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SAMENVATTING 

In het kader van het FALC-project wordt een fabricage-eenheid 

opgesteld op de TUE. Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de 

manipulator die in de lascel opgesteld zal worden en die zal 

samenwerken met een robot. 

Er is gekeken waar ongeveer het beste de manipulator t.o.v. de 

transportbaan opgesteld moet worden, wat er in de handel aan, 

voor ons toepasbare, manipulatoren te krijgen is en daar een 

keuzevolgorde (onafhankelijk van de robot) van op te stellen. 

Tevens is er een globaal ontwerp gemaakt van de voor ons "ideale" 

manipulator. 

Voor het aanpakken van de delen zelf-ontwerp en marktonderzoek is 

eerst een eisen- en wensenlijst voor de manipulator opgesteld die 

voornamelijk bepaald is door de tot nu toe gekozen (en dus te 

lassen) producten van DAF-Trucks. 

Het bleek dat de manipulator het beste naast de baan opgesteld 

kan worden. Van de manipulatoren uit de handel staat de (j -

manipulator) ESAB MHA 500 A boven aan de lijst. Het globale 

ontwerp heeft ongeveer hetzelfde principe. 

Aanbevolen wordt om het principe van de gedefinieerde lascellen 

4, 9 of 10 toe te gaan passen in dit project. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Het FALC-project (FALC E_lexibele A_ssemblage en .1,as~el) is 

een onderzoekprogramma binnen de Technische Universiteit 

Eindhoven, welke wordt uitgevoerd door de faculteiten Werktuig

bouwkunde en Electrotechniek in samenwerking met Philips, DAF 

en het Instituut voor Informatica-toepassingen voor Productie

automatisering (ITP). 

Het project heeft als doel het bijeenbrengen van onderzoekca

paciteit op een aantal voor de informatica kansrijke terreinen. 

Tevens moeten samenwerkingsverbanden tot stand gebracht worden 

tussen bedrijven en onderzoekinstellingen zodat onderzoeksre

sultaten ook zullen leiden tot een verbetering van de positie 

van het Nederlandse bedrijfsleven. 

In het kader van dit onderzoekprogramma zal er een eenheid voor 

de fabricage van, uit eenvoudige basisvormen opgebouwde, plaat

stalen producten gerealiseerd worden. Het gaat om de fabricage 

van kleine aantallen producten in wisselende samenstelling. De 

eenheid zal automatisch kunnen produceren en omstellen. 

In overleg met DAF-Trucks is een producten-pakket gekozen dat 

door de fabricage-eenheid bewerkt gaat worden. Dit pakket omvat 

tot nu toe enkele "families" van de remcilinder-steunen, de 

onderveer-platen en de ringvorm-steunen. 

In de fabricage-eenheid worden o.a. lasbewerkingen uitgevoerd, 

welke worden verricht in de lascel. Met behulp van een, in de 

eenheid aanwezige, transportbaan worden werkstukken door middel 

van draagblokken vervoerd naar de lascel. Via een overzetter 

wordt een draagblok met werkstuk op een manipulator (ook wel 

las-positioneertafel genoemd) geplaatst. Tijdens de daarna 

startende lasbewerking werken de manipulator en de robot samen 

om zodoende het werkstuk te kunnen lassen of hechten. 
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De manipulator heeft hierbij 2 functies: 

- Ten eerste, moet door manipuleren het werkstuk makkelijk 

bereikbaar worden voor de robot. 

- Ten tweede, dient er zodanig gemanipuleerd te worden, dat 

het werkstuk onderhands (af)gelast wordt. Dit is bij het 

hechten niet noodzakelijk. 

Mijn opdracht bestond uit vier delen. 

- Ten eerste, uit de vraag op welke plaats de manipulator 

globaal opgesteld moet worden t.o.~. de transportbaan. 

- Ten tweede, wat voor eisen en wensen er aan de toe te 

passen manipulator gesteld moeten worden. 

- Ten derde, wat voor, voor ons toepasbare, manipulatoren er 

in de handel te krijgen zijn en hierbij een volgorde van 

keuze aangeven, zonder te kijken naar de toe te passen 

robot. 

Ten vierde om een globaal ontwerp te maken van een manipu

lator voor dit project. 

De uitgangspunten bij mijn opdracht waren: 

- er wordt gebruik gemaakt van het 

BOSCH TS4 transportsysteem 

(een definitieve keuze is nog niet genomen). 

- bij analyses wordt gebruik gemaakt van de 

tot dan toe gekozen DAF-producten. 

- er wordt steeds onderhands gelast. 

De opdracht is aangepakt volgens de project-strategie zoals die 

door Prof. Ir. J.M. van Bragt wordt nagestreefd. 

---------------------------------------------------------------
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HOOFDSTUK 2 PLAATS VAN DE LASMANIPULATOR 

§ 2.1 mogelijkheden + toetspunten 

Als eerste in dit onderzoek zal worden bekeken op welke plaats 

de manipulator t.o.v. de transportbaan opgesteld zal worden. 

Door B.J. Verbaarschot [l;§ 5.4) is al eens onderzoek hiernaar 

verricht. Er werden hier drie mogelijkheden aangegeven, te 

weten: - naast de baan. 

onder de baan 

onder de baan 

de zakbaan. 

de hefmanipulator. 

Een duidelijke keuze had hij bij zijn onderzoek nog niet ge

maakt. Daarom is hierop verdergegaan en is uitgezocht wat de 

beste oplossing zou zijn. Hierbij zijn de drie eerder genoemde 

mogelijkheden weer aangepakt en is er tevens nog een mogelijk

heid bijgevoegd, n.l. het boven de baan plaatsen van de manipu

lator. 

Deze mogelijkheden zijn op de volgende punten getoetst: 

- 1 - Onderhoudbaarheid. 

- 2 - Verwachte complexiteit van de lasspat-bescherming. 

- 3 - Beschikbare ruimte voor de manipulator. 

- 4 - Afhankelijkheid van nog te kiezen transportsysteem. 

- 5 - Grote keuze aan manipulatoren uit de handel ? 

- 6 - Benodigde ruimte voor het totale systeem. 

- 7 - Verwachte onderlinge kostenverhoudingen. 

In bij lage 1 wordt een toelichting gegeven bij ieder toets -

punt. In deze bijlage wordt tevens iets dieper ingegaan op het 

Bosch TS4 transportsysteem. In de volgende deel-paragrafen 

worden de verschillende mogelijkheden besproken en wordt 

ieder toetspunt kort becommentarieerd. In bij lage 2 wordt op 

dit laatste iets uitgebreider ingegaan. 
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§ 2.1.1 boven de baan 

Als de manipulator boven de baan staat, moet er een tweede 

werkvloer aanwezig zijn, waarop de manipulator staat. Er is dan 

ook een overzetter nodig voor het transporteren van het draag

blok naar de manipulator. 

In figuur 2 .1 is een voorbeeld van dit principe getekend dat 

globaal als volgt werkt: 

-draagblok met werkstuk komt aan op de stoppositie. 

-de overzetter transporteert het draagblok naar de manipulator. 

-de lascyclus kan beginnen. 

-na de lascyclus zet de overzetter het draagblok op de baan. 

figuur 2.1 

A-=transportbaan 

B-overzetter 

C=lasspat-bescherming 

D=robot 

E-manipulator 

F-tweede werkvloer 

G-werkstuk+draagblok 

manipulator boven de baan 

T.a.v de toetspunten kan het volgende worden gezegd: 

- 1 - het systeem is redelij~ goed onderhoudbaar. 

- 2 - niet zo complex lasspat-beschermingsmechanisme. 

- 3 - ruimte voor de manipulator zelf te scheppen. 

- 4 - vrijwel onafhankelijk van de transportbaanconstructie. 

- 5 - grote keuze aan manipulatoren uit de handel. 

- 6 - systeem heeft niet zoveel ruimte nodig. 

- 7 - extra kostenposten:-relatief dure overzetter. 

-dure tweede werkvloer. 

-relatief goedkope lasspatbescherming. 

-relatief goedkope manipulator. 
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§ 2.1.2 naast de baan 

Door het naast de baan plaatsen van de manipulator is er een 

overzetmechanisme nodig die het draagblok uit de baan tilt en 

het daarna op de manipulator plaatst. 

In figuur 2.2 is een voorbeeld van dit principe getekend dat 

globaal als volgt werkt: 

-draagblok met werkstuk komt aan op de stoppositie. 

-overzetter transporteert het draagblok naar de manipulator. 

-de lascyclus kan beginnen. 

-na de lascyclus zet de overzetter het draagblok op de baan. 

A=tranportbaan 

B-overzetter 

C-lasspat-bescherming 

D-robot 

E-manipulator 

G-werkstuk+draagblok 

·-1-· 

figuur 2.2 manipulator naast de baan 

T.a.v. de toetspunten kan het volgende worden gezegd: 

- 1 - systeem is goed onderhoudbaar. 

- 2 - niet zo complex lasspat-beschermingsmechanisme. 

- 3 - genoeg ruimte voor de manipulator. 

- 4 - vrijwel onafhankelijk van de transportbaanconstructie. 

- 5 - grote keuze aan manipulatoren uit de handel. 

- 6 - voor het systeem is veel ruimte nodig. 

- 7 - extra kostenposten:-relatief goedkope overzetter. 

-relatief goedkope lasspatbescherming. 

-relatief goedkope manipulator. 
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§ 2.1.3 onder de baan de zakbaan 

Bij de zakbaan staat de manipulator onder de baan. Hij is 

zodanig geconstrueerd dat, als de transportbaan zakt, de 

manipulator precies tussen de 2 geleidingsbanen van het trans

portsysteem past. 

In figuren 2. 3a en 2. 3b is een voorbeeld van dit principe 

getekend dat globaal als volgt werkt: 

-draagblok met werkstuk komt aan op de stoppositie. 

-de baan zakt naar beneden. 

-het draagblok komt daardoor op de manipulator. 

-de lascyclus kan beginnen. 

-na de lascyclus komt de baan weer omhoog en wordt het draag-

blok weer meegenomen door de omhoogkomende baan. 

figuur 2.3a 

figuur 2.3b 

voor verklaring 

van de letters 

zie figuur 2.3b 

zakbaan voor en na de cyclus 

A=transportbaan 

C=lasspat-bescherming 

D==robot 

E-manipulator 

G-werkstuk+draagblok 

H-zakbaan 

zakbaan tijdens cyclus 

---------------------------------------------------------------
Pagina 7 



Als de verschillende toetspunten worden nagelopen, dan kan het 

volgende worden gezegd: 

- 1 - systeem is slecht onderhoudbaar. 

- 2 - complex lasspat-beschermingsmechanisme. 

- 3 - weinig ruimte voor de manipulator. 

- 4 - grote afhankelijkheid van de transportbaanconstructie. 

- 5 - niet veel keuze te verwachten aan manipulatoren uit de 

handel. 

- 6 - systeem werkt ruimtebesparend. 

- 7 - extra kostenposten:-relatief goedkoop zakmechanisme. 

-relatief dure manipulator. 

-langere baan nodig. 

-relatief dure lasspatbescherming. 

§ 2.1.4 Onder de baan de hefmanipulator. 

Ook bij de hefmanipulator staat de manipulator onder de baan. 

Ook hij is zodanig geconstrueerd dat, als de manipulator omhoog 

komt, de manipulator precies tussen de 2 geleidingsbanen van 

het transportsysteem past. 

In figuren 2.4a en 2.4b is een voorbeeld van dit principe 

getekend dat globaal als volgt werkt: 

-draagblok met werkstuk komt aan op de stoppositie. 

-de manipulator komt omhoog en neemt het draagblok mee. 

-lascyclus kan beginnen. 

-na de lascyclus zakt de manipulator weer en zet het draagblok 

op de baan. 

A-transportbaan 

D-robot 

E-manipulator 

G-werkstuk+draag-

blok 

I-hefgedeelte 

figuur 2.4a : hefmanipulator voor en na de cyclus 

-------------------------------------------------------~----~--
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figuur 2.4b 

A-transportbaan 

c-lasspat-bescherming 

D-robot 

E-manipulator 

G-werkstuk+draagblok 

I-hefgedeelte 

hefmanipulator tijdens de cyclus 

Het volgende kan gezegd worden t.a.v de toetspunten: 

- 1 - systeem is slecht onderhoudbaar. 

- 2 - complex lasspat-beschermingsmechanisme. 

- 3 - weinig ruimte voor de manipulator. 

- 4 - grote afhankelijkheid van transportbaanconstructie. 

- 5 - niet veel keuze te verwachten aan manipulatoren uit de 

handel. 

- 6 - systeem werkt ruimtebesparend. 

- 7 - extra kostenposten:-relatief duur hefmechanisme. 

-relatief dure manipulator. 

-langere baan nodig. 

•relatief dure lasspatbescherming. 

§ 2.2 keuze 

Als indicatie voor de uiteindelijke keuze over de vraag waar de 

manipulator geplaatst zal worden, wordt gebruik gemaakt van een 

keuzetechniek zoals die door Prof. Dr. Ir. A.L. van der Mooren 

wordt gepresenteerd [2;§ 9.2.4]. Dit is in bijlage 3 uitge

werkt. 

Aan de hand van de resultaten van deze methodiek en een eigen 

analyse waarbij vooral de voordelen van de relatief lage 

kosten, de goede onderhoudbaarheid en de grotere keuze aan 

manipulatoren uit de handel zwaar wogen, deed de keuze vallen 

voor het naast de baan plaatsen van de manipulator. 
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HOOFDSTUK 3 EISEN EN WENSEN AAN DE MANIPULATOR 

Bij het opstellen van de eisen en wensen zijn de uitgangspunten 

genomen die in de inleiding staan vermeld. In bijlage 4 wordt 

duidelijk gemaakt hoe er aan de eisen en wensen gekomen zijn. 

