458 297x25x6 
3. 0393608 7420 265x25x6 
4. 0288934 6169 365x25x6 

tabel 3.2: de vier meest toegepaste klembanden 

Door het DAF-infosysteem van elk klembandtype een zgn. ·single level implo
sie M te laten maken, werd de samenstellingstoepassing (kodenummer + klasse
naam van die samenstellingen) van elk klembandtype bepaald (maw.: van welke 
produktsamenstelling(en) maakt dit type klemband onderdeel uit). Hieruit 
bleek dat een aantal klembandtypen niet als onderdeel van een ringvormsteun 
of luchtketelsteun wordt gebruikt. Deze waren in het kader van een verder 
onderzoek niet meer van belang. 
Bij deze implosie staat ook vermeld hoeveel keer een bepaald onderdeel in 
een samenstelling wordt gebruikt. Ringvormsteunen hebben per samenstelling 
een klemband, luchtketelsteunen daarintegen een, twee of vier. Vanwege de 
toch al grote verscheidenheid aan uitvoeringsvormen in de ringvormsteunfami
lie en met het oog op uniformiteit binnen de voor te stellen produktfami
lie(s), en de afwijkende opbouw van de luchtketelsteunen met meer dan een 
klemband, werd besloten in het verdere onderzoek aIleen die luchtketelsteu
nen mee te nemen, die meIl:_~_9_1!kunn~!!_ ~Ci~~uiden als ringvormsteun. 
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Uit het kombineren van de implosie-samenstellinqen van kleaband 0503275 en 
hun jaarplancijfers volqde dat deze klemband in 65\ van de de rinqvorasteun
produktie wordt qebruikt. 
Klemband 0644914 (zie fiq. 3.2c) heeft een iets kleinere diameter dan klea
band 0503275, nl. 297 ipv. 300 am .. Kle.band 0644914 wordt aIleen in rinq
vor.steunen toeqepast. Ongeveer 75\ van de totale produktie wordt qekenaerkt 
door deze twee klembanden. 

3.2.2.2 PRODUKTIEKEHMEBKEN 

Het is niet zinvol o. uitgebreid op de vervaardiginq van de klembanden in te 
qaan. In de beooqde produktiecel worden de kle.banden aanqevoerd, niet qefa
briceerd. WeI van belang is het eindresultaat van de fabrikage, de klemband. 
Kle.band 0503215 vertoont (ook onderling) qrote aaat- en vormafwijkinqen: 
afwijkende diameter, onrondheid, onvlakheid, varierende lengte en stand van 
de opstaande lippen, afwijkende positie van de qaten. 
De inkoop-klembanden zijn niet qekontroleerd, inkoopprodukten moeten door de 
toeleveranciers volqens tekeninq worden qemaakt. Bovendien kan men bij 
qeautomatiseerd vervaardigen van de rinqvormsteunen klemband 0503275 vanwege 
zijn qrote toepassinq niet buiten beschouwinq kunnen laten. 

3.2.3 D&L-STEUNEN 

3.2.3.1 INFOSYSTEEK INFOBMATIE 

Uit een analyse van de L-steunen bleek dat Z1J, op een enkele uitzondering 
na, afkomstig waren uit de Klassen 2019 (plaatdikte 5 am., zie fiq. 3.2d) en 
2080 (plaatdikte 6 ... , zie fiq. 3.2e). 
De L-steunen zijn vervolgens geanalyseerd op aanweziqheid van bepaalde aaat
en vormovereenkomsten, middels de zqn. karakteristieke maten. Hieruit bleek 
dat er van eniqe uniformiteit qeen sprake was. 

3.2.3.2 PRODUKIIE-KEHMERKEN 

Van ruim 40 L-steunen zijn de BVO's bekeken. Afhankelijk van de variant ver
anderen m.n. de qetallen voor de seriegrootte, de toeqepaste produktiemetho
den en de bewerkingstijden. 

Een qroot aantal L-steunen is vervolqens bekeken op microfiche. 
Hierbij is oa. gezocht naar overeenkomsten in het bevestiqingsqatenpatroon 
(aantal qaten, vorm en afmeting van de qaten, plaatsing van de qaten). Er 
bleek weiniq uniformiteit te zijn in de vorm, de afmeting en de plaatsing 
van de qaten. 
De .eeste L-steunen worden gemaakt door een rechthoekige strip 90° om te 
zetten. Afhankelijk van de plaats waar de steun tegen de klemband zal worden 
qeplaatst, en afhankelijk van de diameter van de kle.band, is er een ronding 
in de steun qeperst. Oadat dit vaak gebeurt mbv. een universele pers, ont
staan afwijkingen in de positie van de ronding tOY. de voorgeschreven posi
tie. Hierdoor kan bij het in de lasmal plaatsen van de steun, teneinde de 
steun aan de klemband vast te lassen, een aanzienlijke lasspleet ontstaan, 
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waarvan de breedte noq kan verlopen over het booqsegaent tU8sen het -aanliq
vlak- van steun en klemband. 
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3.2.4 DE SAMENSTELLINGEN 

3.2.4.1 INFQSYSTEEM-INFORMAIIE 

Een ringvormsteun-saaenstelling bestaat (aeestal) uit een L-steun en een 
klemband. Van veel samenstellingen bestaat zowel een linkse als een rechtse 
uitvoering. In de wijze van samenstellen kan men een aantal bouwprincipes 
onderscheiden, zowel wat betreft de ligging van de kleaband-opening als de 
ligging van de steun. We plaatsen hiertoe een vast cartesisch assenkruis in 
het vlak van de klemband, aet de oorsprong in het aiddelpunt van de kleaband 
en de positieve Y-as gelegen langs de syaaetrie-as van de klemband, wijzend 
naar de opening. De klembanden koaen we in de samenstellingen hoofdzakelijk 
in drie discrete posities tegen (zie fig. 3.2g): 

- gelegen op 0° : dit is confora de bovenbeschreven ligging; 
gelegen op -45°: de klemband is 45° in negatieve richting verdraaid; 

- gelegen op +45°: de kleaband 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 geheel of grotendeels links van de Y-as; 
- de steun ligt (nagenoeg) syametrisch tov. de Y-as; 
- de steun ligt geheel of grotendeels rechts van de Y-as. 
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Voor de ligging van het bevestigingsvlak (van de steun aan het chassis) zijn 
er twee voorkeursposities: 

de normaal van het bevestigingsvlak is evenwijdig aan de Y-as; 
de normaal van het bevestigingsvlak is evenwijdig aan de X-as (deze 
positie komt maar sporadisch voor, zie fig. 3.2f, page 11). 

