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VOORWOORD 

Het Stimulerings Projectteam Informatica-onderzoek Neder
land (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 uitvoe
ring van die opdracht zijn de bundeling van onderzoekscapa
citeit en samenwerking van universiteiten met het bedrijfs
leven. 

Het onderzoeksprogramma van de TUE, dat op 20 november 
1987 de naam FALC (=Flexibele Assemblage en Lascel) 
heeft gekregen, betreft de daadwerkelijke realisatie 
van een onbemand werkende flexibele assemblage- en las
cel voor een familie van plaatstalen producten. Hierbij 
komen aspecten van handling, assemblage en het verbin
den van onderdelen aan de orde. Voorop staat hierbij 
verwerven van kennis op gebieden zoals daar zijn: modu
lair ontwerpen, technologiebanken, sensorontwikkeling 
en modulaire "Workcell Controllers". 

Het onderzoek gebeurt in samenwerking met DAF Trucks BV, 
NV Philips gloeilampenfabrieken en het TNO-TUE instituut 
ITP te Eindhoven. DAF treedt op als pilotbedrijf, wat in
houd dat het alle benodigde informatie omtrent de producten 
verschaft, maar de TUE voert het onderzoek uit en toetst de 
resultaten aan de praktijksituatie van DAF. De samenwerking 
met Philips betreft ondersteuning bij het "Gomputor Aided" 
ontwerpen van de modules van de cel . 
Voor het transport van de producten tussen diverse bewer
kingsstations binnen de cel zal bebruik worden gemaakt van 
een transportsysteem. De producten zullen hiertoe op draag
blokken worden geplaatst. 

Dit verslag beoogt een inzicht te geven in de wijze waarop 
een draagblokontwerp, geschikt voor een plaatstalen pro
ductfamilie en wat moet passen in bovenvernoemde flexibel 
geautomatiseerde productiecel, tot stand gekomen is. 
Hierbij gaat een dankbetuiging uit naar een ieder die be
hulpzaam is geweest bij dit onderzoek, met name leden van 
het FALC-begeleidingsteam, de in het FALC-project werkzame 
studenten en DAF medewerker P. Leenders. In het bijzonder 
wil ik ir. A.T.J.M. Smals, H. de Jonge, H. Martens en 
P. Vosters bedanken voor hun persoonlijke inbreng bij de 
uitvoering van de opdracht. 

A.G.W. Vlemmings 



SAMENVATTING 

Dit is het verslag van een onderzoeksopdracht van WPA, 
verricht door A.G.W. Vlemmings aan de Technische Universi
teit Eindhoven. 
De onderzoeksopdracht omvatte het ontwerpen van een draag
blok, geschikt voor DAF onderveerplaten. Het draagblok is 
bestemd voor een flexibele assemblage- en lascel die on
bemand moet functioneren. 
In dit verslag worden achtereenvolgens behandeld, de pro
ducten waar het draagblok geschikt voor moet zijn, alge
mene en specifieke draagblokgegevens, een breed scala aan 
principe schetsen voor de verschillende te verrichten 
draagblokfuncties, een keuze uit deze schetsen, een pro
bleem-analyse van deze keuzes en als laatste een concept 
draagblok geschikt voor onderveerplaten. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 ALGEMENE INLEIDING 

Een definitie voor Flexibele Productie Automatisering (FPA) 
is: 

Flexibele productieautomatisering is een productiesys
teem bij industriële automatisering dat zoveel mogelijk 
productonafhankelijk is; de omsteltijden voor een ander 
product dienen dermate kort te ~ijn dat deze producten 
in kleinere series - en in sommige gevallen zelfs in 
een willekeurige volgorde te bewerken en/of te behande
len - economisch verantwoord geproduceerd kunnen worden 
De verminderde product-afhankelijkheid geldt in ieder 
geval binnen een groep van gelijkvormige producten, 
bijvoorbeeld voor de varianten, afmetingen en uitvoe
ringsvormen van één type product (1). 

De productiesystemen zijn in te delen in 5 typen, nl.: 
-speciaal machine: dit is een productiemachine, ontwor
pen voor het in grote series vervaardigen van een spe
cifiek product. Deze machine is niet flexibel opge
bouwd en alleen bedoeld voor hoge seriegrootten. 

-transferstraat: dit is een aantal volledig gemechani
seerde productiemachines waarbij het transport tussen 
de machines in de transferstraat eveneens is gemechani
seerd. Zij is bedoeld voor hoge productieseries van ge
lijksoortige producten en is amper flexibel. 

-CNC-productiemachine: dit is een numerieke, computorbe
stuurde productiemachine met productietoe- en afvoer 
door een robot of een productwisselaar. De producten 
kunnen in vorm verschillen en worden ononderbroken in 
enkel- of kleinseriefabricage zonder toezicht gehan
teerd en bewerkt. (CNC= Computor Numerical Control) 

-fabricage-cel: dit is een combinatie van twee of meer 
CNC-productiemachines, die zodanig zijn ingericht dat 
de producttoe- en afvoer naar en van de productiemachi
nes, het productieproces en het transport tussen de ma
chines, automatisch en zonder toezicht verloopt. 

-flexibel productiesysteem: dit is een combinatie van 
vier of meer productiemachines. De combinatie bezit 
alle eigenschappen van een Flexibele Manufacturing Cell 
De productrouting tussen de productiemachines en de 
gehele dienstregeling van transport, hanteren en produ
ceren wordt hierbij door een computorsysteem bestuurd. 

In fig. 1.1 wordt het verband aangegeven tussen de produc
tiecapaciteit en de productieflexibiliteit bij flexibele 
productiesystemen. 
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Bij het ontwerpen van een flexibel productiesysteem ziJn 
vier belangrijke stromen te onderscheiden, te weten: 
-materiaalstroom 
-productiestroom 
-gereedschapstroom 
-informatiestroom 

Voor zowel de materiaalstroom als de productiestroom als de 
gereedschapstroom kan gebruik worden gemaakt van een trans
portsysteem. Voor dit transport kan gebruik worden gemaakt 
van productdragers of draagblokken. Deze draagblokken kun
nen echter voorzien worden van informatiedragers, die bij
voorbeeld gegevens bevatten van de producten die de draag
blokken dragen. Zo wordt dan ook een informatiestroom ver
wezenlijkt. 
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1.2 SPECIFIEKE INLEIDING 

SPIN is een afkorting voor Stimulerings Projectteam Informa
tica-onderzoek Nederland, en beoogt het versterken van de 
Nederlandse positie op kansrijke delen van de informatica. 
De uitgangspunten voor SPIN zijn een bundeling van onder
zoekscapaciteit en samenwerking van universiteiten met het 
bedrijfsleven. 

Voor de TUE heeft dit geleid tot het participeren in een 
project met als operationeel doel: 

Alle onderzoek en ontwikkeling dat nodig is om te komen 
tot een onbemande flexibele assemblage- en lascel voor 
een familie van uit plaatmateriaal opgebouwde producten. 
De lascel zal derhalve automatisch flexibele toe- en 
afvoerinrichtingen dienen te hebben en een automatische 
flexibele of gemakkelijk uitwisselbare opspaninrichting. 

De verschillende kennisgebieden die een rol spelen bij de 
bouw van en het onderzoek aan een flexibele assemblage- en 
lascel zijn er een vijftal, te weten (2): 
a Technologie 
b Productiemiddelen 
c Transducenten 
d Machinebesturingen 
e Productiebesturingen 

Op 20 november 1987 heeft het project, in het kader van 
SPIN, aan de TUE de naam FALC meegekregen.Dit staat voor 
Flexibele Assemblage- en Lascel. 
Het organisatieschema van het FALC-project, met daarin 
aangegeven de kennisgebieden van hierboven en de verant
woordelijke hoogleraren en de inbreng van het bedrijfsle
ven, is weergegeven in fig. 1.2 • 

Deze opdracht - het ontwerp van een draagblok geschikt voor 
DAF onderveerplaten - valt onder het kennisgebied produc
tiemiddelen. Binnen dit kennisgebied ligt de nadruk op het 
realiseren van de "hard-ware" van de flexibele assemblage
en lascel. Onder realiseren moet hier verstaan worden het 
ontwerpen en/of voorstellen doen tot aankopen van produc
tiemiddelen. 
De voorstellen tot aankoop van productiemiddelen worden 
voorafgegaan door een marktonderzoek en dit wordt vergele
ken met een opgestelde eisen- en wensenlijst die geldt voor 
de flexibele assemblage- en lascel. Hierna volgt een keuze 
waarna tot eventuele aanschaffing van het productiemiddel 
overgegaan kan worden. 
Bij het ontwerpen van een productiemiddel vindt geen markt
onderzoek plaats maar wordt in de plaats daarvan een serie 
ontwerpen gemaakt waar een keuze uit wordt gemaakt. Dit 
aan de hand van een gelijksoortige eisen- en wensenlijst. 
Dan volgt het maken van het definitief ontwerp en de fabri-
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cage van dit definitieve ontwerp. 