De eisen en wensen 

* De manipulator moet minimaal twee vrijheidsgraden bezitten. 

Deze assen dienen vrijprogrammeerbaar te zijn. 

- Een draaias met een bereik van minimaal 360° 

- Een tweede as, bijvoorbeeld een zwenk- of een kiepas 

(zie figuren 3. la en 3. lb), die in ieder geval een 

zodanig bereik moet hebben dat de lasrichtingen, ge -

tekend in figuur 3. 2, "onderhands" kunnen worden ge -

kregen. Maar een groter bereik is wenselijk. 

figuur 3.la zwenken. figuur 3.lb kiepen 

/ 
_J ___ · 

1 

"' ! ~ 
figuur 3.2 lasrichtingen die onderhands moeten 

In het vervolg zal voor de term "tweede as" steeds de term 

"zwenk- of kiepas" gebruikt worden. 

* Maximale belastbaarheid van de manipulator moet minimaal 

140 kg bedragen. Meer is eigenlijk niet nodig. 
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* Voor de draaias wordt een maximale rotatiesnelheid van 

minimaal 4 omw/min gewenst. Meer is wenselijk. De rotatie

snelheid moet traploos instelbaar zijn. 

* Voor de 

zodanig 

gebied 

zwenk- of kiepas wordt een rotatiesnelheid gewenst, 

dat in het grootste gedeelte van het gearceerde 

van figuur 3.3 het bereik tot minimaal 12.5 mm/s 

loopt. Meer is wenselijk. De rota t iesne lhe id moet traploos 

instelbaar zijn. 

E E 
E E 

0 0 

'° 2 CD 

o660mm 

maximale werkstukruimte 

-+-----opspantafe 1 

--irc====::t====::iil--- opspan p 1 a at van manipulator 

figuur 3.3 situatie op manipulator 

* Voor de draaias wordt het maximaal benodigd koppel geschat op 

144 Nm. 

* T.a.v. het benodigd koppel aan de zwenk- of kiepas kan worden 

gezegd dat de maximale afstand tussen het zwaartepunt van 

produkt+opspantafel en de opspanplaat op maximaal 500 mm 

geschat wordt. 

* Gewenste herhalingsnauwkeurigheid is ± 0.05 mm in het gear

ceerde gebied van figuur 3.3 . 

* Afvoer van lasstroom moet mogelijk zijn. 

* Het leggen van lucht- en electriciteitsleidingen naar de 

opspantafel moet mogelijk zijn. Liefst zodanig dat beschadi

ging door lasspatten onmogelijk is. 

* Het werkgebied van de manipulator moet zo klein mogelijk 

zijn. Met het werkgebied wordt bedoeld, het gebied waarin het 

werkstuk zich kan bevinden als het op de manipulator staat 

(dus ook na manipuleren). 
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HOOFDSTUK 4 MANIPULATOREN UIT DE HANDEL 

§ 4.1 mogelijkheden 

Voor het marktonderzoek is gebruik gemaakt van de eisenlij st 

die in hoofdstuk 3 is opgesteld. Deze lijst is overhandigd aan 

diverse leveranciers van manipulatoren. In bij lage 5 is een 

adressenlijst te vinden van bedrijven waarmee "serieus" contact 

is geweest. 

De volgende manipulatoren zijn ons aangeboden: 

* van Nedelko / Morelisse APS 1000 E , zowel enkel- als 

* van ESAB 

* van KUKA 

* van Kemppi 

* van Oerlikon / Soudométal 

* van Riconlas 

* van Valk-welding 

dubbelstations 

MHA 500 A en de ORBIT 500 A 

SDTD 742 

FIRb 600 RVA 

FIRO 250 KP 

PR 003 AC en de PR 007 AC 

DK 315 NC en de D2-DK 315 NC 

Cloos WPK/DP/KP/1750 

Cloos WPEK-5000-DP-KP 

IGM RWM 2/15 A 

IGM 2/150 A 

De gegevens van de manipulatoren zijn te vinden in bij lage 6 

(Hierbij geldt dat voor getallen waar "±" voor staat, de 

betreffende waarde is afgeleid uit andere ons toegezonden 

informatie.Bij deze omrekeningen moesten soms aannames gemaakt 

worden waardoor er afwijkingen kunnen ontstaan met de werke -

lijkheid. De getallen kunnen echter goed als richtlijn gebruikt 

worden. Dit verhaal geldt niet voor de nauwkeurigheden !). 

§ 4.2 Volgorde van keuze 

Van de aangeboden manipulatoren wordt een volgorde van keuze 

samengesteld omdat een definitieve keuze pas gemaakt kan worden 

als bekend is wat voor robot toegepast zal gaan worden. Dit in 

verband met de koppeling van de manipulator met de besturings-
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kast van de robot. 

Bij het opstellen van de keuzevolgorde is vooral gelet op: 

*Het aantal stations. 

* De maximale rotatiesnelheden. Dit, omdat de manipulatietijden 

de duur van de lascyclus in hoge mate bepalen (zie ook 

bijlage 7). Hier wordt.een hoge prioriteit aan gegeven. 

* De nauwkeurigheid. Dit heeft een hoge prioriteit omdat dit 

erg belangrijk wordt geacht. 

* Het bereik van de manipulatorassen.' Het bleek dat enkele 

manipulatoren niet aan het geëiste lasrichtingenbereik konden 

voldoen (voor een zwenk- of een kiepmanipulator is dat 

zwenken of kiepen over 135° t.o.v. de horizontale stand van 

de opspanplaat). De eis is in verband hiermee "afgezwakt" tot 

een wens met hoge prioriteit (bij het eigen ontwerp is dit 

echter een eis gebleven). 

* Het werkgebied van de manipulator. 

* De prijs. Deze heeft een niet zo hoge prioriteit omdat (nog) 

onduidelijk is wat voor waarde aan de opgegeven prijzen moet 

worden gehecht in verband met ten eerste te bedingen kortin

gen door de TUE, ten tweede omdat duidelijk werd dat enkele 

bedrijven de handelsprijzen opgaven terwijl anderen waar

schijnlijk al rekening met die kortingen hielden, en ten 

derde omdat sommige prijsopgaves inclusief de besturing 

waren, terwijl andere weer niet. 

Door verschillende bedrijven is een zogenaamde tweestationsma

nipulator aangeboden. Dit is een manipulator met twee stations 

op een plateau die draait over 180° zodat de stations van 

plaats verwisselen. Dit geldt dus niet voor de ORBIT 500 A. 

Het voordeel van zo'n manipulator is dat de stilstandtijd van 

de robot erg klein is. Deze kan echter ook bereikt worden op 

andere manieren, met "gewone" manipulatoren (voor dit alles zie 

§ 5. 1 en bij lage 9). Doordat deze manipulatoren tevens erg 

"prijzig" zijn t.o.v. 

wat erg nadelig is 

de anderen en alleen maar kunnen kiepen, 

i.v.m. de bereikbaarheid (zie verder), 

worden zij "onderaan" de lijst gezet. Aangeboden aan tweestati

onsmanipulatoren zijn de FIRO KP 250, de APS 1000 E tweestati

onsversie en de D2-DK 315 NC. Lettend op de prijs, nauwkeurig-
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heid en de rotatiesnelheden, komt de keuzevolgorde op: 

1) FIRO KP 250 

2) D2-DK 315 NC 

3) APS 1000 E, tweestationsmanipulator 

De ORBIT 500 A wordt voor de rest niet meer in beschouwing 

genomen omdat dit twee manipulatoren van het type MHA 500 A 

zijn. Het verschil in prijs is echter duidelijk. 

In hoofdstuk 5 zal duidelijk worden dat kiep- en zwenkmanipu

latoren voor robotlassen niet goed toepasbaar zijn. Dit omdat 

in de gekiepte stand van de manipulator het werkstuk voor de 

robot slecht bereikbaar is. Hierdoor kan dus de manipulator op 

zich wel aan het geêiste lasrichtingenbereik voldoen, maar 

samen met de robot kan dit bereik veel minder zijn. De "j -

manipulator" MHA 500 A en de "!-manipulatoren" Cloos WPEK-5000-

DP-KP en de IGM RWM 2/15 A hebben deze beperking echter niet. 

Deze zullen dan ook "bovenaan" de lijst komen te staan. Bij de 

analyse die verricht is in paragraaf 5.2 blijkt dat de j-mani

pulator nog iets beter geschikt is voor samenwerking met de 

robot dan de 1-manipulator (in feite een variant van de j

manipulator met &-0° en x>O; zie ook figuur 5. 7a). Bij de 

eindafweging tevens meenemende de rotatiesnelheden en de prijs 

(tussen de nauwkeurigheden zit geen verschil), is de "ranking" 

voor deze drie manipulatoren: 

1) MHA 500 A 

2) IGM RWM 2/15 A 

3) Cloos WPEK-5000-DP-KP 

Overblijven de kiep- en de zwenkmanipulatoren. Hierbij blijken 

de APS 1000 E en de KUKA SDTD 742 niet aan de "bereik-eis" te 

kunnen voldoen, terwijl alleen de PR 003 AC, de PR 007 AC en de 

FIRO 600 RVA aan de wens van de nauwkeurigheid kunnen voldoen. 

Omdat iedere manipulator hier weer zijn voor- en nadelen heeft 

is bij het komen tot een keuie van volgorde voor deze manipula

toren gebruik gemaakt van de al eerder toegepaste methode van 

Van der Mooren (beschrijving in bijlage 3). De resultaten 
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hiervan zijn vermeld in tabel 4.1. De waarde die aan deze tabel 

moet worden gegeven is (nog) niet erg groot, door het "persoon

lijke" karakter van deze methode. 

Lut..·l :::.·· 
p11nt,:-n 

(j1•\•1.i t.111 1.1 

-;;"~"~:;;~~- ""-- .... 1 .

1
-i i" 

h1.·d~"'n 

i l l - -----·-· -~-~~... - -·-... . 
_,,,~ "~ . ----·" --~ - ---·-~ -· 

i'.1FS J ü1·:rc1 •1 1 1t, 

n,•u~·r·· 

I: '"!'. n· i •J ·· 
hc~:i d 

I score 

·":r1r•J 
htY:j d 

1.1 

l 

:·. l? 

pi· .ij:;, 

I l I 

uind--
ci j 
f l:~1·· 

II tussenresultaat - score x waardering 

kinq 

tabel 4.1 keuzetabel voor kiep- en zwenkmanipulators 

De uiteindelijke volgorde van keuze komt dan op: 

1) ESAB MHA 500 9) Cloos WPK/DP/KP/1750 

2) IGM RWM 2/15 A 10) Oerlikon PR 007 AC 

3) Cloos WPEK-5000-DP-KP 11) APS 1000 E 

4) FIRO 600 RVA 12) FIRO KP 250 

5) KUKA SDTD 742 13) D2-DK 315 NC 

6) IGM RP 2/150 A 14) APS 1000 E, tweestations-

7) Oerlikon PR 003 AC versie 

8) DK 315 NC 
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HOOFDSTUK 5 GLOBAAL ZELFONTWERP VAN EEN MANIPULATOR 

§ 5.1 Eén- of tweestationsmanipulator 

Voor een efficiênt systeem is het belangrijk dat de robot zo 

vee 1 moge 1 ijk "aan het lassen" is. Hierdoor kunnen per tijds -

eenheid een maximum aantal werkstukken gelast worden. 

Er zijn meerdere mogelijkheden om een kortere stilstandtijd 

van de robot te bewerkstelligen. Onder andere door het toepas

sen van een tweestationsmanipulator (zie ook figuur 5.1). 

figuur 5.1 tweestationsmanipulator 

Bij een tweestationsmanipulator wordt op het ene station de 

af ge las te werkstukken weggehaald en nieuwe werkstukken in ge -

legd, terwijl intussen op het andere station het werkstuk 

afgelast wordt. Nadat het werkstuk afgelast is, draait de 

gehele manipulator om zijn as, zodat de stations van plaats 

verwisselen. 

De keuze of zo'n manipulator ontworpen zal worden of dat een 

éénstationsmanipulator ontworpen zal worden, verliep in twee 

stappen. 

1) Eerst is gekeken naar de verhouding tussen de duur van de 

lascyclus en de overzettijd om te bepalen of de stilstand

tijd inderdaad relatief groot zou kunnen zijn. 

De berekening van de gemiddelde duur van de lascyclus wordt 

beschreven in bijlage 7. Hiervoor zijn de tot nu toe gekozen 
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DAF-producten gebruikt. Op twee manieren is de gemiddelde 

duur van de lascyclus bepaalt, n.l. met en zonder het meewe-

gen van de geplande productie bij DAF. Als deze meegewogen 

wordt, blijkt de gemiddelde duur van de las cyclus ± 49 

seconden te zijn. Zonder het meewegen van de productieplan

ning blijkt deze tijd ± 62 seconden te zijn. Het tijdsver

schil komt vooral doordat de eerste groep van de remcilin

der-steunen, welke een lange lascyclus-duur hebben, een 

productieplanning van nul hebben. 

Het schatten van de overzettijd is gebeurd voor een "eenvou

dige" overzetter. Dit is een overzetter die eerst het afge

laste werkstuk ophaalt van de manipulator, en hem op de 

transportbaan plaatst. Daarna wordt gewacht totdat het vol

gende af te lassen werkstuk klaar staat op de transportbaan. 