In de plaatsing van de aanligging van de steun tOY. de klemband (= plaats 
waar de steun aan de klemband wordt gelast) is geen uniformiteit te bespeu
ren (zie fig. 3.2h, waarin schetsmatig een aantal samenstellingen is afge
beeld). Bet aantal verschillende aanligplaatsen loopt in de tientallen. Som
mige varianten echter hebben het aanligvlak op dezelfde plaats (de steunen 
hebben dezelfde breedte), maar de lengte van de steunen bij de varianten 
verschilt. Vaak worden deze varianten in een omstelbare hechtmal gehecht. 

fi9. l.2h: SAaeDItelliD91 1chetien 
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3.2.4.2 PRODQlTIE-KENMERKER 

Steun en kleaband worden aan elkaar gelast. Riertoe worden beide onderdelen 
in een hechtmal geplaatst, gehecht en buiten de .al op de werkbank afgelast. 
Afhankelijk van de variant veranderen in de BVO •. n. de getallen voor de 
seriegrootte en de bewerkingstijden. Ret lasproces is altijd MAG-lassen, het 
lastype is altijd hoeklas 3 am. Van enige uniforaiteit in de ligging en de 
lengte van de las is geen sprake (zie fig. 3.2h, waarin schetsaatig de lig
ging en de lengte van de las is aangegeven). De steunen worden zowel &an de 
bovenzijde als aan de onderz1jde gelast. Vaak gebeurt dit verspringend, dus 
daar waar aan de bovenzijde geen las ligt, wordt aan de onderzijde juist een 
lasrups gelegd. AIle steunen worden ·om de hoek gelast·, wat wil zeggen dat 
er, komend vanaf de bovenkant van de steun, wordt doorgelast langs de zij
kant en het begin (± 1 em.) van de onderkant (of precies omgekeerd, afhanke
lijk van de variant). 
Ten behoeve van het buiggereedschap zijn de klembanden voorzien van een gat, 
, 6 mm .. Wanneer nu in de samenstelling de L-steun dit gat niet bedekt, moet 
het gat worden dichtgelast. 
Bij een aantal varianten kunnen bij geautomatiseerd las~en problemen ont
staan, doordat bij die varianten de ruimte tussen de binnenkant van bet be
vestigingsvlak van de steun en het aanlegvlak van steun en klemband klein is 
(in sommige gevallen zelfs zo klein dat de lastoorts op die plaats niet tus
sen de steun en de klemband past), waardoor bepaalde plaatsen moeilijk of 
helemaal niet zijn te lassen. 

fi,. 3.2f: niet-rechthoekige l-ateun 
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3.3 DE REMCILINPERSTEUNFAKILIE 

3.3.1 INLEIPING 
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Een remcilinder (klassekode 4071) dient ter bevestiging van de reacilinder 
aan de as of aan de naaf (remankerplaat) en het lageren van de bedieningsas 
voor de remmen. (opmerking: bij DAF wordt het woord as ook gebruikt om een 
komplete as-konstruktie aan te duiden.) 

Er zijn twee verschillende bevestigingsuitvoeringen voor de remcilindersteun: 
middels remankerplaat-montage (zie fig. 3.3a) of as-montage (zie fig. 3.3b). 
De werking van beide uitvoeringen is in principe gelijk. Door de lagerbus
(sen) van de remcilindersteun wordt een as gemonteerd, waaraan aan het ene 
uiteinde een nok is bevestigd en aan het andere uiteinde een hefboomverbin
ding met de remcilinder. Wordt nu de remcilinder bedient, dan zal de as ver
draaien en daardoor ook de nok, die dan de re.schoenen uit elkaar en tegen 
het wiel drukt. 

3.3.2 VARIANIEN EN GROEPSINDELING 

Na een selektie op het soort sa.enstelling (lassamenstellingen uitfilteren) 
en het uitsluiten van planning ·0· bleven er van de 444 in klasse 4071 aanwe
zige kodenummers 64 remcilindersteunen, met een totale jaarplanning van ± 
62.000 stuks, voor nader onderzoek over. 
Om een overzicht te krijgen van de geproduceerde varianten is een indeling in 
groepen gemaakt, gebaseerd op de geometrie van de lassamenstelling. Pit leid
de tot een indeling in 5 groepen. Om het aantal te onderzoeken varianten te 
beperken werden uit iedere groep aIleen de varianten met de grootste plan
ningsaantallen geanalyseerd. In cijfers betekent dit, dat dan 95\ van de ge
laste remcilindersteun-produktie wordt meegenomen. 

3.3.3 DE UIIWERKING IN GROEPEH 

Bieronder zal de geometrisch opbouw van de groepen worden beschreven. De pro
duktiebeschrijving zal achterwege blijven. 

GROEP I (zie fig. 3.3c). 