Voor de voortgang van het FALC-project is een "PLANNING le 
VERSIE CEL" gemaakt. Het concept van deze planning is opge
steld door ir. P.W. Koumans. 
De le versie cel omvat de volgende aspecten: 
- met de hand monteren 
- transport naar hechtpositie/laspositie 
- hechten 
- lassen 
- transport naar afvoerplaats 
- met de hand afnemen 
Figuur 1.3 geeft de PLANNING le VERSIE CEL. De gebruikte 
arceringen hebben de volgende betekenis: 
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1.3 OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Productietechnologie en -Automatisering 

Onderzoeksopdracht: A.G.W. Vlemmings 
Werkzaam in FALC-project 

Afstudeerhoogleraar: prof. ir. J.M. van Bragt 
Begeleider ir. A.T.J.M. Smals 

Opdracht: Het ontwerpen van een specifiek deel van een 
draagblok geschikt voor de productfamilie onder
veerplaten, ten behoeve van assemblage en lassen 
in de flexibele, onbemande lascel. 

Toelichting: -draagblok moet onbemand functioneren. 
-draagblok moet in eerste instantie dienen om 
te kunnen hechten. 

-bij het ontwerp van een draagblok wordt uit
gegaan van de volgende, bij DAF gehanteerde 
productnummers: 
0298823 0388164 0392366 
0298824 0298834 0392367 
0298825 0298835 0395413 
0298826 0392358 0372168 
0372611 0392359 0377139 
0372612 0290921 0391177 
0388163 0290922 0&67499 

-bij het ontwerp moet rekening gehouden worden 
met de interfacing tussen universeel deel en 
specifiek deel van het draagblok. 

-de opdracht moet leiden tot een werktekening 
van een specifiek draagblok. 

ir. A.T.J.M. Smals prof. ir. J.M. van Bragt 
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1.4 PROJECTOPZET 

Binnen de vakgroep WPA, onderwijsgroep Bedrijfsmechanisatie 
wordt het FALC-project uitgevoerd in een teamverband, waar
in zowel studenten als hun begeleiders als ander weten
schappelijk personeel zijn betrokken. Middels een wekelijks 
teamoverleg wordt getracht een continue informatieover
dracht en voortgang te verkrijgen en te garanderen. Tijdens 
dit overleg wordt beurtelings door één van de studenten ge
notuleerd. 

Bij het uitvoeren van de opdracht, het ontwerp van een spe
cifiek draagblok voor een productfamilie van DAF producten, 
is voor dat hier een aanvang mee is gemaakt een zgn. pro
jectstrategie opgesteld. 
Het werken volgens de projectstrategie geldt voor alle 
(eind)studenten die afstuderen onder prof. ir. J.M. van 
Bragt. Deze strategie dient voor een gestructureerde aanpak 
van de opdracht, waar tevens een tijdsplanning in aangege
ven kan worden. Het is aan te raden om volgens deze strate
gie te werkén, naast een gestructureerde aanpak, is het 
tevens een prima leidraad waaraan je een verhaal voor een 
colloquium of een gesprek met prof. van Bragt kan ophangen. 

De algemene structuur voor elk project of deelproject is 
een driedeling in oriëntatieproces - planproces - uitvoe
ringsproces. Zie fig. 1.4 • De hierna volgende "eerste stap 
uitvergroting" van elk boven genoemd proces leidt tot con
crete suggesties voor de dan verschijnende drieslag van het 
oriëntatieproces, het planproces en het uitvoeringsproces. 
In theorie zou men met deze driedeling tot in het oneindi
ge door kunnen gaan, maar in het algemeen is deze eerste 
uitvergroting voldoende en leidt tot goede resultaten (3). 
De projectstrategie van deze opdracht en de antwoorden op 
de vragen gesteld in het oo-proces zijn te vinden in de 
bijlagen! en 2. 
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HOOFDSTUK 2 PRODUCTGEGEVENS ONDERVEERPLATEN 

2.1 ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE 

Bij de aanvang van de opdracht is middels loting een keuze 
gemaakt uit de productfamilies die zijn voort gekomen uit 
de productanalyse gedaan door Knops, van de Net en Verbaar
schot (4). 
De gekozen productfamilie is de familie der gelaste onder
veerplaten. Deze familie bestaat uit lassamenstellingen met 
2 tot 7 onderdelen. Er is één type met slechts 4 onderdelen 
maar deze uitvoering heeft geen grondplaat en heeft bij DAF 
de komende 12 maanden een gepland productieaantal van 0 
stuks. Alle andere typen hebben wel een grondplaat. 
De grondplaat kan gegoten zijn of uitgesneden uit een gro
tere plaat. De gegevens van deze grondplaten zijn: 
-de platen hebben een dikte van 25 tot 45 mm 
-ze hebben een maximum lengte van 225 mm 
-een maximum breedte van 182 mm 
-het gewicht variëert tussen 2,8 en 8,8 kg 
-er zitten 1, 4 of 5 gaten in, waarbij de uitvoering met 
één gat een gepland productieaantal van 0 stuks heeft bij 
DAF de komende 12 maanden 

-door deze gaten worden bijde truck-montage veerstroppen 
gestoken 

-het materiaal van de plaat kan zijn: C22, C35, KF250, 
Fe360, Fe510 

Aan de grondplaten worden steunen gelast. De gegevens van 
deze steunen zijn: 
-ze zijn gemaakt van gewalste plaat van 6 of 8 mm dik 
-het materiaal van de steunen is: KF250, Fe360, Fe510 
-het aantal aangelaste steunen bedraagt 1 ,2 of 3 stuks 

2.2BEWERKINGEN 

De huidige productie van de onderveerplaten gebeurt bij DAF 
als volgt: 
De onderveerplaten worden bij het maken eerst in een mal 
gehecht, dan worden ze, afhankelijk van de uitvoering, in 
of buiten de mal afgelast. Het lasproces bij DAF gebeurt 
met M.G.-lassen, waarbij een toevoegdraad van 1 mm dikte 
wordt gebruikt. 
Hierna volgen nog bewerkingen zoals bankwerken, wat inhoud 
spatten verwijderen en richten volgens tekening; radiaal
boren; afbramen; ontvetten, fosfateren en aflakken. 
Het richten gebeurt met eenvoudig gereedschap, hierna vindt 
een kwaliteitscontrole plaats, niet aan de hand van teke
ning, maar aan de hand van bruikbaarheid in de assemblage 
afdeling: WAT PAST, PAST ! 
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De maatafwijkingen zijn veel groter dan de op tekening 
toegestane toleranties. Volgens ervaringsmensen bij DAF 
zal dit een moeilijk probleem zijn bij een geautomatiseer
de productie. 

2.3 PRODUCT KEUZE 

Om te komen tot een aantal onderveerplaten die geschikt 
zullen zijn om ze te verwerken op het te ontwerpen draag
blok, is een bezoek gebracht aan DAF. Hier is m.b.v. het 
daar aanwezige info-systeem een selectie gemaakt uit een 
totaal van 376 verschillende veerplaten. 
De gehanteerde selectiecriteria zijn: 
- het moesten onderveerplaten zijn. 

het moesten lassamenstellingen zijn. 
het moesten producten zijn die DAF zelf maakt. 
het geplande productieaantal voor de komende 12 maanden 
moest groter zijn dan nul stuks. 
het type grondplaat dat toegepast wordt, mocht niet een 
type zijn dat reeds buiten de grondplatenselectie, ge
daan door Knops, van de Net en Verbaarschot, was geval
len. 

Deze selectie heeft tot gevolg dat er nog slechts 28 typen 
voldoen. Van deze producten is een stuklijst aangevraagd 
en tevens de nog niet in bezit zijnde tekeningen. 