De overzetter brengt dan het werkstuk van de transportbaan 

naar de manipulator. De duur van deze hele cyclus wordt 

geschat op± 27 seconden (zie ook bijlage 8). 

2) Bij gebruik van een "normale" lascel zou de overzettij d 

t.o.v. de gemiddelde duur van de lascyclus, relatief dus erg 

groot worden, en hierdoor ook de stilstandtijd van de robot 

(;. overzettijd). Het is dus zeer wenselijk om, door het 

gebruik van of meerdere manipulators of meerdere overzetters 

of een tweestationsmanipulator, de stilstandtijd van de 

robot te verminderen. In bijlage 9 zijn verschillende 

moge 1 ij ke lay- out- invul 1 ingen voor de lasce 1 te vinden. De 

"normale" lascel is lascel 1 (en 7 in geval van een roteren

de overzetter). 

De stilstandtijden bij lascellen 1 en 7 zijn in principe het 

grootst. Een kortere s ti ls tandt ij d van de robot is niet 

al leen bereikbaar met een twees ta tionsmanipulator ( lasce 1-

len 5 en 11), lascellen 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20, en 22 

bereiken in principe ook een kortere stilstandtijd. 

* Lascellen 4 en 10 kunnen een zeer korte stilstandtijd 

bereiken. Als de aanvoersnelheid van nieuwe producten 

groot genoeg is, is de stilstandtijd gelijk aan de 
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stationswisseltijd van de robot (let op schoonmaken van 

de lastoorts !). 

* Lascel 8 bereikt wel een kortere stilstandtijd, maar 

deze is niet zo groot als bij lascellen 4 en 10. 

* Lascel 9 is qua stilstandtijd goed vergelijkbaar met 

lascellen 4 en 10, alleen wordt hier slechts één over

zetter gebruikt. Omdat de (af)lastijden niet, en de 

overzettijd wel onder de 30 seconden worden verwacht, 

hoeven er geen problemen te komen wat betreft toevoer 

van werkstukken naar de manipulators. 

* Lascellen 14 en 20 leveren een vergelijkbare stil

standtijd op als lascel 8. Deze leveren aan de manipu

lator wel de beperking dat deze moet kiepen, tenzij de 

overzetters naar beneden te klappen zijn. Tevens neemt 

deze opstelling veel plaats in. 

* Lascellen 16 en 22 leveren een kortere stilstandtij d 

op, vergelijkbaar met lascellen 4, 9, en 10, maar 

heeft als nadeel dat deze veel ruimte innemen. 

Bij de lascellen waarbij twee stations gebruikt worden (dus 

of twee manipulators of een tweestationsmanipulator) kan nog 

gedacht worden om één station te gebruiken voor het aflassen 

van werkstukken terwij 1 het andere station gebruikt wordt 

voor het hechten. Daar in principe voor het hechten geen 

manipulatie van het werkstuk noodzakelijk is, kan deze tafel 

eenvoudig (dus zonder vrijheidsgraden) uitgevoerd worden. 

De constructie voor de stationswisseling van een twee~tati

onsmanipulator is vrij complex. Hierdoor zijn tweestations

manipulatoren meestal veel duurder dan twee aparte (éénsta

tions )manipulatoren. Tevens kan door deze constructie de 

nauwkeurigheid van de totale manipulator verminderen t.o.v. 

een gewone manipulator. 

Afsluitend wordt lascel 9 als "de beste" onderscheiden 
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t.o.v. de andere lascellen omdat deze een korte stilstand

tijd mogelijk maakt en de kosten van het systeem relatief 

laag worden verwacht. Als echter één station voor het hech

ten wordt gebruikt (waarbij moet worden bedacht dat waar

schijnlijk het hechten veel korter duurt dan het aflassen), 

dan kunnen lascellen 4 of 10 misschien beter worden toege

past, om leegloop beter te kunnen voorkomen. De volgende 

punten moeten echter eerst bekend zijn voordat een defi

nitieve keuze van de lay-out gemaakt kan worden: 

§ 5.2 

- hoe en waar wordt er gehecht; wordt er wel gehecht. 

- in hoeverre moet het systeem efficiänt zijn. 

- is de aanvoersnelheid van de werkstukken groot genoeg. 

- hoe vaak wordt de lastoorts schoongemaakt en hoelang 

duurt dit. 

- zijn er nog andere lay-outs mogelijk (vooral t.o.v. de 

overzetterconstructiemogelijkheden). 

- hoe nauwkeurig zijn de gemaakte aannames van de gemid

delde lastijd en overzettijd. 

Het past niet in het kader van dit onderzoek om op al die 

vragen een antwoord te vinden. Het ging tot nu toe alleen 

om de vraag of een één- dan wel een tweestationsmanipula

tor zal worden ontworpen. De keuze valt hierbij op de 

éénstationsmanipulator omdat de kortere stilstandtijd van 

de robot m.b.v. zulke manipulators ook te bereiken valt, 

terwijl de verwachte kosten voor de totale lascel lager 

zijn. 

Ligging van de assen 

LIGGING VAN DE DRAAIAS 

Deze as loopt verticaal door het midden van het draagblok. 

LIGGING VAN DE TWEEDE AS 

Deze ligging zal grafisch worden bepaalt. De wensen van de 

verschillende onderdelen zijn: 

- van de manipulator: 

* Wil dat de massatraagheid van de manipulatorarm + werk-
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stuk zo laag mogelijk is. Tevens streven naar een manipu

lator waarbij alle massa's zo dicht mogelijk bij de 

tweede as zitten. Hierdoor is het benodigd moment aan 

deze as minimaal. 

* De arm van een zwenk- of een j -manipulator liefst zo 

klein mogelijk zodat het buigende moment ook laag. 

- van het werkstuk: 

* Wil dat zoveel mogelijk lasposities gelast kunnen worden. 

Het al gedefinieerde gebied van\ figuur 3. 2. In figuur 

5.2 staan de twee standen die de producten dan in ieder 

geval zullen bereiken. 

--------·"onderste" stand 

figuur 5.2 twee werkstuk-standen 

- van de robot: 

* Zorg ervoor dat het product zo makkelijk mogelijk bereik

baar is voor de robot of, beter gezegd, de las toorts. 

Dus als het product in de "onderste" stand staat, dan 

moet deze niet te hoog zitten (zie figuur 5.3). 

figuur 5.3 onderste stand 

* Als de manipulator in de "bovenste" stand staat, dan is 

de situatie van figuur 5.4 het meest wenselijk. 
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figuur 5.4 bovenste stand 

- van de overzetter: \ 

* Voor de overzetter is het belangrijk dat de opspanplaat 

van de manipulator goed bereikbaar is. Dit hoeft maar uit 

één richting te kunnen (er vanuitgaande dat lascellen 

zoals lascel 14 niet toegepast zullen worden). Als het 

overzetten "over" de voet van de manipulator plaatsvindt, 

dan is het gewenst dat deze voet zo laag mogelijk is om 

het overzetten zo min mogelijk te hinderen. 

De werkstukruimte is 660 mm x 660 mm x 660 mm. De diagonaal van 

een ondervlak heeft dan een lengte van ongeveer 9 33 mm. In 

figuur 5.4 is de werkstukruimte getekend zoals die bij de 

verdere analyse gebruikt is. 

933 mm - -

• 

. E 

1 
E 
0 
\t)• . '°' 

1 l 
• 1 1 
1 • 1 

.-.1- - -- ~-----a...." -- - - --- -r - - - - - -
1 

figuur 5.5 : werkstukruimte 

Voor de kiepmanipulator geldt bij het geêiste lasbereik dat 

deze 135° moet kunnen kiepen t.o.v. de horizontale stand van de 

opspanplaat. Er volgt dan bijvoorbeeld de situatie van figuur 

5. 6. In deze figuur is tevens een robot met zijn bijbehorende 
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bereik getekend (in dit geval de KUKA IR 161/15 zonder armver

lenging). 

~-----.... 

/" 

figuur 5.6 kiepmanipulator 

Hieruit blijkt dus dat in de gekiepte stand het werkstuk heel 

slecht bereikbaar is voor de robot. Ook valt een groot deel van 

de werkstukruimte buiten het bereik van de robot. 

Hieruit is geconcludeerd dat ook de zwenk-manipulator (eigen

lijk een dwarsgeplaatste kiepmanipulator) ongeschikt is voor 

robotlassen omdat ook hier de gezwenkte stand slecht bereikbaar 

is voor de robot. Tevens kunnen ook nog de opspanplaat en de 

opspantafel hinderlijk in de weg zitten (bij kiepen ook). 

Er is daarom verder gewerkt met de j -manipulator. In figuren 

5.7a en 5.7b zijn de uiterste twee standen getekend van zo'n 

manipulator. Rechts van de manipulator wordt dan de robot 

geplaatst. De twee belangrijkste grootheden van zo'n manipula

tor zijn de hoek .B en de hartafstand x. In figuur 5. 7b is 

tevens de las getekend die nog net onderhands kan worden gekre

gen. Een las met een kleinere hoek 0 kan dus niet gelast 

worden. In figuur 5.7a is dezelfde las nogmaals getekend. 

Het verband tussen hoeken 0 en .B luidt: 
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figuur 5. 7a j-manipulator figuur 5.7b j-manipulator 

in onderste stand in bovenste stand 

Het bereik van zo'n manipulator wat betreft de lasrichtingen 

als functie van S zijn getekend in figuur 5.8. Hieruit volgt 

dus dat hoe groter hoek &, des te kleiner het bereik. 

figuur 5.8 lasrichtingen-bereik van j-manipulator 

We willen in ieder geval 0-45° hebben oftewel S gelijk aan 

22,5°. Kleiner is beter omdat dan meer lassen onderhands 

gekregen kunnen worden. Bekijken we de wensen van de manipula

tor, de robot en het werkstuk, dan volgt: 

* manipulator: x zo klein mogelijk zodat kleiner moment. 

* robot 

* werkstuk 

& liefst klein want massatraagheid dan waar

schijnlijk kleiner omdat constructie dan 

minder "excentrisch". 

x zo groot mogelijk, als werkstuk maar 

binnen bereik blijft. 

S zo groot mogelijk zodat product beter be

reikbaar. 

0° ~ Ei ~ 22,5° 
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Na het bestuderen van de bereiken van verschillende robots (de 

KUKA 161/15 met en zonder armverlenging van 400 mm, de ASEA IRB 

3000 en de Cloos ROMAT 105/106) en het uittekenen van verschil

lende mogelijkheden, rekening houdend met de eerder genoemde 

wensen, is uiteindelijk gekozen voor een constructie waarbij 

x 270 mm 

.& 22,5° 

In bij lage 10 zijn voor de genoemde robots de resultaten van 

deze keuze uitgetekend in de respectievelijke bereiken. 

§ 5.3 Het globale ontwerp 

Enkele punten die tijdens het ontwerpproces werden doorlopen: 

- Er worden geen berekeningen gemaakt om zodoende onderdelen 

als aandrijvingen, lagers, overbrengingen, balken en derge -

lijke te kunnen kiezen. Er zijn wel keuzes gemaakt die in 

eerste instantie de beste lijken: 

* aandrijvingen Kies schijfankermotoren. Dit omdat op het 

moment dat deze keuze gemaakt werd, bekend 

werd dat de KUKA 161/15 robot zal worden 

toegepast. Deze robots gebruiken schijfan

kermotoren als aandrijvingen. In tabel 5.1 

is een overzicht van deze door KUKA toege

paste motoren gegeven en in figuur 5.9 is 

zo'n motor getekend. 

uu~o1t~ 0161/1" Ult•ûJ'tl 
"" 1/.0 

111100 11.)00 IUllO lh•lllllO . . I·) ·-· t-) ... t·) ... ... ,". l\."/ I•) ... . ~ •·) " .. Ut "" I•) " . 
,.,1011 • 
'"'>00 • -
~flOO • 
112,00 i • ' 
K{jflULJ .. -+- • • • 
~·ooo . 

~m. • ··--
!!'.'000 Xl.· • • 1 ..,. __ 

1 t • • • 

tabel 5.1 KUKA-schijfankermotoren 

Pagina 24 



figuur 5.9 

1 impuls gever 

2 precisie askoppeling 

3 tachogenerator 

4 afdekplaat 

5 remschijf 

6 enkelschijfrem met 

permanente magneet 

7 motoras 

8 electrische klemmendoos 

9 motor MO 1000 

MO 1000 - schijfankermotor 

Het is voor de besturing altijd van belang 

dat zowel de robot als de manipulator 

dezelfde "aandrijfsoort" hebben. 

* overbrengingen: Beide overbrengingen zijn verdeelrl in 

* lagers 

twee stappen: 

- Eerste trap is een Harmonie Drive omdat schijfan

kermotoren een hoog nominaal toerental hebben 

welke zeer gereduceerd moet worden. 

Stel 

Dan 

ingaand toerental nin 

uitgaand toerental nuit 

overbrengverhouding i 

3000 omw; · min 
10 omw/min 

300 

- Tweede trap is een tandwieloverbrenging 

Kies vierpuntslagers omdat dit de con

structie eenvoudiger zal maken. Groefcon

tactkogellagers zijn niet makkelijk te 

verwerken in de manipulator-constructie. 

Er moet tevens op gewezen worden dat er 

---------------------------------------------------------------
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vierpuntslagers met een tandkrans ver

krijgbaar zijn. Deze zou dan in de tweede 

trap van de overbrenging verwerkt kunnen 

worden (dit is niet getekend). 