Pe remcilindersteunen uit groep I zijn bestemd voor as-montage. De remcilin
dersteun is opgebouwd uit drie platen en een opvulbus. In enkele gevallen 
wordt de opvulbus nog extra gesteund door een zgn. versterkingsblok. Dit zijn 
driehoeksvormige plaatjes die aan de plaat en de opvulbus worden gelast. In 
de opvulbus wordt een lagerbus geperst. 
Aan de bodemplaat met de twee kleine gaten en het grote gat wordt de remci
linder bevestigd. Bierbij dienen de twee kleine gaten voor de bevestiging en 
wordt de bedieningsstang door het grote gat geplaatst. Middels de gaten in de 
andere platen wordt de remcilindersteun aan de askonstruktie bevestigd. Pe 
maxi.ale afmetingen bedragen 350x350x250 am .. 



fig. 3.3a: bevelti9ingsvijze yan een reaeilinder .et flens 
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I fiq. 3.3b: bevestiqinq!wijze van een re.cilindersteun zonder flens 
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GRaEf II (zie fiq. 3.3d). 

De remcilindersteunen uit groep II zijn bestemd voor reaankerplaat-montage. 
De steun is opqebouwd uit een bodemplaat met drie gaten, waarop een vierkante 
bevestigingsbuis is gelast. Aan het andere uiteinde van die buis is een ronde 
pijp met daaraan een flens qelast. In de pijp worden twee lagerbussen qeperst 
om de bedieningsstang voor de rem te lageren.ln sommige gevallen worden er 
ter versteviging aan de plaat ~n de bevestiginqsbuis noq driehoeksvormige 
plaatjes (zgn. schetsplaatjes) gelast. 
Aan de bodemplaat met· de drie gaten wordt de remcilinder bevestigd. De twee 
kleine gaten dienen voor de bevestiging en het grote gat voor de bedienings
stang van de remcilinder. De flens aan de pijp dient ter bevestiging van de 
remcilindersteun aan de remankerplaat. De maximale afmetinqen bedraqen 350x 
350x200 .... 

GRaEf III (zie fig. 3.3e). 

De remcilindersteunen uit groep III zijn bestemd voor remankerplaat-montage. 
De remcilindersteun is opgebouwd uit een ronde pijp, een flens en twee qebo
gen platen. De twee platen worden op de pijp gelast en ook onderling door een 
las verbonden. In de pijp worden twee lagerbussen qeperst. De flens wordt aan 
de pijp gelast en is voorzien van gat en ter bevestiging aan de remankerplaat. 
De remcilinder wordt aan de dikste plaat qemonteerd. De dunnere plaat dient 
ter versteviging. De maximale afmetingen bedragen 350x400x250 am .. 

GRaEf IV. 

De opbouw en de werking van de remcilindersteunen uit groep IV lijkt op die 
van qroep III. Ret eniqe verschil is het ontbreken van de dunne verstevi
gingsplaat en een iets afwijkende vorm- en maatgeving. 

GRaEf V (zie fiq. 3.3g). 

De remcilindersteun uit groep V zijn bestemd voor remankerplaat-montage. De 
remcilindersteun is opgebouwd uit een ronde pijp waarop aan be ide uiteinden 
een flens is gelast. Deze flenzen zijn ten opzichte van elkaar verdraaid. Een 
flens dient voor de bevestiging aan de remankerplaat. Met de andere flens 
wordt de remcilinder aan een beugel gemonteerd. In de pijp wordt aan weers
zijde een lagerbus geperst. De maximale afmetingen bedraqen 375x200x200 .... 

3.3.4 DE aNDERDELEN VAN DE REMCILINDERSTEUNEN 

De remcilindersteun-onderdelen worden ten dele ingekocht en ten dele zelf 
vervaardigd. Van de inkoopdelen kan men stellen dat zij aan de tekeninq-eisen 
voldoen omdat zij anders bij levering niet door de afdeling Inkoop worden ge
accepteerd. Bij de zelfmaakonderdelen kan een aanzienlijke spreiding in de 
maten optreden. Deze kan nog weI binnen de toleranties liggen, maar voor fle
xibel geautomatiseerde assemblage reeds te qroot worden. 
De massa van een remcili~dersteun ligt tussen de 9-15 kg .. 
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3.4 DE ONPERVEERPLATEN 

3.4.1 GLOBALE PRODUKIOMSCHRIJYING 

De onderveerplaten behoren met de bovenveerplaten tot de klasse der veerpla
ten, klassekode 4250. Volgens de bij DAF gehanteerde definitie is een veer
plaat: 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 bevestigd. 

Voor onderveerplaten zijn er drie verschillende as-veerpakket-verbindingen 
(het betreft hier een indeling op grond van de toepassing van een bepaald, 
later te beschrijven hoofdtype onderveerplaat in relatie tot de opbouw van 
de totale as-konstruktie), te weten: 

1. de verbinding van niet-aangedreven as (meestal vooras) en veerpakket. 
Bier is de onderveerplaat een geintegreerd deel van de as. Hierbij worden 
dus geen losse onderveerplaten gebruikti 

2. de verbinding van een aangedreven as en veerpakket (zie fig. 3.4a); 
3. de verbinding van een pendel-as en veerpakket (zie fig. 3.4b). 

Voor de bovenveerplaten bestaan overeenkomstige verschillen. Deze zijn niet 
relevant in het kader van dit onderzoek en niet verder onderzocht". Dit 
deelonderzoek spitst zich toe op gelaste onderveerplaten. 