De producten waar het draagblok geschikt voor zal zijn, 
zijn te vinden in de opdrachtomschrijving (hoofdstuk 1.3). 
Hierin staan de codenummers van deze producten vermeld, 
zoals ze bij DAF gehanteerd worden. Het betreft 21 vari
anten uit de familie der gelaste onderveerplaten. 
Al deze varianten hebben een grondplaat uit groep 1 (ge
goten grondplaat van gietstaal) of uit groep 2 (H-vormig 
uitgesneden grondplaat), een selectie die verricht is door 
Knops, van de Net en Verbaarschot (4). 
Tekeningen van de producten en de onderdelen zijn te vin
den in bijlagen 3. 
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HOOFDSTUK 3 DRAAG BLOKKEN 

3.1 INLEIDING 

In het FALC-project is, voor het transport van de producten 
gekozen voor een wordingsbaan. De wordende producten zullen 
zich hierbij op productdragers ofwel draagblokken bevinden. 
Kenmerken van draagblokken zijn (5): 
- het type binding tussen de draagblokken. Hierbij onder-

scheiden we: 
.een starre binding 
.een buigzame binding 
.geen binding 

Met een buigzame binding is bedoeld, allerlei scharnier
constructies en flexibele verbindingsdelen. 

- de wijze van rangschikken van de draagblokken. Hierbij 
onderscheiden we: 

.een eindloze rij 

.een eindige rij 

.een oneindige rij 
Onder een eindloze rij wordt in de praktijk verstaan een 
gesloten keten, bij buigzame binding of een krans, bij 
starre binding. Een eindige rij heeft een begin en een 
eind. Een oneindige rij komt in feite niet voor, maar 
door voorzieningen aan de ingang vaneen bewerkingssysteem 
krijgt een stroomafwaarts geplaatste waarnemer de indruk 
dat er een oneindige rij producten passeert. 

Het type draagblok dat zal worden gebruikt, zal een draag
blok zijn zonder binding met andere draagblokken en zal in 
een oneindige rij gerangschikt zijn. 

3.2 ALGEMENE DRAAGBLOKFUNCTIES 

Voor de primaire functie van een draagblok - het dragen van 
één of meer wordende producten - is het noodzakelijk ieder 
mee te dragen product op het draagblok te fixeren. 
Met fixeren wordt bedoeld: bet beperken van de 6 vrijheids
graden van beweging van een product tot een zodanig aantal 
en op zodanige wijze, dat de uit te voeren bewerkingen tot 
het gewenste resultaat zullen leiden. Alvorens een product 
t.o.v. een draagblok te fixeren, zal het eerst moeten wor
den gepositioneerd. Onder positioneren verstaan we het -
binnen van tevoren bepaalde tolerantiegrenzen - op z'n 
plaats brengen van een product t.o.v. een draagblok. Soms 
is het mogelijk beide functies - positioneren en fixeren -
door één mechanisme te laten uitvoeren. 
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De primaire functies van het draagblok zijn dan ook: 
- dragen van één of meer wordende producten 
- producten op het draagblok positioneren en fixeren 
- onderdelen meevoeren die straks deel uitmaken van één 

enkel eindproduct 

Naast de primaire functies van het draagblok kan men het 
ook andere, "secundaire" functies laten verrichten, zoals: 
- meevoeren van hulpgereedschap 

meevoeren van een werkblok 
dragen van informatie 
dragen van een reeds geheel bewerkt product 
dragen van materiaal waaruit het product wordt vervaar
digd 
fungeren als deel van de verpakking 

3.3 FUNCTIES VAN HET ONDERVEERPLATENDRAAGBLOK 

Nadere bestudering van de producttekeningen en de algemene 
functieaanduiding van draagblokken in de vorige paragraaf, 
hebben geleid tot een aantal functies die in het draagblok, 
geschikt voor onderveerplaten, verwezenlijkt zullen moeten 
worden. Hierbij is tevens in ogenschouw genomen dat het 
draagblok opgedeeld zal zijn in een specifiek deel en een 
universeel deel. 
Het universele deel van het draagblok zal een transport
raam zijn dat over het transportsysteem zal bewegen en dat 
in eerste instantie geleverd zal worden door de leveran
cier die ook het transportsysteem levert. In bijlagen 4 is 
een figuur van het transportraam weergegeven zoals dit door 
BOSCH geleverd kan worden. 
Het specifieke draagblokdeel wordt zelf ontworpen. Om tot 
een ontwerp te komen is bekeken welke functies het draag
blok in zich zal moeten hebben, zodat het geschikt is voor 
de onderveerplatenproductie. 

Functies van het onderveerplatendraagblok: 
1 -positioneren product/productdelen 
2 -fixeren product/productdelen 
3 -positioneren draagblok 
4 -fixeren draagblok 
5 -hanteren van het draagblok 
6 -energievoorziening 
7 -doorvoer lasstroom 
8 -hoe product er in en er uit enwel onbemand 
9 -meevoeren hulpgereedschap 
10-dragen van informatie 
Il-interface universeel deel 
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3.3.1 POSITIONEREN PRODUCT/PRODUCTDELEN 

Het positioneren van het product en/of productdelen bete
kent het op de juiste plaats brengen en houden er van. De 
positioneerinrichting moet flexibel zijn, m.a.w. ze moet 
meerdere varianten binnen de onderveerplatenfamilie kunnen 
verwerken zonder dat dit gecompliceerde aanpassingen met 
zich meebrengt. 
De positioneerinrichting, inclusief het eventueel omstellen 
er van, moet onbemand functioneren. 
Er wordt ook gedacht aan uitwisselbare draagblokdelen die 
in het draagblokmagazijn zijn opgeslagen en die naar voren 
komen wanneer een productvariant verschijnt die zo'n aan
passing nodig heeft. 

3.3.2 FIXEREN PRODUCT/PRODUCTDELEN 

Fixeren van het product of productdelen houdt in, het'op 
de juiste plaats houden van het product d.m.v. fixeerin
richtingen zodat het product zijn exacte positie behoud 
gedurende het wordingsproces. 
Hierbij hebben we de volgende mogelijkheden: 

één fixeerinrichting die zonder omstellen geschikt is 
voor alle productvarianten. 

- een instelbare fixeerinrichting die voor een variant 
iedere keer versteld zou moeten worden. 

- voor iedere variant een aparte fixeereenheid die iedere 
keer wanneer er een ander type product komt, uitgewis
seld wordt op het specifieke deel. Deze uitwisselbare 
eenheden zouden in het draagblokmagazijn opgeslagen kun
nen worden. 

Een ding moet wel steeds in ogenschouw worden gehouden en 
dat is, dat het geheel altijd onbemand moet functioneren. 

3.3.3 POSITIONEREN DRAAGBLOK 

Hierbij komen twee aspecten naar voren en deze ziJn: 
- specifiek deel positioneren t.o.v. het universeel deel 

Men kan nu het universeel deel en het specifiek deel als 
één geheel maken zodat de binding blijvend is en men ze 
onderling dus niet iedere keer hoeft te positioneren. 
Men kan ook het specifiek deel los van het universeel 
deel maken en dus moet er dan iedere keer gepositioneerd 
worden wanneer ze samengevoegd worden. 

- gehele draagblok (specifiek + universeel) positioneren 
t.o.v. de vaste wereld (transportsysteem) 
Het positioneersysteem voor het draagblok kan zich nu op 
het draagblok zelf bevinden of aan de vaste wereld. 
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Wanneer het BOSCH TS4 Transportsysteem gekozen wordt voor 
het transport van de draagblokken, kan gebruik worden ge
maakt van het door BOSCH bij te leveren transportraam, dat 
gepositioneerd kan worden op het transportsysteem en dat 
tevens positioneerpennen bevat die dienen ter opname van 
een specifiek draagblokdeel. 

3.3.4 FIXEREN DRAAGBLOK 

Het fixeren van het draagblok zal nodig zijn op die plaat
sen waar bewerkingen of onderdelen toe- en afvoer plaats
vinden, aangezien hier een eenmaal ingenomen positie van 
het draagblok dient als verdere referentie bij eerder ge
noemde handelingen. Als mogelijkheden voor fixeren kunnen 
genoemd worden: 
- een fixeereenheid op het draagblok 
- een fixeereenheid waar deze nodig is in het totale wor-

dingsproces 
Het eventueel aanschaffen van het BOSCH TS4 Transportsys
teem levert ook een fixeereenheid op. De positioneerpennen 
die in de positioneerbussen van het transportraam gestoken 
worden ter positionering van het transportraam zorgen 
immers ook voor de fixering van het raam. 