- Er is voor gezorgd dat leidingen vanaf de opspanplaat makke

lijk "door" de manipulator heen kunnen worden geleid. 

- Aan de voet steken twee poten ver uit om er voor te zorgen 

dat de manipulator niet omvalt als de arm ongeveer 90° 

gezwenkt staat (voor beide kanten), maar dit kan anders. 

- De arm is kort gehouden. De overzetter kan hierdoor het beste 

naast de manipulator geplaatst worden (in figuur 5.7a bete

kent dit dus ervoor of erachter). Hierdoor kan nog wel 

slechts één zwenkrichting gebruikt worden (tenzij de overzet

ter weg kan klappen of in ieder geval niet in de weg staat), 

maar dit maakt in principe niet uit want het lasrichtingenbe

reik wordt niet verminderd. 

- De hoogte van de tafel is nog onbekend omdat deze ook van de 

constructie van de opspantafel afhangt, zodat de hoogte van 

de transportbaan ongeveer gelijk is aan de hoogte van de 

opspantafel. 

- De getekende balken van de arm zijn slechts gekozen; in 

principe zouden ook zelf balken kunnen worden ontworpen, of 

andersoortige worden toegepast. 

De opspanplaat is als rond aangenomen, maar dit zou ook een 

andere vorm kunnen hebben (o.a. afhankelijk van de construc

tie van de opspantafel). 

- In de tekening zijn de verbindingen tussen de onderdelen niet 

overal getekend. Bij sommige is deze getekend als een streep

stippellijn of een "kruisje", voorstellende een boutverbin

ding (maar ook dit is slechts aangenomen). 

In bijlage 11 is een tekening van het zelfontwerp te vinden. 
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HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De volgende conclusies zijn getrokken: 

* De manipulator kan het beste naast de transportbaan geplaatst 

worden. 

* Van de 14 geanalyseerde manipulatoren uit de handel, is de 

ESAB MHA 500 A (een j -manipulator) als de beste voor ons 

project gekozen. Hierna volgen de IG~ RWM 2/15 A en de Cloos 

WPEK-5000-DP-KP (beide 1-manipulatoren). 

* Een tweestationsmanipulator is voor dit project niet nodig. 

* De zwenk- en kiepmanipulatoren zijn voor het samenwerken met 

een robot niet goed geschikt. Dit omdat bij het zwenken en 

kiepen de bereikbaarheid van het werkstuk steeds slechter 

wordt, onder andere in verband met het mindere bereik van een 

robot in de lagere standen. 

* Het globale zelfontwerp is een 

geworden. Deze heeft veel minder 

heidsprobleem. 

zogenaamde j-manipulator 

last van dat bereikbaar-

*Achteraf bleek dat i.p.v. het Bosch TS4 transportsysteem het 

Philips VTS 100 systeem aangekocht zal word.en. Omdat deze 

systemen echter in principe vrijwel gelijk zijn (ook qua 

afmetingen), heeft dit geen invloed op de resultaten gehad. 

De volgende aanbeveling wordt gedaan: 

* Voor grotere efficiency van de lascel wordt aanbevolen om 

een lascel met twee stations (bijvoorbeeld één manipulator 

voor het aflassen en één eenvoudige tafel voor het hechten) 

en één of twee overzetters toe te passen (de gedefinieerde 

lascellen 4, 9 en 10). 

---------------------------------------------------------------
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BIJLAGE 1 DE TOETSPUNTEN. 

In deze bijlage worden de punten, 

plaats van de manipulator t.o.v. 

getoetst, nader toegelicht. 

waar de mogelijkheden voor de 

de transportbaan aan worden 

- 1 - ONDERHOUDBAARHEID 

Het is voor een snelle en goede afhandeling van de onder

houdswerkzaamheden belangrijk dat de verschillende onder

delen, zoals manipulator, lasspat-bescherming, transport 

baan, robot enz., onder andere goed bereikbaar en goed 

waarneembaar zijn [2;hfdst 3]. 

- 2 - VERWACHTE COMPLEXITEIT VAN DE LASSPAT-BESCHERMING 

Een lasspat-bescherming is nodig voor de bescherming van 

de transportbaan tegen lasspatten . Lasspatten komen de 

geleiding van de draagblokken over de baan niet ten 

goede. Geschat wordt dat lasspatten tot ± 1 meter van de 

las toorts kunnen komen (van boven gezien). 

- 3 - BESCHIKBARE RUIMTE VOOR DE MANIPULATOR 

Onder de baan is er bijvoorbeeld weinig plaats voor de 

manipulator. Er kunnen onder de baan electriciteitskabe l s 

en persluchtleidingen lopen. De opbouw van het Bosch TS4 

transportsysteem wordt bij het volgende punt d . m.v. 

tekeningen iets duidelijker gemaakt . 

- 4 - AFHANKELIJKHEID VAN NOG TE KIEZEN TRANSPORTSYSTEEM 

Een transportsysteem is 

Daarom wordt deze factor 

nog niet definit i ef 

ook meegenomen. Als 

gekoze n . 

er een 

ander systeem dan Bosch zal worden gekocht, is bijvoor

beeld het onder de baan plaatsen van de manipulator mis

schien niet meer mogelijk. Dit omdat door de constructie 

van de baan het van onderen benaderen van het draagblok 

( - draagraarn 

mogelijk is, 

+ opspanmal voor het werkstuk) niet meer 

zoals dat bij het MINI CARTRAC - systeern het 

geval is 

van het 

[3] In figuren 1.1 en 1.2 is de globale opbouw 

Bosch TS4 transportsysteem getekend. In figuur 

1.1 wordt het principe van het Boschsysteem duideli j k 

gemaakt en in figuur 1.2 zJjn de globale afmetingen v a n 

de transportbaan weergegeven . 
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Antrieb 
1 

Tranaportrahmen 

transportraam (draagraam) op de baan 

'Hub-Quereinheit Staurollenkette 

Voorbeeld van een transportbaan 

figuur 1 . 1 Globale opbouw Bosch TS4 transportsysteem 
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5 - GROTE KEUZE AAN MANIPULATOREN UIT DE HANDEL ? 

Als er veel eisen 

manipulator door 

keuzemogelijkheden 

ten aanzien van de 

ruimtegebrek zijn , 

van een manipulator 

zeer beperkt worden. 

- 6 - BENODIGDE RUIMTE VOOR HET TOTALE SYSTEEM 

geometrie 

zal het 

uit de 

van de 

aantal 

handel 

Op de werkplaats is de hoeveelheid beschikbare ruimte 

niet onbeperkt. Het is dus wenselijk dat het benodigd 

vloeroppervlak voor het totale systeem zo klein mogelijk 

is. 

- 7 - VERWACHTE ONDERLINGE KOSTENVERHOUDINGEN 

Er is ongeveer aan 

dan de anderen en 

te geven welke systemen duurder zijn 

waarom. Aangegeven zal worden welke 

kostenposten er vooral zijn, en welke 

er globaal zijn tussen gelijksoortige 

kostenverhoudingen 

kostenposten . Bi j 

de uiteindelijke keuze zullen de verwachte onderlinge 

kostenverhoudingen worden weergegeven door de respectie

velijke scores (zie bijlage 3). 
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BIJLAGE 2 BEOORDELING OP DE TOETSPUNTEN 

Ieder alternatief voor het plaatsen van de manipulator t.o . v. 

de transportbaan wordt aan een aantal punten getoetst. In deze 

bijlage wordt op de beoordeling van ieder toetspunt bij alle 

alternatieven nader ingegaan . 

De verschillende alternatieven zijn: -boven de baan. 

-naast de baan. 

-dè zakbaan. 

-de hefmanipulator. 

De toetspunten zijn: 

- 1 - Onderhoudbaarheid. 

- 2 - Verwachte complexiteit van de lasspat-bescherming. 

- 3 - Beschikbare ruimte voor de manipulator. 

- 4 - Afhankelijkheid van nog te kiezen transportsysteem. 

5 - Grote keuze aan manipulatoren uit de handel ? 

- 6 - Benodigde ruimte voor het totale systeem. 

- 7 - Verwachte onderlinge kostenverhoudingen. 

Boven de baan 

- 1 - ONDERHOUDBAARHEID 

De diverse funkties (manipulator, robot, 

transportbaan, lasspat-bescherming) staan 

gescheiden van elkaar (zie ook figuur 

overzetter, 

redelijk 

2.1 welke 

-goed 

een 

voorbeeld-principe voorstelt van dit systeem). 

BIJLAGEN 

A-transportbaan 

B-overzetter 

C=lasspat-bescherming 

D- robot 

E-manipulator 

F=tweede werkvloer 

G-werkstuk+draagblok 

figuur 2.1 : manipulator boven de baan 
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Doordat een tweede werkvloer erg duur is, zal deze niet 

onbeperkt groot kunnen zijn. Door deze beperking kunnen 

de waarneembaarheid en de bereikbaarheid wel eens tegen

vallen. Tevens zal de overzetter slecht bereikbaar zijn. 

- 2 - VERWACHTE COMPLEXITEIT VAN DE LASSPAT-BESCHERMING 

Een verrijdbare lasspat-bescherming kan eenvoudig tussen 

de manipulator en de overzetter geplaatst worden. 

- 3 - BESCHIKBARE RUIMTE VOOR DE MANIPUDATOR 

De tweede werkvloer wil je zo klein mogelijk hebben. Dus 

liefst een kleine manipulator. Voor de rest worden er 

geen echte beperkingen aan de geometrie van de manipula

tor gesteld . 

- 4 - AFHANKELIJKHEID VAN NOG TE KIEZEN TRANSPORTSYSTEEM 

Alleen de geometrie van de overzetter wordt voor een deel 

bepaalt door het transportsysteem . Maar dit zal eenvoudig 

aan te passen zijn. De enige eis is dat het draagblok uit 

de transportbaan te tillen moet zijn, maar deze eis geldt 

voor alle alternatieven. 

- 5 - GROTE KEUZE AAN MANIPULATOREN UIT DE HANDEL ? 

Grote keuze te verwachten omdat er geen echte geometrie

eisen gesteld worden aan de manipulator. 

- 6 - BENODIGDE RUIMTE VOOR HET TOTALE SYSTEEM 

Voor de fundering van de tweede werkvloer is extra ruimte 

nodig. Doordat voor de rest alles boven de baan staat 

(manipulator, overzetter, lasspat-bescherming, 

heeft dit systeem echter niet veel ruimte nodig. 

- 7 - VERWACHTE ONDERLINGE KOSTENVERHOUDINGEN 

robot), 

Grote kosten die voor dit systeem gepleegd moeten worden, 

zijn:- overzetter; complexe constructie; relatief duur. 

- tweede werkvloer; erg duur. 

- lasspat - bescherming; eenvoudige constructie; 

relatief goedkoop. 

manipulator; geen extra eisen; relatief goedkoop. 
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Naast de baan 

- 1 - ONDERHOUDBAARHEID 

De diverse funkties staan duidelijk gescheiden (zie ook 

figuur 2.2 welke een principe schets voorstelt). Alles 

staat op één werkvloer en op één werkhoogte. Er is een 

goede bereikbaarheid en waarneembaarheid mogelijk. 

··-+· 

figuur 2.2 

A-transportbaan 

B-overzetter 

C-lasspat-bescherming 

D-robot 

E- manipulator 

G-werkstuk+draagblok 

manipulator naast de baan 

- 2 - VERWACHTE COMPLEXITEIT VAN DE LASSPAT-BESCHERMING 

Kan vrij eenvoudig door een verrijdbare lasspat-bescher

ming tussen de manipulator en de overzetter te plaatsen, 

mocht een lasspat-bescherming nodig zijn omdat de trans

portbaan vrij ver van het lasproces Staat. Een ander idee 

is om bij een roterende overzetter de lasspat-bescherm i ng 

aan de overzetter te bevestigen (zie ook figuur 2.2). 

- 3 - BESCHIKBARE RUIMTE VOOR DE MANIPULATOR 

De verwachting is dat er op de werkvloer wel ruimte (te 

creëren) is voor de manipulator. 

- 4 - AFHANKELIJKHEID VAN NOG TE KIEZEN TRANSPORTSYSTEEM 

De overzetter is de enige machine die direct met de 

transportbaan te maken heeft. Op dit moment is er echter 

nog niemand een overzetter aan het ontwerpen, zodat het 

afhankelijkheidsprobleem er (nog) niet is. 
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- 5 - GROTE KEUZE AAN MANIPULATOREN UIT DE HANDEL ? 

Omdat er geen echte beperkingen zijn t.a.v. de geometrie 

van de manipulator, zijn er wat dat betreft, geen proble

men te verwachten . 

- 6 - BENODIGDE RUIMTE VOOR HET TOTALE SYSTEEM 

Doordat alles naast elkaar staat opgesteld (transport

baan, manipulator, overzetter, robot, lasspat-bescher

ming), heeft dit systeem wel erg veel ruimte nodig. 

- 7 - VERWACHTE ONDERLINGE KOSTENVERHOUDINGEN 

Grote kosten die voor dit systeem gepleegd moeten worden, 

zijn:- overzetter; niet zo complexe constructie; relatief 

goedkoop . 

De zakbaan 

- lasspat-bescherming; eenvoudige constructie; 

relatief goedkoop. 

manipulator; geen extra eisen relatief goedkoop. 