3.4.2 UITWERKING PRODUKTFAMILIE 

Van de 356 veerplaten voldoen 103 typen aan de be ide kriteria: onderveer
plaat en gelast. Bet blijkt dat de veerplaatfamilie zeer uitgebreid is. Er 
wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen nog niet montage-klare monode
len en gelaste samenstellingen. Daarom worden in het vervolg deze monodelen: 
grondplaten genoemd, en lassamenstellingen: onderveerplaten. Een onderveer
plaat bestaat uit een grondplaat (monodeel) met een of meer opgelaste steu
nen. De 103 onderveerplaten hebben een produktieplanning tussen 0 en 2002 
stuks. 62 types hebben een planning ·0·. De totale produktieplanning van de 
gelaste onderveerplaten is 17.872 stuks. 
De gelaste onderveerplaten bestaan uit lassamenstellingen met 2 tot 7 onder
delen. 
Een grondplaat is een gegoten of een uitgesneden ·plaat· met een dikte van 
25 tot 45 mm., en met als maximale afmetingen een lengte van 225 mm. en een 
breedte van 182 mm., en een massa varierend van 2,8 tot 8,8 kg .. I~een 
grondplaat zitten 1, 4 of 5 gaten. De grondplaten worden uit verschillende 
materiaalsoorten gemaakt. 
Op aIle gelaste onderveerplaten worden steunen gelast, vervaardigd van 6 of 
8 am. dikke, gewalste plaat. Bet aantal opgelaste steunen bedraagt 1, 2 of 
3. Afmetingen, massa en vormgeving varieren. 
De steunen en de grondplaten worden met elkaar verbonden dmv. MAG-lassen, 
waarbij een lasdraaddikte van 1 mm. wordt gebruikt. 
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3.4.3 PRODUKtINDELING IN GRQEPEN 

Uit een vijftal mogelijke groepsindelingskriteria werd een groepsindeling 
voor de onderveerplaten gemaakt met als kriterium: selektie op de toegepaste 
grondplaat. Dit laatste indelingskriterium voldoet aan.een aantal voorwaar
den (indeling in meerdere, duidelijk afgebakende groepen mogelijk, geometri
sche informatie beschikbaar, verdere selektie mogelijk). Er worden 15 ver
schillende grondplaten gebruikt. 

3.4.4 UITWERKING PRODUKTSELEKTIE 

In eerste instantie werden aIleen die onderveerplaten bekeken, waarin de 5 
meest geproduceerde grondplaten zijn toegepast. Volgens de planning worden 
hiervan in 16.901 stuks gemaakt, dit is 95\ van de totale produktie. 
Geometrisch gezien kUnnen deze grondplaten in twee groepen worden ingedeeld: 

groep 1: groep 1 (zie fig. 3.4c) bevat 4 grondplaten. Dit zijn gegoten 
grondplaten (gietstaal), afmetingen 182 x 214 am., met een uithol
ling waarin de as ligt en met vier gaten in de hoeken, bestemd voor 
de veerstroppen (veerstroppen zijn U-vormig gebogen stalen staven, 
die aan beide uiteinden zijn voorzien van schroefdraad). Deze gaten 
hebben een diameter van 27 of 30 am. en een hartafstand van 126 x 
157 mm., 129 x 153 am. of 129 x 160 am.; 

groep 2: groep 2 (zie fig. 3.4d) bevat ~~n grondp1aat, dit is een H-vormig 
uitgesneden plaat, afmetingen 154 x 200 am. en een dikte van 45 
am .. Hierin zitten 5 gaten: 4 op de hoekpunten en 1 in het midden. 
Het centrale gat heeft een diameter van 25 am., de 4 overige gaten 
een diameter, verspringend van 23 naar 34 am .. De hartafstand van 
de 4 gaten is 114 x 140 amm .. 

Deze groepsindeling komt overeen met de in par 3.4.1 gehanteerde driedeling 
naar toepassing. Deze indeling (waarbij nu het hoofdtype onderveerplaat 
wordt gespecificeerd) is: 

- bij de verbinding van niet-aangedreven assen met het veerpakket worden 
geen onderveerplaten gebruikt; 

- bij de verbinding van een aangedreven as met het veerpakket worden de 
onderveerplaten van groep 1 gebruikt. Bij deze groep worden op de 
grondplaat ~~n of meer steunen gelast. Deze steunen dienen voor de be
vestiging van stabilisatorstangen of schokdempers, of voor de positio
nering van de grondplaat tOY. de as: 

- bij de verbinding van een pendelas met het veerpakket worden de onder
veerplatenvan groep 2 gebruikt. Bij deze groep worden op de grondplaat 2 
rechthoekige steunen met uitsparingen gelast. Deze uitsparingen vallen 
in aan de pendelas aangegoten nokken. Op deze wijze woldt de onderveer
plaat gepositioneerd tOY. de pendelas. 
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Een nadere bestuderinq van de overiqe 10 qrondplaten leert dat hier qrond
platen bij zijn met de 5 reeds qeselekteerde en inqedeelde qrondplaten en 
die op qrond van hun qelijkenis aan qroep 1 of 2 kunnen worden toeqevoeqd: 

qroep 1: hierbij horen noq 3 qrondplaten. Deze qrondplaten vertonen onder
linq kleine verschillen in de qatdiameters, het qatenpatroon en de 
uitsparinqen. 

qroep 2: aan deze qroep kunnen n6q twee qrondplaten worden toegevoeqd. Bij 
deze qrondplaten zijn de omtreksafmetinqen en de diameter van het 
centrale qat hetzelfde. Afwijkend zijn de diameters en de hartaf
standen van de 4 qaten op de hoekpunten. 

De 103 leden van de subfamilie der qelaste onderveerplaten (produktieplan
ninq 17.872 stuks) kunnen, onder toevoeqinq van een restqroep (qroep 3) als 
voIqt over de bovenstaande qroepen worden verdeeld: 

Groep 1: er zijn 72 samenstellinqen, produktieplanninq 14.984 stuks, die een 
qrondplaat uit qroep 1 bevatten (zie fiq. 3.2b en fiq. 3.4e); 

Groep 2: er zijn 10 samenstellinqen, produktieplanninq 2.565 stuks, die een 
qrondplaat uit qroep 2 bevatten (zie fiq. 3.4f); 

Groep 3: de qrondplaten die niet in de bovenstaande qroepen passen. 