3.3.5 HANTEREN VAN HET DRAAGBLOK 

Hierbij kan gedacht worden aan hanteren van alleen het spe
cifieke draagblokdeel of het gehele draagblok hanteren. 
Dit hanteren zou kunnen gebeuren door werkblokken die naast 
of in de transportbaan zijn opgenomen of door de overzetter 
die ook de producten aan- en afvoert. Bij hanteren met de 
overzetter dient echter rekening te worden gehouden met de 
maximale belastbaarheid van de overzetter. Verder moet 
voorkomen worden dat er mechanismen buiten de toelaatbare 
afmetingen van het draagblok steken. Deze draagblokafme
tingen zijn te vinden in bijlagen 2 onder de interface af
spraken. 

3.3.6 ENERGIEVOORZIENING 

Om de positioneer- en fixeerinrichtingen automatisch te 
laten functioneren, wat een vereiste is, zal er een ener
gievoorziening getroffen moeten worden. De aandrijving van 
deze inrichting kan als volgt gerealiseerd worden: 
- elektrisch 
- pneumatisch 
- hydraulisch 
- mechanisch 
- magnetisch 
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Het positioneren en fixeren m.b.v. magnetisme is reeds af
gevallen aangezien rest-magnetisme grote problemen oplevert 
i.v.m. vervuiling. 
Voor de energietoevoer bestaan de volgende mogelijkheden: 
- energiestroom continu doorvoeren 
- energiestroom periodiek doorvoeren 

energiereservoir meenemen op het draagblok en dit perio
diek bijvullen 

De eerste mogelijkheid zal problemen opleveren i.v.m. de 
continue aansluiting van leidingen en de beweeglijkheid van 
het draagblok. De derde mogelijkheid zal problemen opleve
ren i.v.m. de beperkte ruimte op het draagblok en het toe
laatbare gewicht van het draagblok. 

3.3.7 DOORVOER LASSTROOM 

Om ongewenste lasstroom doorgang, die kan leiden tot het 
vastlassen van onderdelen die t.o.v. elkaar bewegen, moet 
een vooraf bekende lasstroomdoorgang gerealiseerd worden. 
Hiertoe zal een groot aantal bewegende delen geïsoleerd 
moeten worden t.o.v.de aarde. Ook zal voorkomen moeten wor
den dat er een lasstroom door het transportsysteem afge
voerd zal worden. Delen waar de lasstroom door wordt afge
voerd zouden van koper gemaakt kunnen worden, aangezien dit 
metaal een lage elektrische weerstand heeft. 

3.3.8 PRODUCTEN ONBEMAND ER IN EN ER UIT 

We willen de producten en de losse onderdelen toe- en af
voeren met een overzetter die een eenvoudig bewegingspa
troon kan uitvoeren. Dit bewegingspatroon zal bestaan uit 
een rotatie en een translatie in het horizontale vlak en 
een translatie in het vertikale vlak.Hiertoe zal van bovenaf 
voldoende ruimte vrij gelaten moeten worden om dit mogelijk 
te maken. 
Eventueel in de weg zittende fixeer- of positioneerinrich
tingen zullen dan verplaatsbaar of in z'n geheel verwijder
baar moeten zijn. In elk geval moet gelden dat de werking 
van deze mechanismen automatisch moet verlopen, het geheel 
moet immers onbemand functioneren. 

3.3.9 MEEVOEREN HULPGEREEDSCHAP' 

Op het draagblok zullen gereedschappen meegevoerd worden 
die nodig zijn om verschillende onderdelen van de product
varianten te positioneren en te fixeren. Er moet wel reke
ning gehouden worden met het feit dat het complete draag
blok gemanipuleerd zal worden en deze gereedschappen dus 
vast moeten zitten. Het verwisselen van deze hulpgereed
schappen moet uiteraard ook automatisch kunnen gebeuren. 
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3.3.10 DRAGEN VAN INFORMATIE 

Wanneer het produceren van producten op de lascel geautoma
tiseerd moet verlopen, zal er een grote hoeveelheid infor
matie over het productieproces verwerkt moeten worden. 
Informatiedragers op de draagblokken zullen dan ook deel 
uitmaken van de te realiseren informatiestromen, nodig voor 
het geautomatiseerde productieverloop. 
De informatiedragers op het draagblok zouden o.a. informa
tie kunnen bevatten over de producten die zich op het draag
blok bevinden, of informatie over de (hulp)gereedschappen 
op het draagblok, of informatie over de handelingen die 
verricht moeten worden aan het wordende product, enz •• 
Het uitzoeken of ontwerpen van deze informatiedragers zal 
echter niet binnen het kader van deze opdracht uitgevoerd 
worden. 

3.3.11 INTERFACE MET UNIVERSEEL DEEL DRAAGBLOK 

Dit aspect is, wat positioneren en fixeren van het draag
blok betreft, reeds bekeken in de paragrafen 3.3.3 en 3.3.4 
Voor wat betreft de energiedoorvoer zijn de volgende moge-
1 ijkheden om tot een oplossing te komen voorhanden: 
- zelf iets ontwerpen voor een snelle koppeling van de 

energievoorzieningen 
- kijken wat hiervoor op de markt te koop is 
- in een volgende opdracht laten uitzoeken 
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HOOFDSTUK 4 CONCEPT KEUZE 

4.1 INLEIDING 

Na het vaststellen van de functies die het draagblok moet 
verrichten is begonnen met het maken van principe schetsen 
om hier constructieve oplossingen voor te vinden. In de 
projectstrategie (bijlagen 1) zijn een aantal mogelijkheden 
aangegeven hoe je tot het vinden van constructieve oplos
singen kan komen. Deze mogelijkheden zijn genoemd in het 
p.o.p.-proces. 
De hier gebruikte methoden om tot principe schetsen te 
komen zijn brainstormen en literatuuronderzoek. Een lijst 
van boeken die is geraadpleegd, is te vinden in de litera
tuurlijst. Uit deze boeken zijn een aantal principes ge
haald die enigzins zijn aangepast zodat ze bruikbaar werden. 
Het brainstormen is gedaan door H. Martens, A. Vlemmings en 
P. Vosters. Het brainstormen is gebeurd OP. twee manieren, 
zowel mondeling als schriftelijk. De ideeèn die hierbij 
naar voren kwamen zijn enigzins uitgewerkt en maken deel 
uit van de verzameling principe schetsen. 
Tijdens het maken van de principe schetsen is door boven
genoemde drie personen in samenspraak kritiek geleverd op 
deze schetsen. Hierdoor werden ze al in een vroeg stadium 
getoetst op bruikbaarheid en betrouwbaarheid en konden ze 
al snel, indien nodig, aangepast worden. 

4.2 PRINCIPE SCHETSEN 

Bij het maken van de principe schetsen is er vanuit gegaan 
dat het uiteindelijke product opgebouwd zal worden door 
eerst de grondplaat toe te voeren en daarna de verschillen
de beugels en steunen. Verder zijn de 21 producten waar
voor het draagblok geschikt zal zijn op te delen in drie 
hoofdgeometrieën (zie bijlagen 3). Voor iedere geometrie 
zijn schetsen gecreëerd. Samenvattend zijn voor de volgende 
zaken principe schetsen gemaakt: 
1- positioneerpennen 
2- positioneren grondplaat 
3- positioneerpenopname 
4- lineaire aandrijving positioneerpennen 
5- positioneren/fixeren platen bij H-vorm grondplaat 
6- positioneren/fixeren beugel bij gegoten grondplaat 
7- positioneren/fixeren platen bij gegoten grondplaat 
Verder is nog gekeken naar de volgende twee aspecten, te 
weten: 
8- afvoer van de lasstroom 
9- energie aanvoer 
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Hier ziJn echter geen schetsen bij gemaakt maar er is wel 
gekeken hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. 