- 1 - ONDERHOUDBAARHEID 

Er staan erg veel onderdelen van de lascel, zoals over

zetter, manipulator, lasspat-bescherming, hefeenheid en 

eventueel ook nog persluchtleidingen en electriciteitska

b e 1 s ( z i e o o k f i guur 2 . 3 we 1 k e e en p r in c i p e - v o o r b_ e e 1 d 

tijdens de lascyclus voorstelt) onder de transportbaan 

opgesteld. De bereikbaarheid en de waarneembaarheid is 

waarschijnlijk dus erg slecht. 

figuur 2.3 

BIJLAGEN 

A-transportbaan 

c-lasspat-bescherming 

D-robot 

E-manipulator 

G-werkstuk+draagblok 

H-zakbaan 

zakbaan tijdens cyclus 
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- 2 - VERWACHTE COMPLEXITEIT VAN DE LASSPAT-BESCHERMING 

Bescherming van de transportbaan is noodzakelijk. Er moet 

dus tussen de manipulator en de transportbaan een be

scherming zitten . Deze bescherming zal waarschijnlijk via 

een complexe beweging op de juiste plaats aankomen. 

Tevens is het misschien noodzakelijk dat het niet gezakte 

baandeel beschermd moet worden omdat deze zich vrij dicht 

bij het lasplaats bevindt. Mogelijkheden voor h et be

schermen van het gezakte baandeel zijn bijvoorbeeld: 

* over ieder transportbaan-spoor uklapt" een bescherming 

tijdens de lascyclus (zie figuur 2 . 4). 

bescherming 

sporen 

figuur 2.4 een lasspat-bescherming 

*er klappen twee flappen over de baan (zie figuur 2 . 5). 

~ ~ 
~bescherming~ 

~transportbaan-~ 
sporen 

figuur 2.5 een lasspat-bescherming 

Er zijn natuurlijk nog vele andere mogelijkheden, maar 

het past niet in het kader van dit onderzoek hier erg 

diep op in te gaan. Het is wel duidelijk dat de lasspat

bescherming waarschijnlijk wel complex in elkaar z al 

zitten, vergeleken met de eerste twee alternatieven. 
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- 3 - BESCHIKBARE RUIMTE VOOR DE MANIPULATOR 

De ruimte voor de manipulator is zeer beperkt. Deze 

ruimte bedraagt maximaal ongeveer (zie ook figuur 1 . 2): 

lmax bmax hmax - 1400 mm x 530 mm x 800 mm 

Aan de onderkant kan de breedte nog wel iets groter, maar 

de ruimte voor de manipulator kan nog verder beperkt wor

den, doordat persluchtleidingen, electriciteitskabels en 

een lasspat-bescherming zijn aangebracht. Omdat de beno

digde werkruimte voor de manipulator (o.a. bepaalt door 

het aantal vrijheidsgraden en de ~ereiken van de respec

tievelijke vrijheidsgraden) nog niet bepaalt is, is dit 

ook een faktor die in het nadeel van dit alternatief is. 

- 4 - AFHANKELIJKHEID VAN NOG TE KIEZEN TRANSPORTSYSTEEM 

De constructie van het transportsysteem is zeer bepalend 

voor het wel of niet toepasbaar zijn van dit systeem . Het 

kan bijvoorbeeld zo zijn dat de transportbaan aan de 

onderkant een afgesloten geheel vormt (zie ook figuur 

2.6). Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om het principe 

van de zakbaan te gebruiken. 

~S\\SS\\SS.m 

figuur 2.6 een afgesloten transportbaan 

- 5 - GROTE KEUZE AAN MANIPULATOREN UIT DE HANDEL ? 

Deze zal natuurlijk niet erg groot zijn door de eisen d i e 

aan de geometrie gesteld worden. Hierdoor zul l en waar

schijnlijk bestaande manipulatoren aangepast moeten 

worden of zullen we er zelf een moeten ontwerpen. 

- 6 - BENODIGDE RUIMTE VOOR HET TOTALE SYSTEEM 

De benodigde ruimte voor het totale systeem is niet erg 

groot. Er is alleen een iets langere baan nodig (de 

"vrije ruimte" voor het manipuleren [ l, §5.4]) en tevens 

staat de robot naast de baan . 
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- 7 - VERWACHTE ONDERLINGE KOSTENVERHOUDINGEN 

Grote kosten die voor dit systeem gepleegd moeten worden, 

zijn:- zakmechanisme; hoeft niet nauwkeurig te zijn; 

relatief goedkoop. 

- lasspat-bescherming; complexe constructie; rela

tief duur. 

- manipulator; extra eisen; relatief duur. 

- langere baan . 

De hefmanipulator 

Voor de hefmanipulator gelden vrijwel dezelfde commentaren als 

voor de zakbaan. 

- l - ONDERHOUDBAARHEID 

Zie zakbaan. Figuur 2.7 is hierbij nu het principe-voor

beeld tijdens de lascyclus. 

figuur 2.7 

A=transportbaan 

C-lasspat-bescherming 

D-robot 

E-manipulator 

G-werkstuk+draagblok 

I-hefgedeelte 

hefmanipulator tijdens de cyclus 

- 2 - VERWACHTE COMPLEXITEIT VAN DE LASSPAT-BESCHERMING 

Zie zakbaan. 

- 3 - BESCHIKBARE RUIMTE VOOR DE MANIPULATOR 

Zie zakbaan. 

- 4 - AFHANKELIJKHEID VAN NOG TE KIEZEN TRANSPORTSYSTEEM 

Zie zakbaan. 

- 5 - GROTE KEUZE AAN MANIPULATOREN UIT DE HANDEL ? 

Zie zakbaan . 
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- 6 - BENODIGDE RUIMTE VOOR HET TOTALE SYSTEEM 

Zie zakbaan. 

- 7 - VERWACHTE ONDERLINGE KOSTENVERHOUDINGEN 

Grote kosten die voor dit systeem gepleegd moeten worden 

zijn:- hefmechanisme; moet nauwkeurig zijn; relatief 

duur. 

BIJLAGEN 

- lasspat-bescherming; complexe constructie; rela

tief duur. 

manipulator; extra eisen; relatief duur. 

- langere baan . 
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BIJLAGE 3 KEUZETABEL BIJ PLAATS MANIPULATOR 

Een keuzetabel wordt toegepast om zo een duidelijker inzicht te 

krijgen hoe de verschillende alternatieven zich ten opzichte 

van elkaar "verhouden". 

volgt opgebouwd. Op de horizontale as De keuzetabel is als 

staan de verschillende 

een "gewicht" toegekend, 

lingskenmerk aangeeft. 

toetspunten. Aan ieder toetspunt wordt 

die de belangrijkheid van het beoorde

Op de verticale as staan de mogelijk-

heden vermeld. Daarna wordt d.m.v. een score (een cijfer tussen 

de 1 en de 10) de mate aangegeven waarin de alternatieven aan 

ieder toetspunt voldoen. Door nu voor ieder alternatief bij 

ieder toetspunt de score te vermenigvuldigen met het desbetref

fende gewicht voor het toetspunt, en deze later allen op te 

tellen verkrijgt men het "eindcijfer". 

De toetspunten 3 en 5 (respectievelijk ruimte voor de manipula

tor en keuzemogelijkheden aan manipulatoren uit de handel) zijn 

samengevoegd in de tabel omdat ze nogal samenhangen. In tabel 1 

staan de resultaten vermeld. Bij de kostenwaardering geldt 

hoe lager de kosten, des te hoger het cijfer. 

Uit de tabel blijkt duidelijk dat het naast de baan plaatsen, een 

veel beter "eindcijfer" heeft dan de andere alternatieven. Ook 

andere (wel realistische) waarderingen 

gewichten en scores (omdat deze toch 

blijken hetzelfde resultaat te geven. 

BIJLAGEN 

voor de respectievelijke 

nogal persoonlijk zijn ), 
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I score 

II tussenresultaat = score x waardering 

tabel 1 keuzetabel voor plaats 

van de manipulator 

(.., .... , 
·r -

Men moet er bij de toepassing van deze methode altijd voor 

oppassen het resultaat met het hoogste "eindcijfer" ook automa

tisch als "beste" te bestempelen. Zeker als de eindcijfers van 

de nummers een en verder niet veel verschillen. Een evaluatie 

moet dan ook altijd plaatsvinden. 

In dit geval echter, spreken de cijfers wel zo voor zich, dat 

het uiteindelijke resultaat ook niet afweek van het resultaat 

dat volgde uit de tabel . 

---------------------------------------------------------------
BIJLAGEN 
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BIJLAGE 4 EISEN EN WENSEN AAN DE MANIPULATOR 

In 'deze bij lage wordt duidelijk gemaakt hoe de eisen en wensen 

tot stand zijn gekomen. 

AANTAL VRIJHEIDSGRADEN 

Om iedere willekeurige lijn in de ruimte via rotaties in een 

horizontaal vlak te krijgen, zijn minimaal twee rotaties nodig, 

die loodrecht opelkaar staan. Zo heb je bijvoorbeeld de zwenk

en de kiepmanipulator, afhankelijk va~ de opstelling van de 

robot, met ieder twee vrijheidsgraden (zie figuren 4.la en 

4. lb). 

figuur 4 . la zwenken. figuur 4.lb kiepen 

Tevens is er de j-manipulator, waarbij de twee vrijheidsgraden 

niet loodrecht opelkaar staan. Deze is in figuur 4.2 getekend. 

De robot staat hierbij rechts naast de manipulator. 

figuur 4.2 j-manipulator 

BEREIK VAN IEDERE VRIJHEIDSGRAAD 

* WAT VRAGEN DE WERKSTUKKEN ? 

Er is gekeken welke lasposities er allemaal voorkomen bij de 

gekozen DAF-producten. Deze posities zijn natuurlijk geheel 

afhankelijk van de manier waarop de werkstukken geplaatst 

zijn in de opspanmal . Bij deze vaststelling waren dan ook de 
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personen die de voorontwerpen maken van de opspanmallen (de 

heren Martens, Vlemmings en Vosters) betrokken . De bekeke n 

werkstukken, met enkele schetsen, zijn: 

-de ringvorm-steunen 

-de onderveerplaten 

* met zijplaten 

* met beugels 

- de remcilinder-steunen: 

* groep 1 

* groep 2 

BIJLAGEN 

zijkant bovenkant 

•• • 

voorkant zijkant 

voorkant bovenkant 

voorkant zijkant 

lr ·~· 

voorkant bovenkant 
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* groep 3 voorkant zijkant 

-~ 
* groep 4 voorkant zijkant 

-~ 
* groep 5 voorkant zijkant 

De lasrichtingen (- loodrechte op lasvoeg)die tegengekomen 

zijn, liggen in het gebied dat aangegeven is in figuur 4.3 

figuur 4.3 

1 
1 

/I 
.J. __ . 

"... ! 
----1 

lasrichtingen die tegengekomen zijn 

Hierbij moet worden opgemerkt, dat sommige lassen van bepaal

de werkstukken , door hun opstelling in de opspanmal, niet 

bereikbaar zijn voor de robot. 
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* BEREIKEN 

Voor een zwenk- en een kiepmanipulator zijn de geëiste berei

ken: -voor de draaias 360° . 

-voor de zwenk- of kiepas 135° t.o.v. de horizontale 

stand van de opspanplaat van de manipulator. 

Voor anders-soortige manipulatorconstructies, zoals de j 

manipulator, liggen deze eisen iets anders. Deze worden dan 

ook als volgt geformuleerd: 11 De assen moeten een zodanig 

bereik hebben dat hoogstens de lassen, getekend in figuur 

4.3, niet "onderhands" kunnen worden verkregen 11 

Voor de product-flexibiliteit is het natuurlijk wenselijk dat 

het bereik groter is dan het geëiste . 

BELASTBAARHEID 

* AANTAL DRAAGBLOKKEN MET WERKSTUK OP EEN MANIPULATOR 

Het kan handig zijn om meerdere draagblokken te plaatsen op 

de manipulator om zo de stilstandtijd van de robot te vermin

deren omdat de overzettijd relatief lang kan zijn. In bijlage 

8 is een schatting van de overzettijd te vinden. In figuur 

4.4 is een bovenaanzicht getekend van de situatie één 

draagblok op een manipulator-opspanplaat. 

figuur 4.4 

In figuur 4.5 is duidelijk 

manipulator moet maken, om 

krijgen. 

BIJLAGEN 

één draagblok 

gemaakt, wat voor bewegingen de 

de aangegeven las onderhands te 
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figuur 4.5 onderhands krijgen 

Als er zich meer draagblokken op de mànipulator bevinden, dan 

krijgen we bijvoorbeeld de situatie van figuur 4.6 waarbij 

twee draagblokken op een manipulator-opspanplaat zijn beves

tigd. 

figuur 4.6 twee draagblokken 

Welke bewegingen gemaakt moeten worden om dezelfde las van 

figuur 4.5 weer onderhands te krijgen voor één van de, op de 

draagb lokken aanwezige, werkstukken is duide 1 ijk gemaakt in 

figuur 4. 7 . 

. 
..J 1 

i 

figuur 4.7 onderhands krijgen 

Duidelijk is dat, bij de situatie waar zich meer draagblokken 

op de manipulator bevinden, de werkruimte, die de manipulator 

nodig heeft, veel groter is. Door het beperkte bereik van 

robots [ 5], is bij het gewenste continu onderhands lassen 
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deze situatie dan ook niet mogelijk. Bij het eigen 

van de manipulator zal dit laatste duidelijk worden . 

eigenlijk maar twee oplossingen: 

-zet maar één draagblok op de manipulator. 

ontwerp 

Er zijn 

-zet óf de manipulator óf de robot op een langsver-

plaatsing. 