Een verdere produktie-analyse (BVO's) is aIleen op de onderveerplaten uit 
qroep 1 en 2 uitqevoerd. De onderveerplaten van qroep 3 zijn niet nader on
derzocht op hun qeschiktheid voor qeautomatiseerde vervaardiqinq. Redenen 
hiervoor zijn: de kleine produktieaantallen, de qrote verschillen in qeome
trie (qeen onderlinqe samenhanq of overeenkomst) of het niet beschikbaar 
zijn cq. niet kunnen achterhalen van informatie over de qeometrie. 

3.4.5 PRODUKTANALYSE VAN GROEP 1 

In qroep 1 worden rechthoekige qrondplaten qebruikt met buitenafmetinqen 214 
x 182 mm. of 210 x 180. (zie fiq. 3.4c). Op de hoekpunten zijn 4 qaten aan
qebracht met een diameter van 27 of 30 am. en weI zodaniq dat aan de korte 
zijde van de qrondplaat de afstand tussen de binnenkant van de qaten (= 
hart-op-hart afstand minus 2x halve qatdiameter) 99 am. bedraaqt (hier komt 
een veerpakket van 100 am breed te liqgen), aan de lanqe zijde bedraaqt deze 
afstand 123 of 130 am. (hier komt de as tussen te liqqen). De qrondplaten 
zijn 30 of 35 mm. dik. De qrondplaten hebben, afqezien van deze verschillen. 
ook nog uitsparingen van een variabele lengte op een variabele plaats. Deze 
uitsparingen zijn noodzakelijk om inbouwruimte te verschaffen voor andere 
onderdelen (spoorstangen, remcilindersteunen, etc.). De serieqrootte be
draagt tussen de 10 en 270 stuks. 
Het aantal bewerkingen en de bewerkingstijd (vooral wat betreft het lassen) 
verschilt per variant sterk. De BVO's vertonen evenwel globale overeenkoms
ten wat betreft het soort bewerkingen en hun volgorde. De eerste bewerkinq 
is altijd MAG-lassen, waarbij de lasdraaddikte 1 mm. bedraagt. Er wordt in 
de mal qehecht, daarna wordt buiten de mal afqelast. De volqende bewerkinq 
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is bankwerken (bankwerken bestaat uit bet verwijderen van lasspatten en bet 
richten volgens de eisen van de tekening). 

3.4.6 PRQDUKTANALYSE VAN GROEP 2 

Op de H-vormig uitgesneden grondplaten, buitenafmetingen 200 x 150 sa. of 
200 x 154 Mm., dikte 45 ... , worden twee rechthoekige platen gelast door 
middel van MAG-lassen. Deze platen hebben een dikte van 6 am. en zijn 90 ma. 
breed. De lengte varieert van 182 tot 262 .... Aan een korte zijde is een 
uitsparing van 28 x 40 ma. gemaakt. Deze platen vallen precies in de door de 
H-vorm ontstane uitsparingen van de grondplaat. De rechtboekige platen wor
den z6 vastgelast, dat ze aan een zijde 128 tot 208 ma. uitsteken. Ze worden 
per plaat vastgelast met drie hoeklassen met een lashoogte van 4 .... De ge
bruikte lasdraad is 1 am. dik. 
De seriegrootte varieert van 10 tot 150 stuks. Oak hier is de eerste bewer
king lassen en de tweede bewerking bankwerken. De onderveerplaten uit groep 
2 worden nu al ten dele mbv. een robot gelast (zij het niet rendabel). 
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3.5 DE KEUZE VAN DE PRODUKtFAMILIE 

Na het verzaaelen en uitwerken van de produktgegevens .oest de keuze van een 
(of meer) produktfamilies of een ·geschiktheids-volgorde· worden bepaald. De 
keuze van het produkt .oest in relatie staan tot het SPIN-onderzoek en het 
produkt zou ·spektaculair- moeten zijn. De inhoud van de tera ·spektaculair· 
is onduidelijk en laat veel interpretaties toe, bijv. veel onderdelen per 
samenstelling, grote maattoleranties, veel (gelijktijdig) produceerbare va
rianten, het toepassen van geavanceerde (vision-)sensoriek om het lasproces 
te besturen en te kontroleren, etc .. 

De keuze van een produktfamilie alsmede het invullen van de term ·spektacu
lair- is overgelaten aan een werkoverleg-teaa, bestaand uit de bij de op
dracht betrokken studenten en hun begeleiders. Dit werkoverleg-team koppelde 
zijn bevindingen en overwegingen terug naar het volledige SPIN/DAF-teaa 
(= werkverband van SPIN-team + betrokken DAF-medewerker(s» waarbinnen het 
eindoverleg en de definitieve besluitvorming plaatsvonden. 

Riertoe werden een aantal eigenschappen en kriteria tav. de flexibele cel en 
de produkten besproken. Met be trekking tot de flexibele eel werd gesteld, 
dat binnen deze eel Onderdelen worden 5amengebraeht en gelast. Eventueel kan 
nog een eenvoudige bewerking binnen de eel plaatsyinden. Ret SPIN-team is 
van mening dat een seeundaire bewerking binnen de eel geen zware verspanende 
bewerking, bijv. boren, mag zijn. Door de grote verspaninqskrachten zou de 
secundaire bewerking de keuze van het transportmiddel en de produktdragers 
kunnen gaan bepalen. V~~r OAF is bovendien voor iedere bewerkingsmaehine een 
goede maehinebezetting in drieploegendienst wenselijk. Daarom werd in het 
SPIN/DAF-team beslist, dat hij een eyentuele seeundaire bewerking lOet wor
den gedaeht aan (biiv,) afbramen. borstelen of bijsehuren. 
De produktfamilies werden bekeken tav. de komplexiteit van de geometrische 
opbouw, het aantal varianten per faailie of per faailiegroep, de produktie
aantallen in relatie tot de eelbezettinggraad, (flexibel geautoaatiseerde) 
produceerbaarheid, het hanteren en toevoeren van de onderdelen (mede bezien 
vanuit Design For Assembly-(DFA)-aehtergronden), de mogelijk te verwaehten 
komplikaties en problemen mbt. positioneren, opspannen en fixeren, lassen, 
sensoriek, de te verwaehten kennisvermeerdering, etc .. 