4.2.1 POSITIONEERPENNEN 

Aangezien de gegoten en uitgesneden grondplaten te onnauw
keurige buitenmaten hebben zijn deze platen alleen goed te 
positioneren door gebruik te maken van de gaten die er in 
zitten. Deze gaten zijn immers voldoende nauwkeurig ge
maakt om ze hier voor te gebruiken. De gaten moeten dan 
opgevuld worden met positioneerpennen die er precies in 
passen. 
Om het draagblok te positioneren zullen de 6 vrijheids
graden van beweging onderdrukt moeten worden. Willen we 
dit doen op een wijze dat de zaak niet kinematisch over
bepaald wordt, dan zal één pen als een vaste pen uitge
voerd moeten worden, een tweede pen zal in een slobgat 
moeten kunnen bewegen en de derde pen zal als een opleg
punt uitgevoerd moeten worden. 
In bijlagen 5 zijn 4 mogelijke uitvoeringsvormen van een 
positioneerpen opgenomen 

4.2.2 POSITIONEREN GRONDPLAAT 

In bijlagen 6 zijn 3 mogelijkheden opgenomen, in welke 
positie men de grondplaat kan positioneren. In iedere fi
guur zijn de contouren van de toegepaste grondplaten over 
elkaar gelegd en tevens is de plaats van de vier veer
stropga ten er in aangegeven. 
Een mogelijkheid is ontstaan door nauwkeurige bestudering 
van de producttekeningen van de 21 varianten waarvoor het 
draagblok geschikt zal zijn (zie bijlagen 3). Het blijkt 
dat alle onderdelen die aan de grondplaat gelast worden 
symmetrisch liggen t.o.v. de lengte symmetrielijn van deze 
grondplaten. Door nu alle grondplaten zo te positioneren 
dat de lengte symmetrielijn van elke grondplaat op een 
vaste plaats ligt, kan dit vereenvoudigingen opleveren 
t.a.v. plaatsing van andere positioneer- en fixeerinrich
tingen. 

4.2.3 POSITIONEERPENOPNAME 

De grondplaten worden gepositioneerd m.b.v. positioneer
pennen. Bij de toegepaste grondplaten komen echter vier 
verschillende gatdiameters voor. Hierdoor zullen ook vier 
verschillende diameters pennen nodig zijn om het positio
neren goed te laten verlopen. Bij het toepassen van uit
wisselbare pennen is gedacht aan één universele penopname. 
Deze opname kan kracht- of vormgesloten zijn. Het wisselen 
van de pennen zal door de overzetter gebeuren. 
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In bijlagen 7 ziJn 6 mogelijkheden voor een universele po
sitioneerpenopname opgenomen. 

4.2.4 LINEAIRE AANDRIJVING POSITIONEERPENNEN 

Voor de positionering van de grondplaten is de keuze ge
vallen op een positionering waarbij de lengte symmetrie
lijn op een constante plaats wordt gehouden, een keuze die 
verderop nog toegelicht zal worden. A.g.v. deze keuze zul
len 2 positioneerpennen langs een rechte lijn gelijktijdig 
naar elkaar toe of van elkaar af verplaatst moeten worden. 
In bijlagen 8 zijn 6 mogelijkheden voor de gelijktijdige 
positioneerpenverplaatsing opgenomen. 

4.2.5 POSITIONEREN/FIXEREN BEUGELS EN PLATEN T.O.V. GROND
PLAAT 

Aangezien er, om de beugels en de platen met de grondplaten 
te verbinden, gelast moet worden is het niet verstandig dit 
positioneren en fixeren op een vormgesloten wijze te laten 
plaats vinden. A.g.v. <le spanningen die ontstaan door de 
warmte inbreng van het lasproces kunnen het product/pro
ductdelen zo t.o.v. het draagblok gaan vast zitten dat deze 
niet meer te lossen zijn, ook niet na afkoelen van het pro
duct. Het is daarom verstandig om uit te gaan van een 
krachtgesloten positioneer- en/of fixeerinrichting. 
Mogelijkheden om iets krachtgesloten te laten verlopen 
zijn: 
- m.b.v. veerkracht, bijv. een veer 
- m.b.v. lucht, bijv. een perslucht cilinder, een balg 
- m.b.v. olie, bijv. een hydraulische cilinder 
- m.b.v. een vacuum 
- m.b.v. een magneet (permanent of elektrisch) 
In bijlagen 9 zijn 6 mogelijkheden opgenomen voor het posi
tioneren/ fixeren van de platen t.o.v. de H-vorm grondplaat. 
In bijlagen 10 zijn 11 mogelijkheden opgenomen voor het 
positioneren/fixeren van de beugel t.o.v. de gegoten grond
plaat. 
In bijlagen 11 zijn 3 mogelijkheden opgenomen voor het po
sitioneren/fixeren van de platen t.o.v. de gegoten grond
plaat. 

4.2.6 AFVOER VAN DE LASSTROOM 

Als geleidingsmateriaal voor de afvoer van de lasstroom zal 
koper worden genomen omdat dit een lagere elektrische weer
stand heeft dan ijzer. Door nu onderdelen, waarvan we niet 
willen dat er een lasstroom doorheen loopt, te isoleren 
t.o.v. de aarde kan met zekerheid gezegd worden wat de weg 
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zal ziJn waarlangs de lasstroom zal lopen. Verder zal de 
verbinding waarlangs de lasstroom zal lopen zo dicht moge
lijk bij de lasbron tot stand gemaakt worden. 
Uit de volgende mogelijkheden zal verderop in het verslag 
een keuze gemaakt worden: 
- één positioneerpen van koper maken 
- derde oplegpunt van koper maken 
- positioneerpenopname van koper maken 
- uitwendig een koper elektrode op het te lassen product 

aandrukken 

4.2.7 ENERGIE AANVOER 

Voor de energie aanvoer, nodig voor de bediening van ver
schillende mechanismen op het draagblok, is gekozen voor 
een periodieke toe- en afvoer van energie. Om dit te reali
seren is er dus een tijdelijke, snel te realiseren koppe
ling met het draagblok nodig. Er kan hierbij aan een soort 
stekkerverbinding, zoals door Hoppenbrouwer en Hegger (6) 
is voorgesteld, gedacht worden. 
Na een bezoek aan de 3e Belgische lasweek in Antwerpen op 
13-10-'87 is gebleken dat de firma STÄUBLI snelkoppelingen 
maakt die voor ons doel geschikt zijn. Er wordt dan ook 
voorgesteld om snelkoppelingen van deze firma toe te passen. 
Documentatie over deze snelkoppelingen bevindt zich op de 
FALC-kamer (TUE W-hal 1.15) 
Het adres van de Nederlandse vertegenwoordiger van STÄUBLI 
is: 

MEEFIL B.V. 
Postbus 85 
3340 AB H.I. Ambacht 
Emmasingel 4 
Tel. 01858-15233 

4.3 KEUZE UIT PRINCIPE SCHETSEN 

Om tot een enigzins onderbouwde keuze uit de verzameling 
principe schetsen te komen is gedurende de opdracht een 
lijst van eisen en wensen opgesteld, die betrekking hebben 
op het draagblokontwerp. De ontwerpen zullen aan deze 
eisen en wensen getoetst worden. Hierbij geldt natuurlijk 
dat aan de eisen zeker voldaan moet worden en aan de wen
sen zo veel mogelijk. 
De lijst van eisen en wensen is in hoofdzaak ontstaan in 
het oriëntatie proces van de opdracht maar is gedurende het 
verdere verloop van de opdracht steeds aangevuld en bijge
steld. Dit is gebeurd in samenspraak met alle studenten die 
aan het FALC-project verbonden zijn en die vallen onder het 
kennisgebied productiemiddelen. 
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De definitieve eisenlijst luidt als volgt: 
1- op één draagblok meer dan één productvariant binnen een 

productfamilie te maken 
2- draagblok moet onbemand functioneren 
3- beschikbare bouwruimte 660 * 660 * 660 mm 
4- ruimte vrijlaten voor de lastoorts om te kunnen lassen 

op de plaatsen waar gelast moet worden 
5- een vooraf bekende afvoerweg van de lasstroom 
6- geen meelopende kabel aansluitingen voor eventueel toe-

voer van energie en geen energiereservoir meevoeren 
7- toevoer van productdelen van bovenaf 
8- verwijderen van het complete product van bovenaf 
9- draagblok wordt gebruikt op het BOSCH transportsysteem 

10- de vrijheidsgraden van beweging van de onderdelen 
onderdrukken 

11- geen trek- of duwkrachten van de overzetter vragen die 
groter zijn dan 250 N 