Omdat de laatste oplossing een erg dure is, plus dat de 

voordelen van de kortere stilstandtijd ook op andere manieren 

zijn te krijgen, is gekozen om slechts één draagblok op een 

manipulator te plaatsen. 

* WAT ZIT ER OP DE MANIPULATOR-OPSPANPLAAT ? 

Op de manipulator bevinden zich (zie ook figuur 4.8) 

-een werkstuk (mogen er ook meer zijn). 

-een draagraam . 

-een opspanmal voor het werkstuk (of werkstukken) . 

-een opspantafel voor het draagblok (geschatte hoogte 

200 mm; zie ook figuur 4.10). 

figuur 4.8 

BIJLAGEN 

-~.-------werkstuk 

M-------·o p spa nm a 1 draagblok 
draagraam 

opspantafel 

opspanplaat van de 

manipulator 

globale situatie op manipulator 
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* BELASTBAARHEID 

De respectievelijke (toelaatbare) massa's voor de genoemde 

onderdelen zijn: 

-massa standaard-draagraam 10,25 kg (bij Bosch) 

-maximale belastbaarheid van het draagraam (bij Bosch) 

maximaal toelaatbare massa van werkstuk + opspanmal 

voor het werkstuk = 109 kg 

-schatting massa opspantafel - 15 kg 

-veiligheidsmarge voor verkeerde schatting = 5 kg 

Hierdoor volgt dus dat de manipulator minstens 140 kg moet 

kunnen dragen. 

ROTATIESNELHEDEN 

* WAT VRAGEN DE WERKSTUKKEN ? 

Als voorbeeld-producten, 

rotatiesnelheden zullen 

die als indicatie voor de gevraagde 

gelden, zijn de remcilinder-steunen 

genomen. Dit, omdat deze duidelijk een rotatiesnelheid van de 

manipulator vragen tijdens het lassen. Dit gebeurt in de 

situatie waarbij de flens aan de pijp wordt gelast (zie 

figuur 4 . 9) . Hierbij draait de draaias van de manipulator 

tijdens het lassen, zodat continu onderhands wordt gelast. 

Voor deze werkstukken wordt het MAG-lasproces toegepast. 

figuur 4.9 lassen van remcilinder-steunen 

De maximaal gevraagde rotatiesnelheid is o.a. afhankelijk van 

de kleinste diameter van de pijp en de dikte van de las. Voor 

de remcilinder-steunen blijkt de kleinste diameter ± 60 mm te 

bedragen, waarbij de lasdikte (a) gelijk is aan 3 mm. Bij 

deze lasdikte is de lassnelheid (afhankelijk van de ingestel-
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de lasparameters) meestal 80 sec/m [6]. Hieruit kan het 

gevraagde toerental voor de draaias bepaalt worden. 

v l ".... == 80 • ...,(.; / ff1 

d 0 . 0 6 0 m 

1 l 
na,.-· .--:1. "" . ..:.;: ····--·-······-· +" 

\/).. -- :::: , lij .Ji·d 

1 l * --- - ---··-" 
3 ,14*0 ,060 * 6 0 8 0 

- ~:) ,9B !!;! 4 °"'"" / mi• • 

De gevraagde draaisnelheid bedraagt dus 4 omw/min· 

Voor de zwenk- of kiepas is de gewenste rotatiesnelheid veel 

moeilijker aan te geven . Het is wel wenselijk dat in een zo 

groot mogelijk gebied van de maximale werkstukruimte (zie 

figuur 4.10), die lassnelheid van 80 sec/m gehaald kan 

worden. Deze lassnelheid van 80 sec/m blijkt in de praktijk 

ook de maximum lassnelheid (voor het MAG-lassen) te zijn. 

E E 
E E 

0 
U) 
CD 

a660mm 

maximale werkstukruimte 

_.._ ___ _,.opspantafel 

..1-~n=====:t:===::::d---"opspanplaat van manipulator 

figuur 4.10 situatie op man i pulator 

Omdat er meerdere diameters en lasdiktes (voor hoeklassen 

ligt a tussen de 3 en 5 mm) voorkomen, moeten de rotatiesnel

heden van beide assen traploos instelbaar zijn , om zo de 

optimale lassnelheid in te kunnen stellen. 
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* WAT VRAAGT DE ROBOT ? 

De robot wil dat de manipulator zo snel mogelijk klaar is met 

manipuleren om zo de tijd voor de lascyclus zo klein mogelijk 

te houden. Hierdoor wordt er een efficiënter gebruik gemaakt 

van de robot, want diens stilstandtijd is dan veel kleiner. 

* DE ROTATIESNELHEDEN 

Omdat de term "zo snel mogelijk" geen duidelijke waarde 

geeft, worden de volgende eisen en wensen gesteld: 

- de draaias moet een maximale rotatiesnelheid hebben van 

minimaal 4 omw/min· 

- de zwenk- of kiepas moet een zodanige rotatiesnelheid 

hebben dat in het grootste gedeelte van de werkstuk

ruimte een snelheid van 80 sec/m bereikt kan worden. 

Het is dus voor beide assen wenselijk dat de bereikbare 

rotatiesnelheden hoger liggen dan de geëiste. Tevens moeten 

de rotatiesnelheden traploos instelbaar zijn. 

DE BENODIGDE MOMENTEN 

Het draagraam heeft een maximum belastbaarheid van 120 kg. 

Het werkstuk en de opspanmal mogen dus samen maximaal 120 kg 

we gen. Met het tot nu toe gekozen productenpakket, waarbij 

een product maximaal zo'n 10 kg weegt, is het niet de ver

wachting dat die 120 kg benaderd zal worden. Toch zullen de 

maximaal benodigde momenten berekend moeten worden voor een 

massa van 120 kg, zodat de belastbaarheid van de manipulator 

even groot is als die van de transportbaan (als alleen 

gekeken wordt naar werkstuk + opspanmal). Vooral de excentri

citeit (afstand tussen massamiddelpunt en opspanplaatmiddel

punt) is bepalend voor het benodigd moment. 

* DE DRAAIAS 

De aangenomen situatie op de manipulator is weergegeven in 

figuur 4.11. 
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draagraam 
+ 

opspantafe lj 

werkstuk 
+ 

opspanmal 

figuur 4.11 aanname 

- SCHATTING MASSATRAAGHEIDSMOMENT VOOR DRAAGRAAM+OPSPANTAFEL 

Er is de aanname gemaakt dat de buitenafmetingen van de 

opspantafel, van bovenaf gezien, globaal dezelfde zijn als 

die van het draagraam. Voor de berekening van het massa

traagheidsmoment is het draagraam + opspantafel verdeelt in 

4 elementen (zie figuur 4.12). Voor de bepaling van de 

massatraagheidsmomenten is gebruik gemaakt van Dubbel (7 ] . 

1 
~ 4 . 

--~<:b-
1 

.i 
1 

figuur 4.12 element-verdeling 

Er geldt voor de elementen : 

+ massa draagraam + opspantafel mdr.op. ~ 30 kg. 

+ massa elementen 

m~ . .. m ... 

BIJLAGEN 

.... B, "';:::. 

" .. 3(.J * 

t.6 0 "" fl() * - --·· ·····----··-··•·"-·--·-- ·-·-
660*BÜ*2 + S00* 80* 2 

é.bU ~-~:;ot; 

kq 

'.2 ~.'.'i(> 

6.::i•)+~:;;)(l 

-~- é, ·.• 'l b k g 
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+ Massatraagheidsmoment om de draaias voor ieder element 

J 1 - · J · ~ 

1 
,1 1 == * ffl1 * 1 ·::-

- 1 '(>3 kg1n:.: 

J :~ .. ". ,J4 

1 
,J :::s ···- -···- * m~l' -li· 

1 "' L 

- 0 1 68 kqm2 

+ Totale massatraagsheidmoment om de draaias voor draag

raam en opspantafel 

Jdr.op. J1 + J2 + J3 + J4 

3,4 kgm2 

- SCHATTING MASSATRAAGHEIDSMOMENT VOOR WERKSTUK + OPSPANMAL 

+ Er geldt voor de loodrechte afstand tussen de draaias 

en het zwaartepunt van we rks tuk+op spanmal samen (zie 

figuur 4.12) 

r - 20,5 * 0,5 * (660-d) 

ofwel d 

+Massa werkstuk+ opspanmal - mwe . op. - 109 kg 

+ De aanname is dat r maximaal 100 mm zal zijn. 

Er geldt dus 0 

518,6 

r 

d 

100 mm 

660 mm 

+ Massatraagheidsmoment om de draaias als functie van r 
1 

1 ." • 
..::. 

* m ...... op. * (d:;.?.id~) 

+ Maximum/minimum-bepaling 

':'!~ ,J .... i -, •j.~)> ~-2.. :::: ··-~ .. ,· 6' • ~._··, · .. ·:_:,· y -- •:.). CJ • :'!'i ·"'· (' .· f ") , ." ") - ~ , "' - " , ö:::> I" " . .... · • ~.,.,-1·· 
~ 1, ( 

* Voor een extreem geldt 

BIJLAGEN 

+ 2 1 8 ·~-r 
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* Dus 36,33 * -20,5 * (660-20,5*r) + 218*r 

-51,4*660 + 51 4*20,5*r + 218*r = , 

(72, 7 + 218 ) * r -

* Invullen levert Jwe.op.(r-0) 

Jwe.op . (r=ll6 , 7) 

Jwe.op. (r=lOO) 

r -
dus d 

- 7,9 kgm2 

5,9 kgm2 

5,9 kgm2 

0 

0 

33824 

116,7 mm 

495 mm 

Voor de berekening van het maximum benodigd moment is 

niet alleen het massatraagheidsmoment belangrijk , maar 

ook de excentriciteit (-r) omdat deze voor een deel het 

statisch koppel bepaalt . Er wordt dan ook verder gere

kent met r-100 mm omdat het statisch koppel de grootste 

factor zal blijken te zijn in het totaal benodigd 

moment. 

- TOTAAL MASSATRAAGHEIDSMOMENT 

Jtot - Jdr.op. + J we . op. 
3,4 + 5,9 

- 9,3 kgm2 

- HOEKVERSNELLING 

Het is belangrijk dat de manipulator zo snel mogelijk "op 

snelheid" zit, niet alleen voor het lassen, maar zeker 

o o k v o o r he t z o s n e 1. m o ge 1 ij k p o s i t i one ren . I n de p r a k -

tijk blijkt dat de meeste manipulatoren zo'n 10 omw/min 

kunnen draaien. Als je dit toerental in een halve seconde 

(=tm) op toeren wilt hebben dan volgt: 

nm - 10 omw/min - 1,05 rad/s 

* neem aan dat op snelheid komen via een scheve sinus 

gebeurt (zie figuur 4 . 13) [8]. 
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nf 
nm 

0 t -
toerental hoekversnelling 

figuur 4 . 13 snelheid volgens scheve sinus 

* Er geldt hierbij voor de versnelling: a~ -
·. :: ·~ n ". 

t."' 

- MAXIMUM MOMENT AAN DE DRAAIAS 

De be rekening is gemaakt voor de situatie van figuur 

4 . 14, omdat deze situatie het maximum moment vraagt. 

100mm 

140 kg 

figuur 4 . 14 situatie bij draai-momentberekening 

Er geldt 

BIJLAGEN 

Mmax - Jtot*amax + mwe.op.*g*r 

- 9,3*4 + 109*9,8*0 , l 

- 144 Nm 
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* DE ZWENK- OF KIEPAS 

Voor de berekening van het maximaal benodigd moment aan de 

zwenk- of kiepas, is het belangrijk te weten waar precies die 

tweede as zich bevindt t.o.v. de opspantafel, en hoe de 

ligging is t.o.v. de opspantafel. Dat is op dit moment nog 

niet bekend. Het benodigde maximale moment zal voor het 

grootste gedeelte bepaalt worden door het statische moment. 

Hierbij vraagt de aangenomen situatie van figuur 4. 15. het 

maximale koppel. 

figuur 4.15 situatie bij kiep-momentberekening 

Aangenomen 

opspanmal + 

plaat. Het 

meegenomen. 

zwenken die 

is dat het massamiddelpunt van het werkstuk + 

opspantafel zich op 500 mm bevindt van de opspan

massatraagheidsmoment wordt niet in de berekening 

De manipulator moet dus een massa van 140 kg kunnen 

zich op 500 mm afstand van de opspanplaat bevindt. 

NAUWKEURIGHEID 

De totale herhalingsnauwkeurigheid van de lastoorts ten opzich

te van het werkstuk is als volgt opgebouwd: 

robot ± 0,1 mm 

manipulator ± 0,05 mm 

--~E~E~~~=~==!-~-~-Q~Q~-~~ 
totaal : ± 0,2 mm 

De nauwkeurigheid van de manipulator moet gehaald worden in de 

gedefinieerde maximale werkstukruimte (zie figuur 4.10). 
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EISEN/WENSEN VANUIT HET LASPROCES 

We passen voor het lassen van de DAF-producten het MAG-laspro

ces toe. Dit lasproces eist dat de benodigde lasstroom afge

voerd wordt. Deze lasstroom bedraagt ± 300 Ampère. Het is zeer 

wenselijk dat deze lasstroom niet door lagers en andere "gevoe

lige" onderdelen gaat, omdat anders door vonkoverslag, bescha

digingen kunnen optreden. 