Voorts speelden zaken mee a1s: 

* De beoogde eel zou een brede basistoepassing moeten hebben. Ret SPIH
projekt poogt een soort basis-eel op te zetten die in meer en andere sek
toren van de industrie toepasbaar zou moeten zijn, en afhankelijk van de 
gewenste toepassing sne1 aan te passen is aan die toepassing. 

* Automatisering legt grenzen op aan de toelaatbare spelingen en toleran
ties.Ret toelaten van en kunnen produeeren met grovere toleranties in een 
geautomatiseerde eel werkt kostenverlagend en is vanuit teehniseh oogpunt 
interessant. 

* De manafhankelijke bewerking ·richten· is moeilijk besehrijfbaar en moei
lijk te verwerken in een geautomatiseerd proees. Riehten binnen de cel zal 
dan ook moei1ijk te realiseren zijn, maar kan mogelijk worden vermeden 
door het kiezen van een geschikte lasvolgorde. Deze lasvolgorde zal ook 
bij geautomatiseerd lassen proefondervindelijk moeten worden vastgeste1d. 
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Een grote invloed op de eventuele noodzaak van het richten na het lassen 
hebben de produktiemallen. Een goed doordachte mal (goed gekozen referen
tievlakken) draagt wezenIijk bij tot het verkrijgen van een nauwkeurig(er) 
eindprodukt. 

* Voor kleine en middelgrote bedrijven zal een hoge gereedschapskostenpost 
invoering van flexibele automatisering in de weg staan. Ret zou technisch 
en financieel een enorme winst zijn als het mogelijk zou zijn bij de ver
vaardiging van bijv. remcilindersteunen eenvoudigere en goedkopere gereed
schappen te gebruiken. In dit licht zijn de onderveerplaten en de ring
vormsteunen mbt. het gereedschap veel minder spektaculair dan de remcilin
dersteunen, maar ze zijn weI interessant vanuit konstruktief oogpunt, en 
het grote varianten-aantal vraagt om zo universeel mogelijke mallen. 

Uiteindelijk leidde het een en ander tot een produktvoorstel-volgorde, ge
baseerd op een verwachte komplexiteitstoenaae abt. het flexibel geautomati
seerd fabriceren van de produktfamilies. Deze volgorde is, in oplopende 
moeilijkheidsgraad: 

1. de onderveerplaatfamilie: dit is een redelijk variantrijke familie, 
redelijk eenvoudig van opbouw, waarbij geen technologische verrassingen 
te verwaehten zijn, maar waarin voldoende technische probleemgebieden 
aanwezig zijn om tot een interessante cel te komen; 

2. de rinqvormsteunen: het aantal varianten is hierbij veel groter, de 
vorm- en maatnauwkeurigheid is minder goed dan bij 1., omdat bij 2. 
aIle onderdelen zelfmaakprodukten zijn; 

3. de remcilindersteunen: in tegenstelling tot 1. en 2. betreft het hier 
ruimtelijk ingewikkeldere konstrukties. Sij de remcilindersteunen komt 
het probleem richten het sterkst naar voren. 

Ret werkoverleg-team was van mening dat gezien de produktieaantallen de on
derveerplaatfamilie en de ringvormsteunvariant uit de ketelsteunfamilie in 
de cel vervaardigd zouden moeten worden om tot een redelijke bezetting van 
de eel te komen, om zodoende de cel voor DAF interessant te houden. ~ 
SPIN-team qaat er bi; bet opzetten van de eel dan ook van uit, dat de op te 
letten cel in eerste instantie wordt inqericht voor de produktie van onder
veerplaten en ringvormsteunen, maar dat in deze cel ook remcilindersteunen 
zouden moeten kunnen worden qemaakt. zii het met eyentuele oanpassinqen aan 
de eel. 

De mogelijkheid van berontwerpen van de produkten op basis van Design For 
Assembly is binnen bet SPIN/OAF-team diverse malen aan de orde geweest. 
Vooral op grond van de huidige (on)mogelijkheden van het doorvoeren van 
produktwijzigingen en CAD-CAM bij DAF en het uitgangspunt van het SPIN
projekt (niet het produkt, maar de cel aanpassen), is er op dit moment van 
afgezien de produkten aan te passen en/of te wijzigen. aii bet opzetten van 
de cel zal in eerste instantie worden uitqeqaan van de produkten, zoals zii 
nu bestaan. Ret is op dit moment moeilijk te zeggen of bieruit bij de verde
re voortgang van het SPIN-projekt problemen kunnen ontstaan, die een rede
sign alsnog wenselijk cq. noodzakelijk maken. 
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BIJLAGE: FUNITIEBLQKSCHEMA 

om een overzicht te geven van en inzicht te geven in het aantal 
en soort funkties en handelingen, dat moet worden verricht in 
een onbemande, flexibel geautomatiseerde assemblage- en lascel, 
worden deze funkties en handelingen in deze bijlage in de vorm 
van een funktieblokschema weergegeven, zoals dit in het kader 
van bet SPIN-projekt is opgesteld door de THS-eindstudenten 
P. Hoppenbrouwers en J. Hegger. Een funktieblokscbema is een 
sommatie van funkties en/of bandelingen. Bij bet opstellen van 
dit funktieblokschema is uitgegaan van een imaginair produkt, de 
bewerkingsvolgorde kan dUs varieren afbankelijk van bet gekozen 
produkt. 
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HOOFDLIJH FUNKTIEBLOKSCHEKA 