De definitieve wensenlijst luidt als volgt: 
1- draagblok bestand tegen omgevingsinvloeden zoals hitte, 

lasspatten e.d. 
2- eenvoudige uitwisselbaarheid draagblokdelen 
3- eenvoudige snelle koppeling met universeel deel van het 

draagblok . 
4- product moet goed te lassen zijn (kleine lasspleten) 
5- kleine spreiding in de aanbieding van productonderdelen 

mag geen problemen opleveren m.b.t. positionering 
6- onderhoudsvriendelijk m.b.t. reinigen, repareren 
7- productmaten zoals op de tekening aangegeven zoveel 

mogelijk garanderen 
8- liefst krachtgesloten positioneren en fixeren i.v.m. 

optredende materiaalspanningen a.g.v. de warmte inbreng 
bij lassen 

9- grote betrouwbaarheid (weinig uitval produceren) 
10- eenvoudige werking van positioneer- en fixeerinrichting 
11- eenvoudige constructie (weinig bewegende delen) 
12- liever geen lasposities aanbieden die liggen in het 

kritische gebied A 

In de tabel van bijlagen 12 zijn de hierboven omschreven 
wensen met elkaar vergeleken, om zo tot een weegfactor voor 
elke wens te komen. Alleen de eerste elf wensen zijn in 
beschouwing genomen aangezien met wens 12 rekening is ge
houden bij het ontwerpen. Het resultaat van deze onder
linge vergelijking heeft geleid tot de volgende weegfactor 
voor iedere wens: 
WENS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
WEEGFACTOR 3 1 3 5 5 2 4 4 5 1 2 
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4.3.1 KEUZE POSITIONEERPEN 

Er zijn 4 mogelijke uitvoeringsvormen (zie bijlagen 5): 
1- uitwisselbare positioneerpen in vier verschillende dia-

meters 
2- bolvormige positioneerpen 
3- conusvormige positioneerpen 
4- positioneerpen uitgevoerd als toren van vier verschil-

lende diameters 
De mogelijkheden voldoen aan alle eisen. 
De wensen waaraan wordt getest zijn: 1,2,4,6,7,9,10 en ll. 
Voor de keuze tabel zie bijlagen 13, tabel 1. 
Mogelijkheid 1, de uitwisselbare positioneerpen in vier 
verschillende diameters, wordt gekozen. 

4.3.2 KEUZE GRONDPLAATPOSITIONERING 

Er zijn 3 mogelijkheden (zie bijlagen 6): 
1- lengte en breedte symmetrielijn van de grondplaat op 

een vaste plaats 
2- één positioneergat van de grondplaat op een vaste plaats 
3- lengte symmetrielijn van de grondplaat op een vaste 

plaats 
De mogelijkheden voldoen aan alle eisen. 
De wensen waaraan wordt getest zijn: 2,6,7,10 en ll. 
Voor de keuze tabel zie bijlagen 13, tabel 2. 
Mogelijkheid 3, het op een vaste plaats houden van de 
lengte symmetrielijn van de grondplaat waarbij 2 gaten van 
de grondplaten langs een rechte lijn zullen verschuiven, 
wordt gekozen. 

4.3.3 KEUZE POSITIONEERPENOPNAME 

Er zijn 6 mogelijkheden (zie bijlagen 7): 
1- veerringopname 
2- bladveeropname met lossing 
3- veer aangedrukte vormpassing met lossing 
4- veer aangedrukte vormpassing met lossing 
5- bladveeropname zonder lossing 
6- kogel/veer opname 
De mogelijkheden voldoen aan alle eisen. 
De wensen waaraan wordt getest zijn: 1,2,6,10 en 11. 
Voor de keuze tabel zie bijlagen 13, tabel 3. 
Mogelijkheid 6, de opname van de positioneerpen door kogels 
die met een veer worden aangedrukt en die vallen in een 
groef van de positioneerpen, wordt gekozen. Dit in samen-
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hang met het feit dat de pennen bewogen moeten worden langs 
een rechte lijn. 

4.3.4 KEUZE POSITIONEERPENAANDRIJVING 

Er zijn 6 mogelijkheden (zie bijlagen 8): 

1- dubbel schroefspindel 
2- dubbel rondsel/heugel 
3- stangenmechanisme met zuiger 
4- stangenmechanisme met dubbel schroef spindel 
5- twee schuiven met wig 
6- dubbel tandwiel constructie 
De mogelijkheden voldoen aan alle eisen. 
De wensen waaraan wordt getest zijn: 6,7,8,9,10 en ll. 
Voor de keuze tabel zie bijlagen 13, tabel 4. 

Mogelijkheid 1, de aandrijving met een dubbel schroefspindel 
met tegengestelde spoed en de positioneerpenhouders als 
omloopmoer, wordt gekozen. 

4.3.5 KEUZE POSITIONERING/FIXERING PLATEN BIJ H-VORM 
GRONDPLAAT 

Voor het maken van deze uitvoeringsvormen zijn de volgende 
onderdelen nodig:-3 typen grondplaat: 

- prod. nr. 0375272 
- prod. nr. 0667503 
- prod. nr. 0371996 

-4 typen rechte plaat: 
- prod. nr. 0672994 
- prod. nr. 0372150 
- prod. nr. 0667502 
- prod. nr. 0667501 

In totaal worden met deze onderdelen 5 varianten gemaakt te 
weten: 

- prod. nr. 0395413 
- prod. nr. 0372168 
- prod. nr. 0377139 
- prod. nr. 0391177 
- prod. nr. 0667499 

Er zijn 6 mogelijke oplossingen bedacht (zie bijlagen 9): 
1- koopklem 
2- positioneren en fixeren met luchtcilinders 
3- verwijderbare eenheid die werkt door vacuüm zuigen 
4- verwijderbare krachtgesloten positioneer- en fixeereen

heid 
5- verwijderbare positioneerblokjes en luchtcilinder ter 

fixering 
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6- verwijderbaar positioneer/fixeer raam 
De mogelijkheden voldoen aan alle eisen. 
De wensen waaraan wordt getest zijn: 1,2,4,5,6,7,8,9,10 en 

ll. 
·Mogelijkheid 5, de positioneerblokjes ter positionering en 
de luchtcilinder ter fixering van de platen, wordt gekozen. 
Voor de keuze tabel zie bijlagen 13, tabel 5. 

4.3.6 KEUZE POSITIONERING/FIXERING BEUGEL BIJ GEGOTEN 
GRONDPLAAT 

Voor het maken van deze uitvoeringsvormen zijn de volgende 
onderdelen nodig: - 6 typen grondplaat: 

- prod. nr. 0945241 - prod. nr. 0946853 
- prod. nr. 0945242 - prod. nr. 0947342 
- prod. nr. 0946842 - prod. nr. 0947343 

- 2 typen beugel: 
- prod. nr. 0372610 
- prod. nr. 0641535 

In totaal worden met deze onderdelen 12 varianten gemaakt, 
te weten: 

- prod. nr. 0388163 
- prod. nr. 0388164 

- prod. nr. 0298823 
- prod. nr. 0298824 
- prod. nr. 0298825 - prod. nr. 0298834 
- prod. nr. 0298826 - prod. nr. 0298835 

- prod. nr. 0392358 
- prod. nr. 0392359 

- prod. nr. 0372611 
- prod. nr. 0372612 

Er zijn 9 mogelijkheden voor het positioneren van de beugel 
bedacht (zie bijlagen 10): 
1- mogelijkheid 2 
2- mogelijkheid 4 
3- mogelijkheid 5 
4- mogelijkheid 6 
5- mogelijkheid 7 
6- mogelijkheid 8 
7- mogelijkheid 9 
8- mogelijkheid 10 
9- mogelijkheid 11 
Er zijn 10 mogelijkheden voor het fixeren van de beugel 
bedacht (zie bijlagen 10): 

1- mogelijkheid 1 
2- mogelijkheid 2 
3- mogelijkheid 3 
4- mogelijkheid 4 
5- mogelijkheid 5 
6- mogelijkheid 6 
7- mogelijkheid 7 



8- mogelijkheid 9 
9- mogelijkheid 10 

10- mogelijkheid 11 
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M.u.v. mogelijkheid 4 voldoen alle mogelijkheden aan de 
eisen. Mogelijkheid 4 voldoet immers niet aan eis 7. 
De wensen waaraan wordt getest zijn: 1,2,4,6,7,8,9,10 en ll. 
Mogelijkheid lOvan het positioneren en mogelijkheid 3 van 
het fixeren worden gekozen. De aandrijving van mogelijkheid 
3 voor het fixeren is een luchtcilinder. 
Voor de keuze tabellen zie bijlagen 13, tabel 6 en 7. 