EISEN/WENSEN VANUIT OPSPANMAL EN OPSPANTAFEL 

Voor de aandrijving van de opspantafei wordt naar alle waar

schijnlijkheid pneumatiek of electriciteit gebruikt. Perslucht

leidingen en electriciteitskabels moeten dus opgenomen kunnen 

worden in het systeem. Tevens kunnen sensoren op de opspantafel 

en opspanmal aanwezig zijn. Misschien worden ook nog wegklapba

re klemmen op de opspanrnal toegepast om zo het lassen te verge

makkelijken. Om de kans op beschadigingen,door lasspatten of 

klem zitten, te verminderen en in de weg zitten te voorkomen, 

moeten deze leidingen en kabels het liefst "inwendig" door de 

manipulator lopen. 

EISEN EN WENSEN VANUIT DE ROBOT 

De robot heeft maar een beperkt bereik. Het werkgebied van de 

manipulator moet dus zo klein mogelijk zijn. Met het werkgebied 

wordt bedoeld, het gebied waarin het werkstuk zich kan bevinden 

als het op de manipulator staat (dus ook na manipuleren). 
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BIJLAGE 5 ADRESSENLIJST 

In deze bijlage staan de bedrijven waarmee contact is geweest 

met de desbetreffende contactpersonen en telefoonnummer. 

BEDRIJFSNAAM VESTIGINGSPLAATS CONTACTPERSONEN TELEFOO N 

Morel is se Hoorn 

ESAB Utrecht 

Valk-welding Alblasserdam 

KUKA 

Oerlikon 

Kemppi 

Riconlas 

BIJLAGEN 

Houthalen 

(België) 

Breda 

Woerden 

Ridderkerk 

Dhr . Meurs 

Dhr. Jansen 

Dhr. Beeksma 

Dhr. Wieringa 

Dhr. Rijlaarsdam 

Dhr . Bettonville 

02290-55655 

030-465922 

01859-17011 

0932-11525Ö50 

Dhr. van den Broek 076-874850 

Dhr . van Elen 03480-2 1 555 

Dhr. de Graaff 01804-2 2 922 
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BIJLAGE 6 MANIPULATOREN UIT DE HANDEL 

In deze bijlage staan de gegevens van de, door verschillende 

bedrijven, "aangeboden" manipulatoren. 

APS 1000 E (Morelisse) 

* AANTAL STATIONS 

* TOEGESTANE BELASTING 

* DRAAIAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* ZWENKAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* NAUWKEURIGHEID (op radius van 500 mm) 

* WERKGEBIED 

* AANBEVOLEN ROBOTS 

* PRIJS (excl . BTW) 

1 station 

1300 kg 

± 360° 

0,1 - 4 omw/min 

300 Nm 

210° (90° + 120°) 

max ± 0,6 omw/min 

± 3000 Nm 

± 0, 1 mm 

groot 

maakt niet uit 

fl 94.020,-

Dit soort manipulatoren zijn weergegeven in figuur 6.1. 

figuur 6 . 1 

BIJLAGEN 

De APS 500 E,APS 1000 E en de APS 1500 E (vl nr) en 

plaatjes van de APS 500 E 
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APS 1000 E DUBBELSTATIONS (Morelisse) 

Deze manipulator is opgebouwd uit twee manipulatoren APS 1000 E 

die op een motorisch draaibare en pneumatisch indexeerbare 

tafel zijn gemonteert. De gegevens zijn per manipulatorstation 

dezelfde als die van de APS 1000 E met uitzondering van: 

* AANTAL STATIONS 

* PRIJS (excl. BTW, incl. besturing) 

MHA 500 A (ESAB) 

* AANTAL STATIONS 

* TOEGESTANE BELASTING 

* DRAAIAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* ZWENKAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* NAUWKEURIGHEID (op radius van 500 mm) 

* WERKGEBIED 

* AANBEVOLEN ROBOTS 

*PRIJS (excl. BTW, incl . besturing) 

figuur 6.2 : MHA 500 A 

BIJLAGEN 

2 stations 

fl 307.575,-

1 station 

500 kg 

± 360° 

max 10 omw/min 

360 Nm 

± 360° 

max 8 omw; . min 
1000 Nm 

± 0,1 mm 

klein 

ASEA 

fl 96 . 250,-
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OPMERKINGEN: De MHA 500 A is een zogenaamde j -manipulator. De 

hoek J?.=± 22,5° en x-293 mm (zie figuur 5.7a van 

het verslag voor definitie van Ben x). In hoofd

stuk 5 (§ 5.2) van het verslag wordt duidelijk dat 

het geëiste bereik met deze manipulator gehaald 

wordt (bereik afhankelijk van hoek B). 

ORBIT 500 A (ESAB) 

De ORBIT 500 A is een station, bestaande uit twee manipul atoren 

van het type MHA 500 A. De gegevens per station zijn dus weer 

dezelfde met uitzondering van: 

* AANTAL STATIONS 2 stations 

* PRIJS (excl. BTW, incl. besturing) fl 140.875,-

figuur 6.3 

SDTD 742 (KUKA) 

* AANTAL STATIONS 

* TOEGESTANE BELASTING 

* DRAAIAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

ORBIT 500 A 

1 station 

onbekend 

360° 

0,15 - 15 omw/ min 

1600 Nm 

---------------------------------------------------------------
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* KIEPAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* NAUWKEURIGHEID (op radius van 500 mm) 

* WERKGEBIED 

* AANBEVOLEN ROBOTS 

* PRIJS (excl. BTW) 

FIRO 600 RVA (Kemmpi) 

* AANTAL STATIONS 

figuur 6 . 4 

* TOEGESTANE BELASTING 

* DRAAIAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* KIEPAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

. ,:_ .. '' · ,•,, " ··_:; .. 

SDTD 742 

135° (15° + 120°) 

0,13 - 13 omw/min 

2000 Nm 

± 0,1 mm 

groot 

KUKA 

fl 79.800,-

1 station 

600 kg 

± 360° 

max 7 5 omw; . • min 
600 Nm 

135° 

max 5 omw; min 
1500 Nm 

-------------- - - --- ----------- ----- - --- - --- - -------------------
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* NAUWKEURIGHEID (op radius van 500 mm) 

* WERKGEBIED 

* AANBEVOLEN ROBOTS 

* PRIJS (excl. BTW, incl. besturing) 

± 0,05 mm 

groot 

Hitachi 

fl 76.160,-

In de figuur hieronder is een systeem getekend met twee van 

deze manipulatoren. 

figuur 6.5 

FIRO KP 250 (Kemmpi) 

* AANTAL STATIONS 

* TOEGESTANE BELASTING 

* DRAAIAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* KIEPAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

BIJLAGEN 

2 maal een FIRO RVA 600 

2 stations 

250 kg 

± 360° 

max 5,8 omw; . mln 
200 Nm 

135° 

max 4,2 omw; . min 
800 Nm 
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* NAUWKEURIGHEID (op radius van 500 mm) 

* WERKGEBIED 

* AANBEVOLEN ROBOTS 

* PRIJS (excl. BTW, incl. besturing) 

± 0,05 mm 

groot 

Hitachi 

fl 106.600,-

figuur 6.6 FIRO KP 250 

PR 003 AC (Oerlikon) 

* AANTAL STATIONS 

* TOEGESTANE BELASTING 

* DRAAIAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* KIEPAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* NAUWKEURIGHEID (op radius van 500 mm) 

* WERKGEBIED 

BIJLAGEN 

1 station . 

300 kg 

eindloos 

0,2 - 3,75 omw/min 

700 Nm 

135° 

± 0,1 2,4 omw/mi n 

700 Nm 

± 0,05 mm 

groot 
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* AANBEVOLEN ROBOTS 

* PRIJS (excl. BTW) 

PR 007 AC (Oerlikon) 

* AANTAL STATIONS 

* TOEGESTANE BELASTING 

* DRAAIAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* KIEPAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* NAUWKEURIGHEID (op radius van 500 mm) 

* WERKGEBIED 

* AANBEVOLEN ROBOTS 

* PRIJS (excl. BTW) 

figuur 6.7 

DK 315 NC (Riconlas) 

* AANTAL STATIONS 

principe 

* TOEGESTANE BELASTING 

* DRAAIAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* KIEPAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

L B 

A 

van PR 003 

* NAUWKEURIGHEID (op radius van 500 mm) 

* WERKGEBIED 

BIJLAGEN 

' 

Hitachi 

fl 77.350,-

1 station 

750 kg 

eindloos 

0,1 - 2,2 omw; . min 
780 Nm 

135° 

max 1,71 omw/min 

1550 Nm 

± 0,05 mm 

groot 

Hitachi 

fl 103 . 870,-

~,.(R 
135'

1

~ 
( 1 • " ·-
~l \ 
~ 

AC 

l. c 

en PR 007 

1 station 

onbekend 

eindloos 

.1 

AC 

max 6,7 omw/min 

315 Nm 

135° 

max 2,8 omw/m i n 

± 660 Nm 

< ± 0,1 mm 

groot 
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* AANBEVOLEN ROBOTS OTC 

* PRIJS (excl. BTW, incl. besturing) fl 92.175,-

D2-DK 315 NC (Riconlas) 

Dit is eenzelfde manipulator als de vorige, alleen dit is de 

tweestationsuitvoering. 

* AANTAL STATIONS 

* PRIJS (excl. BTW, incl. besturing) 

".-•• ~, . "'" 
• 

2 stations 

fl 215.265,-

figuur 6.8 D2-DK 315 NC 

Cloos YPK/DP/KP/1750 (Valk-welding) 

* AANTAL STATIONS 

* TOEGESTANE BELASTING 

* DRAAIAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* KIEPAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* NAUWKEURIGHEID (op radius van 500 mm) 

* WERKGEBIED 

* AANBEVOLEN ROBOTS 

* PRIJS (excl. BTW, incl. besturing) 

BIJLAGEN 

1 station 

175 kg 

355° 

max 8,3 omw; . min 
350 Nm 

135° 

max 4,7 omw/min 

630 Nm 

± 0 , 2 mm met robot 

groot 

Cloos 

fl 104 . 310,-
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.45 ---L...,BSr-___ j i 

---- -- fil -
1 

1 

figuur 6.9 : Cloos WPK/DP/KP/1750 

Cloos WPEK-5000-DP-KP (Valk-welding) 

* AANTAL STATIONS 

* TOEGESTANE BELASTING 

* DRAAIAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* KIEPAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* NAUWKEURIGHEID (op radius van 500 mm) 

* WERKGEBIED 

* AANBEVOLEN ROBOTS 

* PRIJS (excl. BTW, incl. besturing) 

G Uil 

~ J - r. "• ) • . 
1 . • . " ) 

11 I_. - . 1 - - -
~ ~r - ------.-- -. '--' 

~!t,~~~ 

'l i 

'·, 1 -· 

·•" 

-- ~~-- .f' : :.· 
~.md1111r- -- - - 1 

~ - - . . . 
1 

- . --.•. ~ 

l station 

500 kg 

355° 

max 5 omw/min 

800 Nm 

355° 

max 4,2 omw/min 

± 1500 Nm 

± 0,2 mm met robot 

klein 

Cloos 

fl 149 . 283 , -

figuur 6.10 : Cloos WPEK-5000-DP-KP 
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OPMERKINGEN: Dit is een zogenaamde 1-manipulator. Het benodigde 

koppel voor de tweede as is kleiner. Het laslig

gingenbereik van zo'n robot is "100%" (het is een 

soort j-manipulator met ~-0°). 

IGM RWM 2/15 A (Valk-welding) 

* AANTAL STATIONS 

* TOEGESTANE BELASTING 

* DRAAIAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* KIEPAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* NAUWKEURIGHEID (op radius van 500 mm) 

* WERKGEBIED 

* AANBEVOLEN ROBOTS 

* PRIJS (excl. BTW, incl. besturing) 

1 station 

150 kg 

± 360° 

max ± 7,5 omw/min 

300 Nm 

± 360° 

max ± 5 omw/min 

± 300 Nm 

± 0,2 met robot 

klein 

IGM 

fl 78.500,-

figuur 6.11 : IGM RWM 2/15 A 

---------------------------------------------------------------
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OPMERKINGEN: Dit is een zogenaamde 1-manipulator. Het benodigde 

koppel voor de tweede as is kleiner. Het laslig

gingenbereik van zo'n robot is "100%" (het is een 

soort j-manipulator met ~=0°). 

IGM RP 2/150 A (Valk-welding) 

* AANTAL STATIONS 

* TOEGESTANE BELASTING 

* DRAAIAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* KIEPAS- BEREIK 

ROTATIESNELHEID 

MOMENT 

* NAUWKEURIGHEID (op radius van 500 mm) 

* WERKGEBIED 

* AANBEVOLEN ROBOTS 

* PRIJS (excl. BT'W, incl. besturing) 

1125 

1 station 

150 kg 

± 360° 

max ± 7,5 omw/min 

250 Nm 

± 135° 

max ± 5 omw/min 

onbekend 

± 0,2 mm met robot 

groot 

IGM 

fl 34.700,-

figuur 6 . 12 : IGM RP 2/150 A 
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BIJLAGE 7 DE GEMIDDELDE LASTIJDEN 

In deze bijlage zijn twee gemiddelde lastijden bepaalt, name

lijk voor het geval dat de geplande productieaantallen bij DAF 

wel en niet meegerekend worden. De benodigde tijd voor het 

hechten is niet in deze berekening meegenomen omdat, ten eerste 

manipuleren hier in principe niet nodig is en ,ten tweede omdat 

het onduidelijk is hoeveel hechtlassen er telkens gelegd moeten 

worden. Hierbij zijn de productieplanningen genomen van 6 

oktober 1987. De volgende werkwijze is gevolgd: 

- Alle tekeningen van de tot nu toe gekozen DAF-producten zijn 

verzameld (niet bijgevoegd in dit verslag; hiervoor wordt 

verwezen naar de verslagen van Martens, Vlemmings en Vos

ters) . 