OPSLAAN ONDERDELEN 

TOEVOEREN ONDERDELEN 

- -.. -
PLAATSEN ONDERDELEN/ 

HALFFABRlKAAT OP DRAAGBLOK 

-
KLEMMEN ONDERDELEN/ 

HALFFABRlKAAT OP DRAAGBLOK 

--
J~ HECHTER EN KONTROLEREN 

--
AFLASSEN EN KONTROLEREN 

--
AFVOEREN HALFFABRIKAAT/EINDPRODUKT 

~BALFFABRlKAAT / DRAAGBLOK GESCHIKT MAKEN - VOOR (VOLGEND) PRODUKT/ - .. 
HALF FABR I KAAT 

, 
OPSLAAN EINDPRODUKTEN 

DIT IS DE HOOFDLIJN, NU VOLGT DE NADERE UITWERKING EN INVULLING VAN DE HOOFD
FUNKTIES. 
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UITGEWERKTE FUNKTIE LAY-OUT 

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

-

ONDERDELEN NA 
FABRIKAGE OPSLAAN IN BAK 

(ONDERDELEN AANBOD) 

GEORDENDE 
OPSLAG 

I--_-~ ....... --I ONGEORDENDE 
-- - OPSLAG 

nee DlREKTE 
ORDENEN? 

ja , 

POSITIONEREN BAK 

LEDIGEN BAK 

TRANSPORT ONDERDELEN 

r- ' ORDENEN ONDERDELEN 

1

- KOMPLEET WISSELSYSTEEMI.~DOOR JUISTE HANTEERINRICHTING 
- TOE- EN AFVOER REGELENr TE PLAATSEN OF TE SCHAKELEN 
L- .J 

TRANSPORT TOT OP JUISTE 
PLAATS IN MAGAZIJN. 

(MANKRACHT,HEFTRUCK) 

, 

-
AUTOMATISCH 
- SELEKTEREN 

SEMI 
AUTO
MAT. 

MANUEEL 
- ORIENTEREN 

.. 
- _I .. -- -

I I 

POSITIONEREN/ 
OVERZETTEN IN 

BAR 
I 

TRANSPORT TOT OP VASTE 
PLAATS BUITEN MAGAZIJN 

(MANKRACHT,HEFTRUCK, 
PALLETWAGEN) 

, 

I 
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GEAUTOMATISEERD TRANSPORT 
NAAR JUISTE PLAATS IN 
MAGAZ IJN DMV. KODEREN 1 

I 
I 
I 

IKODEREN: l 

1- PNEUMATISCH, I 
- OPTISCH; 

1
- MECHANISCH; I 
- INDUKTIEF. L __ -. __ _ 

-****-**** EINDE FUNKTIE OPSLAAN *****-**** 

*********- FUNKTIE: TOEVOEREN ONDERDELEN ********** 

, 

I OPHALEN BAK(KEN) UIT MAGAZIJN 
r t .., ---1- AUTOMATISCH I 

(DNV. KODERING) 

1- HANDMATIG I 
(HEFTRUCK) 

L J I EVENTUEEL TUSSENTRANSPORT I 

POSITIONEREN BAIt 
MET ONDERDELEN 

nee, NOG ORDENEN? ) 
.. '''---__ ,--__ --J 

IBAK LEDIGEN OP TRANSPORTMIDDE~ 

TRANSPORTEREN 

ORDENEN ONDERDELEN :r-:::::s-;:=====::L..------t 
IJUISTE ORDENINGSINRICHTING 

PLAATSEN/SCHAKELEN -------,--
I--=- KOMPLEET WISSELSYSTEEM I 
L... TOE- EN AFVOER REGELING ..J 

, 



~ 

1 
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I - . I I 

AUTOMATISCR VIA SEMI AUTO- tlET 
PRODUKT-IDENTIFlCATIE: MATISCH DE 
- SELEKTEREN OP MASSA, RAND 

AFMETINGEN,ZWAARTEPUNT 
- ORIENTEREN 

I I I 

I POSITIONEREN ONDERDEELl 
~ .. , 

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

********** FUNKTIE: ONDERDELEN POSITIONEREN EN FIXEREN ********** 
(PLAATSEN EN KLEMMEN) OP DRAAGBLOK 

, 
POSITIONEREN EN FIXE-- REN DRAAGBLOK 

/ ER MOETEN m ONDERDELEN / AAN ELKAAR GELAST WORDEN 

/ ER MOETEN n ONDERDELEN WORDEN / TOEGEVOERD ALVORENS EEN 
VOLGENDE BEWERKING TE DOORLOPEN 

~ ER MOETEN EERST P OMDERDELEN WORDEN GEHEeRT ~ 
ALVORENS TE WORDEN AFGELAST, OF ALVORENS 

OPNIEUW ANDERE ONDERDELEN MOETEN WORDEN TOEGEVOERD 

- -.. -
W MAGAZIJN MET GRIJPERS 

r , 
OVERZETTEN/PLAATSEN ONDERDELEN/ Ic'--~ - ROBOT I 
HALFFABRlKAAT OP DRAAGBLOK ~ OVERZETMECH.~ 

+ 
~, 

OP 1 PLAATS (WAAR OP MEERDERE PLAATSEN 
DRAAGBLOK ZICH (DRAAGBLOK PASSEERT 

BEVINDT) MEERDERE TOEVOERPL.) 
~ --

CORRIGEREN 

LIGT HET ONDERDEEL/ nee BLOKKEREN BEWERKING I-

RALFFABRlKAAT GOED? VERWIJDEREN . 

, 

J 

~ 



j 

I 

KLEMINRICHTING 
OP DRAAGBLOK 

I 

-

1 
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ja 

KLEMMEN ONDERDEEL/ 
HALFFABRIKAAT l

r - PNEUMATISCH 
~ - HYDRAULISCH 

'--____ ...._----...J, _ ELEKTRISCH 

nee 

-.-
KLEMINRICHTING 
BUITEN DRAAGBLOK 

ZIJN ER n ONDER
DELEN TOEGEVOERD? 

ja ,r 

VERPLAATS DRAAGBLOK EEN 
·BEWERKINGSPLAATS· VERDER 

POSITIONEREN EN 
VASTZETTEN DRAAGBLOK 

1. 