4.3.7 KEUZE POSITIONERING/FIXERING PLATEN BIJ GEGOTEN 
GRONDPLAAT 

Voor het maken van deze uitvoeringsvormen zijn de volgende 
onderdelen nodig: - 4 typen grondplaat: 

-prod. nr. 0946842 
-prod. nr. 0946853 
-prod. nr. 0947342 
-prod. nr. 0947343 

- 1 type plaat: 
-prod. nr. 0290915 

In totaal worden met deze onderdelen 4 varianten gemaakt, 
te weten: 

-prod. nr. 0290921 
-prod. nr. 0290922 
-prod. nr. 0392366 
-prod. nr. 0392367 

Er ziJn 3 mogelijkheden voor het positioneren/fixeren van 
de platen bedacht (zie bijlagen 10): 
1- vacuüm zuigen 
2- op veerkracht klemmen 
3- klemmen met luchtcilinders 
De mogelijkheden voldoen aan alle eisen. 
De wensen waaraan wordt getest zijn: 1,4,5,6,7 ,9,10 en ll. 
Voor de keuze tabel zie bijlagen 13, tabel 8. 

Na het maken van de keuze, is deze keuze getoetst met 
ir. Smals. Het is gebleken dat er niet voldoende reële 
mogelijkheden voor bande waren om een goede keuze te maken. 
I.v.m. gebrek aan tijd zijn geen verdere mogelijkheden aan
gedragen en daarom zullen de 4 typen met opstaande platen 
op de gegoten grondplaat nog niet verwerkt kunnen worden op 
het te ontwerpen draagblok. 
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4.3.8 KEUZE LASSTROOMAFVOER 

Er zijn 4 mogelijkheden: 
1- positioneerpen in koper uitvoeren 
2- derde oplegpunt in koper uitvoeren 
3- pasgat van de positioneerpen van koper maken 
4- uitwendig een koper elektrode aandrukken 
De mogelijkheden voldoen aan alle eisen. 
De wensen waaraan wordt getest zijn: 1,6,9 en 11. 
Voor de keuze tabel zie bijlagen 13, tabel 9. 
Mogelijkheid 2, hierbij wordt de lasstroom afgevoerd via 
het derde oplegpunt van de grondplaat dat in koper is 
uitgevoerd, wordt gekozen. 
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HOOFDSTUK 5 POTENTIËLE PROBLEEM ANALYSE 

5.1 INLEIDING 

De gemaakte keuzes uit hoofdstuk 4 worden onderworpen aan 
een probleemanalyse. Dit houdt in dat eerst een inventari
satie gemaakt wordt van de mogelijke problemen die kunnen 
ontstaan en vervolgens wordt gekeken waartoe deze kunnen 
leiden. Voor de problemen die kunnen ontstaan zijn mogelijke 
aanpassingen bedacht zodat het geheel beter zou kunnen wer
ken. 
De analyse is in eerste instantie uitgevoerd door 
A. Vlemrnings. Daarna heeft P. Vosters zich over de gemaakte 
keuzes gebogen en nog enkele problemen aangedragen. Ter 
afronding is de probleemanalyse doorgesproken met ir. Smals 
en zijn nog enkele aanvullingen en opmerkingen geplaatst. 

5.2 POTENTIËLE PROBLEEM ANALYSE 

Er zijn 9 aspecten die aan de analyse zijn onderworpen, 
deze zijn: 
A. De positioneerpen 
Om de grondplaat te positioneren worden positioneerpennen 
gebruikt die in 2 gaten van de grondplaat vallen. Deze 
pennen zijn uitwisselbaar en in 4 verschillende diameters 
beschikbaar. De te bezigen diameters zijn flf 30, flf 27, flf 23 
en flf 22 mm. Zie voor de uitvoeringsvorm bijlagen 5 moge
lijkheid 1. 

Hierbij kunnen de volgende problemen ontstaan: 
1 De pennen kunnen slijten en daardoor minder goed in de 

gaten van de grondplaat passen. 
2 De pennen staan bloot aan lasspatten en kunnen hierdoor 

slijten. 
3 De verschillende diameters pennen kunnen lastig te ver

werken zijn door de overzetter. 
4 Niet in gebruik zijnde pennen op het draagblok staan 

bloot aan lasspatten. 
Aanpassingen: 
1 Materiaal gebruiken dat niet erg gevoelig is voor slij

tage/lasspatten. 
2 Een vorm op of in de pen maken zodat ze met één tang van 

de overzetter te verwerken zijn. 
3 De niet in gebruik zijnde pennen op het draagblok af

schermen tegen lasspatten. 
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fig. 5.1 universele grijpvorm 

B. De positionering van de grondplaat 
De positionering gebeurt zo dat de lengte symmetrielijn 
van de grondplaat op een vaste plaats blijft en daardoor 
de twee positioneerpennen langs één rechte lijn verplaatst 
moeten worden om de verschillende grondplaten te positio
neren. Deze twee positioneerpennen vallen dus dan in twee 
gaten van de grondplaat en de derde pen is als oplegpunt 
uitgevoerd. 
Hierbij kunnen de volgende problemen ontstaan: 
1 De hartlijn door de twee gaten waarop gepositioneerd 

wordt staat niet haaks op de lengte symmetrielijn van de 
grondplaat. Hierdoor zal deze symmetrielijn niet op een 
constante plaats liggen. 

2 De werkelijke gatdiameter in de plaat wijkt af van die 
op tekening aangegeven waardoor de plaat niet over de 
pennen zakt of er is sprake van speling tussen pen en 
gat. 

3 Wanneer de tweede positioneerpen niet in een slobgat is 
uitgevoerd is er sprake van overbepaaldheid zodat de 
af standinstelling tussen de pennen te exact moet gebeuren 
en het systeem niet meer werkt wanneer er een kleine 
spreiding in de afstand tussen de gaten per grondplaat is. 

4 De gaten kunnen een af stand tot de lengte symmetrielijn 
hebben die niet gelijk is waardoor de plaat niet over de 
pennen zakt. 

Aanpassingen: 
1 Wanneer de plaat over de pennen is gezakt, kunnen deze 

pennen naar elkaar toe of van elkaar af worden bewogen 
zodat ze aanliggen tegen de grondplaat. 

2 De tweede pen moet een kleine verplaatsing kunnen onder
gaan zodat er geen overbepaaldheid kan optreden. 

3 Er zou een sensor ingebouwd kunnen worden die registreerd 
of de grondplaat over de pennen is gezakt. 

C. De opname van de positioneerpen 
Om de positioneerpennen uitwisselbaar te maken is een con
structie toegepast die onder de snap-fittingen valt. 
Kogeltjes, met daarachter een veer, vallen in een groef van 
de positioneerpen en deze wordt dan zo vastgehouden. 
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Hierbij kunnen de volgende problemen ontstaan: 
1 Door vervuiling kunnen de hoeken waar de pen aanligt 

vervuild raken zodat ze niet helemaal in het gat passen. 
2 Door vervuiling kan de beweeglijkheid van de kogels te

niet worden gedaan zodat ze de pen niet meer klemmen. 
3 Door vervuiling en/of hitte kan de pen verklemd raken in 

het gat zodat deze door de overzetter niet meer ver
wijderd kan worden. 

4 A.g.v. ongewenste lasstroomdoorgang kunnen de pen en/of 
de kogels vastlassen. 

5 Door de holle groef in de pen staat de krachtsinleiding 
via de pen onder een grote hoek met de bewegingsrichting 
van de kogel. 

Aanpassingen: 
1 De verbreding van de pen wordt niet in het draagblok 

verzonken maar blijft er op liggen zodat de grondplaat 
los van het vlak van het draagblok komt te liggen enwel 
zo hoog dat voor de platen bij de H-vorm grondplaat geen 
groef hoeft te worden gemaakt in het draagblok. 

2 De kogels moeten de kanalen waar ze in bewegen goed af
sluiten wanneer er geen pen aanwezig is. 

3 Men zou het aanligvlak van de pen in het gat kunnen ver
kleinen zodat er een kleinere kracht nodig is om de pen 
eruit te krijgen. Ook zou men de pen kunnen koelen, wat 
echter problemen geeft door extra voorzieningen in een 
beperkte ruimte. 

4 Isolatie toepassen. 
5 Geen holle groef maar een V-groef in de pen maken. 
6 I.p.v. een kogel (a) een koopeenheid of (b) een ander 

type constructie toepassen. 