Uitgezocht is of het aflassen van de werkstukken in één 

cyclus kan of zal gaan gebeuren. Zoniet, dan is het aflassen 

van het werkstuk in het verwachte aantal stappen verdeeld. 

Van een aantal remcilinder-steunen uit groep 2 zijn niet alle 

cyclussen weergegeven omdat hun constructie zo complex is, 

dat het nog onduidelijk is hoe deze werkstukken afgelast 

zullen worden. 

Uit de tekeningen zijn de laslengtes, lasdiktes, het aantal 

startpunten(- het aantal lassen) en de benodigde bewegingen 

van de manipulator bepaald en geschat . De benodigde bewegin

gen van de manipulator zijn bepaald omdat verwacht wordt dat 

de benodigde tijd, voor het maken van die bewegingen, langer 

zal zijn dan de manipulatietijden van de robot. 

De volgende benodigde tij den voor het manipuleren van de 

manipulator zijn aangenomen. Hiervoor 

manipulatoren van ESAB, CLOOS, IGM, 

middeld kunnen halen. 

is gekeken naar wat de 

DEUMA, KUKA en APS ge -

BIJLAGEN 

* draaien over 45° 

* draaien over 90° 

* draaien over 180° 

* draaien over 360° 

2,5 seconden 

3,5 seconden 

5,0 seconden 

9,0 seconden 
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* zwenken over 22,5°: 2,0 seconden 

* zwenken over 45° 

* zwenken over 90° 

* zwenken over 135° 

3,0 seconden 

5,0 seconden 

7,0 seconden 

De benodigde tijd voor het starten en stoppen van de lasbe

werking wordt geschat op 1 seconde per start/stop. 

De lassnelheden, ontleent aan Odendaal [6], worden voor het 

onderhandslassen gesteld op: 

* hoeklassen van 3 mm 80 sec/m 

* hoeklassen van 4 mm 100 sec/m 

* hoeklassen van 5 mm 160 sec/m 

* stompe lassen 140 sec/m 

- De robot staat in zijn zogenaamde veiligheidspositie aan het 

begin van de lascyclus en moet na de lascyclus weer terug 

naar die positie. De tijd die voor de bewegingen om vanuit 

die positie naar het werkstuk respectievelijk van het werk

stuk naar die positie toe te bewegen, wordt totaal geschat op 

2 seconden. 

- Er wordt nog een "veiligheidstoeslag" gegeven aan de totale 

lastijd gebaseerd op de complexiteit van de lascyclus , omdat 

de robotbewegingen niet meegenomen zijn, maar wel degelijk 

een rol kunnen spelen tijdens het lassen . 

In de tabellen 7 .1, 7. 2 en 7. 3 zijn de resultaten van de 

bepaling van de lascyclustijden gegeven voor alle tot nu toe 

gekozen producten . 
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De berekening van de gemiddelde lastijden geschiedde als volgt: 

T 1 -
~;,oil;i V r. ·.r; c.lt~ t .o\:.::,lE• la'=·,ti . }cJ\"~ r, 
----- --"·-•··--· ··-···---·-· -·----- ••A•·- ·······---··- ------···--···-" - ·•••• 
ac.uï t .;,, J. qt':~~ummeer· dP 1 .::is t. i j dc1 1ï 

T ~ -· :?. .~::'.~!~- ---~~:~~-~~--- __ ... ~ .~"-~.-~:~·: _____ ~~- -~~:!~~~:-~~~ .. ~:::_ ____ ~~-~.:-, ·\~--~---·) -~~~!__"~-----~J -~~~·:!!.L.~~~E~~--H!·~~~~-!-~."~::~!- -~~--~:: ·~ J 

tutalt.> qt?plc":~ndl:· p1·uduc t1 t;": 

Hierbij wordt dus bij T1 de geplande productie niet meegewo

gen en bij T2 wel. 

Als resultaten volgde uit de tabellen: 

Î1 6 ~· Sf~C UI"• d c·n 

T~ 
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BIJLAGE 8 SCHATTING OVERZETTIJD 

De schatting van de overzettijd is gebeurt voor een lineaire 

overzetter. Hiermee wordt een overzetter bedoelt zoals die in 

figuur 8 .1 is getekend. Hierin staan enkele momenten van de 

overzetcyclus getekend . De situatiecijfers slaan op de "over

zetstappen", die op de volgende pagina staan . 

situaties 1 en 21 

overzetter-heffer ---opspantafel 

2~~====~=l~~i~~==:1.- overzet te rvo rke n 
transportbaan __j~---. manipulator 

hefeenheid---." 

situaties 3 en 18 

situaties 7 en 14 

figuur 8.1 lineaire overzett e r tijdens overzetcyclus 
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De gehele overzetcyclus, waarvan de duur is geschat, is als 

volgt opgebouwd: 

1) Lascyclus afgelopen; draagblok staat gereed om opgehaald te 

worden. 

2) De "vorken" van de overzetter schuiven onder het dra~gblok; 

fixering van de opspantafel valt weg. 

3) Overzetter komt omhoog (gaat van stand "bijna hoog" naar 

stand "hoog"); draagblok hierdoor gepositioneerd op de 

vorken. 

4) Vorken worden ingetrokken; draagblok komt op de overzetter. 

5) Overzetter gaat omlaag (kan ook omhoog zijn als de trans-

portbaan hoger staat dan de manipulator). 

6) Vorken met draagblok schuiven over de transportbaan. 

7) Hefeenheid komt omhoog en tilt het draagblok op. 

8) Vorken trekken zich terug. 

9) Hefeenheid met draagblok zakt; draagblok dan staat op de 

baan. 

10) Draagblok wordt weggetransporteerd. 

11) Yachten op nieuw draagblok met werkstuk. 

12) Nieuwe draagblok staat op juiste positie op de transport-

baan . 

13) Hefeenheid brengt draagblok omhoog. 

14) De vorken van de overzetter schuiven onder het draagblok. 

15) De hefeenheid zakt; draagblok hierdoor gepositioneerd op de 

vorken. 

16) Vorken met draagblok worden ingetrokken; het draagblok komt 

op de overzetter . 

17) De overzetter gaat omhoog (van stand "laag" naar stand 

"hoog"). 

18) De vorken met draagblok schuiven over de manipulator . 

19) De overzetter zakt (naar stand "bijna hoog") om het draag

blok op de manipulator te laten positioneren. 

20) De vorken worden ingetrokken; het draagblok wordt gefixeerd 

op de manipulator. 

21) De lascyclus kan beginnen. 
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De volgende tijdsduuraannames zijn gemaakt: 

- hefeenheid omhoog - omlaag - 1,0 seconde 

Deze tijdsduur blijkt de BOSCH-hefeenheid ongeveer nodig te 

hebben. 

- overzettervorken over transportbaan - midden - 2,3 seconden 

Voor deze tijdsduuraanname is als indicatie genomen de 

maximum-snelheid die bereikt werd bij de onderzochte trans

portsystemen [3] Dit bleek 25 m/min oftewel 0,4 m;s te 

zijn. De versnellings- en vertragingstijden zijn verwaar

loosd. De transportafstand wordt op 0,95 meter geschat 

(zie ook lay-out-nummer 1, bijlage 9) . Hieruit volgde een 

overzettijd van 2,3 seconden. 

- overzettervorken midden - over manipulator 

Zie hierboven. 

- overzetter omhoog - omlaag 

- 2,3 seconden 

- 1,0 seconde 

Voor deze tijdsduuraanname is dezelfde tijdsduur aangenomen 

als die van de hefeenheid. 

- overzetter omhoog - bijna hoog - 0,5 seconde 

Aangenomen is dat deze beweging in vergelijking met- de 

vorige iets korter duurt. 

- fixeerinrichting actief - niet actief - 0,5 seconde 

Meestal gaan dit soort acties erg snel. Omdat al snel bleek 

dat deze actie toch niet kritisch zou zijn (zie ook het 

be we gi ngsp lan van figuur 8. 2) is een tijds duuraanname van 

0,5 seconde genomen. 

In figuur 8.2 is deze overzetcyclus uitgetekend in een bewe

gingsplan. Hieruit volgt dat de verwachte overzettijd voor een 

"normale" overzetter op ± 27 seconden ligt. 

Voor een roterende overzetter wordt trouwens ongeveer dezelfde 

overzettijd verwacht. 
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FIGUUR B 2 : OVERZETTUD 
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BIJLAGE 9 PRINCIPE-LAY-OUTS VAN DE LASCEL 

Het doel van het onderzoek naar mogelijke lay-outs is om de 

stilstandtijd van de robot (~ overzettijd van twee werkstukken) 

zo klein mogelijk te maken. Deze stilstandtijd is niet altijd 

gelijk aan de overzettijd, omdat de lastoorts ook schoongemaakt 

moet worden (pneumatisch of mechanisch) en omdat dit een nood

zakelijke actie is, wordt de tijdsduur hiervoor( ± 5 tot 15 

seconden) niet gerekend tot de stilstandtijd. 

De volgende situaties zijn bekeken: 

* er is één rechte toe- en afvoerbaan. 

* er zijn twee rechte toe- en afvoerbanen. 

* er is één (éénstations)manipulator. 

* er zijn twee (éénstations)manipulators. 

* er is één tweestationsmanipulator. 

* het overzetten gebeurt via een lineaire overzetter (de 

overzetter van bijlage 8). 

* het overzetten gebeurt via een roterende beweging. 

* er is één overzetter . 

* er zijn twee overzetters. 

* er is één lasrobot. 

De combinaties die hierdoor mogelijk zijn, zijn benoemd in de 

tabellen 9.la en 9.lb. 

É.ÉN TOE- EN AFVOERBAAN 
LASCEL-

NUMMER 0" ERZETT ER(S) 
~ 

1 LINEAIRE l 2 LINEAIR.E 1 ROTERENDE 2 ROTERENDE 

1 MANIPULATOR 1 2 7 8 

2 MANIPULATORS 3 4 9 10 

2 STATIONS- 5 6 11 12 MANIPULATOR 

tabel 9.la : lascelnummering 
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LASCEL- TWEE TOE- EN AF VOERBANEN 

NUMMER OV ERZETT ER(S) 

1 LINEAIRE 2 LINEAIRE 1 ROTERENDE 2 ROTERENDE 

1 MANIPULATOR 13 14 19 20 

2 MANIPULATORS 15 16 21 22 
2 STATiONS- 17 18 23 24 MANIPULATOR 

tabel 9.lb : lascelnumIDering 

De combinaties van lascelnummers 2, 3, 6, 13, 15 en 17 zijn 

niet mogelijk bij de gemaakte aannames. 

De volgende tekenafspraken zijn gemaakt: 

robot 

1 

-w-- ' 

~~ ... 
1 

transportbaan met 

. 1 

1 

* aandrijving 

* hefeenheid 

* vereinzeler 

draagblok 

met werkstuk 

lineaire overzetter roterende overzetter 

----------------------- - ---------------------------------------
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G -G 

3 soorten manipulators 

tweestationsmanipulator 

Er zijn tekeningen gemaakt van de lascellen 1, 4, 5, 7, 8, 9, 

14 en 16 (figuren 9.1 t/m 9.8). Lascellen 10, 11, 20 en 22 

zouden in principe veel op respectievelijk lascellen 4, 5, 14 

en 16 lijken, alleen worden bij deze dan roterende overzetters 

gebruikt i.p.v. de getekende lineaire. 

Lascelnummers 12, 18, 19 

gezien of veel lijkend 

daarom ook niet getekend. 

BIJLAGEN 

, 21, 23 en 24 werden niet als reëel 

op al getekende lascellen, en zijn 
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figuur 9 . 1 lascel 1 

/ 

figuur 9.2 : lascel 4 (of 10 als roterende overzetter) 
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figuur 9.3 lascel 7 

figuur 9.4 : lascel 8 

- - --- - - --- - - --- - --- - - --- ----- - --- - - - --- --- - - - --- - - --- - - --- - --- -
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i 
' 

\ 
\ / 

figuur 9.5 : lascel 9 

. 

' 
figuur 9.6 : lascel 14 (20) 

---------------------------------------------------------------
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figuur 9.7 lascel 16 (22) figuur 9.8 lascel 5 (11 ) 

---------------------------------------------------------------
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BIJLAGE 10 ROBOTS MET J-MANIPULATOR 

In deze bijlage staan enkele robots met hun bereiken getekend, 

met daarin de twee uiterste standen van de gekozen j-manipula

tor waarbij x-270 mm en .B-22, 5°. De getekende bereiken hebben 

betrekking op de bereiken van de "pols" van de robot . Het 

werkelijke bereik is dus nog iets groter . 

figuur 10 . 1 

BIJLAGEN 

KUKA IR 161/15 met armverlenging van 400 mm 

(bereik niet helemaal getekend) 
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figuur 10 . 2 KUKA IR 161/15 

figuur 10 . 3 : ASEA IRB 3000 
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figuur 10.4 Cloos ROMAT 105/106 (niet gehele bereik getekend) 

BIJLAGEN Pagina 62 



" 

~' r~ ,, 
1 ! 

BIJLAGE 11 TEKENING VAN GLOBALE ONTWERP MANIPULATOR 
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