L- MECHANI_S_C_R __ .--J 
I 

KOMBINATIE VAN 
MOGELIJKHEDEN 

********** EINDE FUNKTIE PLAATSEN EN KLEMMEN ********** 

********** FUNKTIE: HECHTEN EN CONTROLEREN ******tt** 

( HECRTEN? };-:.:.ne;::,;e::.....-.. : _________ --. 

r- -----------. 
ja , I - PRODUKT; of 1 

L- - PRODUKT EN DR~ 

MANIPULEREN IVM. ~~ 
MANIPULEREN TOEGANKELIJKREID? ~ 

~ ______ ~ ________ J ~ ________ ~ ____ _ 

nee ,,...---------------11 -
HECHT EN MET LASROBOT MAGAZIJN MET r.- LASTOORTSEN 

~------------------~ 

HERORIENTEREN PRODUKT/ 
DRAAGBLOK NA MANIPULATIE 

, 



r 
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I 

/

ER KUNNEN x KLEMMEN WORDEN GEOPEND E/ 
OM HET PRODUKT BETER TOEGANKELIJK TE 
MAKER IYM. CONTROLE NA HET HECHTER 

x KLEMMEN OPEN I 
CONTROLEREN GEOMETRIE MAGAZIJN MET MEET-

STIFTEN 

GOED? 

- CORRIGEREN,RICHTEN 
)---.!n::;:e:;,::e .... :--I_ BLOKKEREN FABRICAGE 

- VERWIJDEREN 

ja , 

[-Il------... _t=-n:.::e~e--__({ ZIJN ER P ONDERDELEN GEHECHT? 

ja , 

VERPLAATS DRAAGBLOK EEN 
• BEWERKINGSPLAA TS· VERDER 

POSITIONEREN EN 
VASTZETTEN DRAAGBLOK 

-~Ir -

********** EINDl FUNKTIE HECHTEN EN CONTROLEREN ********** 

********** FUNKTIE: AFLASSEN EN CONTROLEREN ********** 

)' ER MOETEN Y KLEMMEN GESLOTEN WORDEN OM / 
)'HET PRODUKT GOED TE KLEMMEN VOOR HET AFLASSEN 

Y KLEMMEN DICHT I 

MANIPULEREN IYM. ja 

TOEGANKELIJKHEID? -

r---------, 

I - PRODUKT; of I I - PRODUKT EN DRB·I 
L- t -' 

MANIPULEREN 

nee ~r.~ ___________ ~1 

, 

1 



II 

nee -
I 

~ 

/ 

l 
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-I . 
(, 

IAAGAZIJN MET AFLASSEN HALFFA- -
BRIKAAT/PROOUKT 

-.. LASTOORTSEN 

ja 
nee 

HERORIENTEREN PROOUKTI " 
ORAAGBLOK NA MANIPULATIE ( DR B GOED? 

/ ER KOHNEN z KLEMMEN VORDEN GEOPEND ,/ 
OM HET PROOUKT BETER TOEGANKELIJK 

CON TROLEREN 
RAAGBLOK D 

TE MAKEN IVM. CONTROLE NA HET LASSEN 

z KLEMMEN OPEN 
I-

I -
ICONTROLEREN GEOMETRIE MAGAZIJN MET MEETSTIFTENI 

GOED? ; 
nee _ , 

RICHTEN? "- ja... I RICHTEN - '\ 
, .. I . 

ja" nee' 

/ -UITVAL-

ZIJN DE .OND.AAY TRANSPORT DRAAGBL. 
ELKAAR GELAST? 

ja11 

VERPLAATS DRB EEN BEEINDIGEN FlXATIE 
-BEW.PLAATS· VERDER DRAAGBLOk 

POSITIONEREN EN KLEM SPEC.DEEL OP 
VASTZETTEN DRB UNIVERSEEL DEEL 
VASTZETTEN ORB 

L BORSTELEN I 
SECUNDAIRE BEW. - AFBRAMEN I NIEUW SPEC.DEEL 

c SCHOONBLAZEI!J OVERZETTEN/PLAAT-
SEN OP UNIV.DEEL 

VERPLAATS ORB EEN , 

·BEW.PLAATS" VERDER 

POSITIONEREN EN AFNEMEN SPEC.DEEL 
VASTZETTEN ORB EN TERUGZETTEN IN 

GEORDEND MAGAZIJN 

T-I 
********** EINOE FUNKTIE AFLASSEN EN CONTROLEREN ********** 

j~ 

~r 
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SPECIFIER DEEL LOS 
VAN UNIVERSEEL DEEL 

******~ *** FUNRTIE: OPSLAAN EINDPRODURTEN ********* 

r-----........ -----i. "c,,",;'r---------.... 

OPPARREN PRODURT, ..a.-lMAGAZUN MET HANTEER 
ARTIVEREN UITWERP- ~ IMECHANISMEN/GRIJPERS 
MECH. AAN HET BE-
GIN V/H OVERZETTEN 

UITVAL?)~ja~~DEPONEREN IN BAR 
EVT. NA CONTROLE, 

nee,1 UITVALBEHANDELING 

I -- -
OVERZETTEN/PLAATSEN 

'------IHALFFABR. OP NIEUWI 
AANGEPAST ORB. 

I 
OVERZ ETTEN I PLAATSEN 
PRODURT OP PALLET I 
BAR EVT. NA TRANS
PORT 

I 

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

POSITIONEREN EN 
FIXEREN DRAAGBLOR 

nee~ 

IS EElf DRB GESCHIRT 
VOOR HET GEWENSTE ~a 

PRODURT? 

TERUGVOEREN DRB 
LANGS MAGAZIJN 

- -.. .. 

********** EINDE FUNRTIE OPSLAAN EINDPRODURTEN ********** 

, 
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