(a). (b). 

fig. 5.2 aangepaste snap-fitting 
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fig. 5.3 aangepaste positioneerpen
opname 

D. De positioneerpenaandrijving 
Om de pennen gelijktijdig naar elkaar toe of van elkaar af 
te bewegen en tevens een nauwkeurige registratie van deze 
verplaatsingen te kunnen realiseren is een constructie 
toegepast waarbij een schroef spindel met linkse en rechtse 
spoed is gebruikt. 
Hierbij kunnen de volgende problemen ontstaan: 
1 Door vervuiling kan versnelde slijtage optreden waardoor 

een goede werking wordt belemmerd. 
2 A.g.v. ongewenste lasstroomdoorgang kan vastlassen op

treden. 
3 Bij het optreden van krachten in de spindel/omloopmoer 

constructie kan de spindel verdraaien en de moeren ver
plaatsen. 

4 Speling in de spindel/moer constructie levert plaats-
onnauwkeurigheid op. 

Aanpassingen: 
1 De schroefspindel afschermen (onder het draagblok). 
2 Isoleren zodat er geen ongewenste lasstroomdoorgang 

plaatsvindt. 
3 Een spindel met zelfremmende spoed toepassen. 
4 Zorgen dat de optredende speling kleiner is dan de toe

laatbare tolerantie. 

E. Het positioneren van de onderdelen bij de H-vorm grond
plaat 

De platen worden gepositioneerd m.b.v. positioneerblokjes 
die verwijderd moeten worden wanneer er gehecht of gelast 
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wordt. Deze positioneerblokjes passen in gaten van het 
grondvlak van het draagblok. 
Hierbij kunnen de volgende problemen ontstaan: 
1 Door vervuiling passen de blokjes niet goed meer in de 

gaten. 
2 De vorm van de blokjes kan problemen opleveren bij het 

pakken van de blokjes door de overzetter wanneer er één 
grijper wordt toegepast. 

3 Door een te kleine hoek van het gat kan het blokje vast 
gaan zitten. 

4 Na het wegzetten van de blokjes zitten deze los en staan 
ze bloot aan lasspatten. 

5 Bij het aanbieden van de plaat kan deze op de bovenkant 
van de grondplaat komen. 

6 Er is speling tussen de blokjes en de gaten waardoor ze 
kunnen kantelen. 

Aanpassingen: 
1 De gaten zouden een doorgang naar beneden moeten hebben 

zodat het vuil weg kan. Ook moeten de gaten goed ge
reinigd worden, bijvoorbeeld door schoonblazen. 

2 Een vorm aan het blokje geven die gelijk is als bij de 
positioneerpennen zodat deze met de zelfde grijper te 
pakken is (zie fig. 5.1). 

3 Zorgen dat de hoek van het gat voldoende groot is (ca.25°). 
4 Weggezette blokjes af schermen en vastzetten, bijvoor

beeld met een snap-fitting. 
5 Positioneerblokjes voldoende breed maken zodat de platen 

de grondplaat niet raken. 
6 Blokjes in de gaten borgen met bijvoorbeeld een 

snap-fitting. 

F. Het fixeren van de onderdelen bij de H-vorm grondplaat 
Om de platen te fixeren die aan de H-vorm grondplaat worden 
gelast, wordt gebruik gemaakt van luchtcilinders. 
Hierbij kunnen de volgende problemen ontstaan: 
1 Een dubbel werkende cilinder heeft continu luchtaanvoer 

nodig wanneer er geen extra voorziening wordt getroffen. 
2 De slaglengte van de cilinder kan te klein zijn zodat de 

stang niet ver genoeg terug kan en de gegoten grondplaten 
hierdoor niet verwerkt kunnen worden. 

3 A.g.v. lasstroomdoorgang kan vastlassen optreden. 
Aanpassingen: 
1 Een enkel werkende cilinder gebruiken die klemt op veer

kracht en ontklemt met lucht of een extra voorziening 
treffen zodat de dubbel werkende wel op veerkracht sluit. 

2 Cilinder, indien nodig, verplaatsbaar maken. 
3 Isoleren, er wordt gedacht om het gehele specifieke 

draagblok te isoleren t.o.v. het universele deel om zo 
ongewenste lasstroomdoorgangen te voorkomen. 
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G. Het positioneren van de beugel t.o.v. de grondplaat 
De beugel wordt t.o.v. de grondplaat gepositioneerd met een 
uitwisselbaar blokje zodat beide typen beugels verwerkt 
kunnen worden. Verder wordt de beugel nog aangedrukt tegen 
dit blokje en de grondplaat, door een buiten-wigvorm. 
Hierbij kunnen de volgende problemen ontstaan: 
1 Door vervuiling kan de beugel in vertikale richting niet 

helemaal aanliggen. 
2 De wig kan , bij een te kleine wig-hoek zorgen voor 

klemmen van het product met het blokje. 
3 De vorm van het blokje kan problemen opleveren voor de 

overzetter wanneer er slechts één grijper wordt gebruikt. 
4 Ongewenste lasstroomdoorgang kan tot vastlassen leiden. 
5 Door wrijving tussen beugel en blokje kan bij duwen van 

de beugel richting grondplaat het blokje kantelen. 
6 Wanneer de benen van de beugel niet exact gelijk zijn 

zal de beugel scheef belast worden. 
Aanpassingen: 
1 Goed reinigen en de overzetter het product goed laten 

aandrukken wanneer hij het aanbied. 
2 Een uitsparing in het blokje maken op de grens waar het 

aanligt tegen het draagblokoppervlak. 
3 Zorgen dat de wig-hoek niet te klein is (;;t.50°). 
4 Een vorm aan het blokje geven die gelijk is met die bij 

de positioneerpennen zodat ook dit blokje met dezelfde 
grijper te pakken is (zie fig. 5.1). 

5 Isoleren. 
6 Zorgen dat de arm waaronder de kracht wordt ingeleid, 

klein is en zo het blokje tegen het draagblok geklemd 
blijft. 

7 Geleiding boven de beugel zodat hij niet kan kantelen. 
8 De wig scharnierend opstellen enwel zo dat een kleine 

scheefstelling toelaatbaar is. 

fig. 5.4 aangepaste vorm van het blokje 
om beugel te positioneren 
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fig. 5.5 aangepaste wigvorm 

H. Het fixeren van de beugel tegen de grondplaat 
Voor het fixeren van de beugel wordt een klem gebruikt die 
op veerkracht klemt en die gelost wordt met een lucht
cilinder. 
Hierbij kunnen de volgende problemen ontstaan: 
1 De aandrukarm kan zijdelings uitwijk~n. 
2 Vervuiling kan de werking nadelig be1nvloeden. 
3 Ongewenste lasstroomdoorgang kan tot vastlassen leiden. 
4 Ruimte gebrek om de cilinder te plaatsen. 
5 Slijtage aan de wig zorgt op den duur voor alleen aan-

drukken. 
Aanpassingen: 
1 Arm geleiden met een pin in een gleuf. 
2 Constructie af schermen voor lasspatten. 
3 Isoleren. 
4 Armlengte verlengen (overbrenging max. 1:3) zodat er 

meer ruimte is om cilinder te plaatsen. 
5 Materiaal van de wig harder dan het beugelmateriaal. 

I. De afvoer van lasstroom 
Deze wordt afgevoerd via het derde oplegpunt van de grond
plaat, door dit oplegpunt van koper te maken en de andere 
gangen te isoleren. 
Hierbij kunnen de volgende problemen ontstaan: 
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1 Door vervuiling kan de lasstroomdoorgang van grondplaat 
naar oplegpunt bemoeilijkt worden. 

2 Koper is zachter dan ijzer waardoor het oplegpunt snel 
kan slijten 

Aanpassingen: 
1 Goed reinigen. 
2 Preventief vervangen van het oplegpunt. 
3 Pen van een koper/nikkel-verbinding maken. 
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HOOFDSTUK 6 SLOTOPMERKINGEN 

De uiteindelijk verkregen tekening van het draagblok, ge
schikt voor onderveerplaten, is geen werktekening geworden 
zoals oorspronkelijk wel de bedoeling was. Dit is onder
meer te wijten aan het feit dat er te veel tijd is besteed 
aan het oriëntatie proces en het planproces van de pro-
j ec ts trategie. Ook is er enige vertraging van de opdracht 
opgetreden doordat enkele essentiële producttekeningen 
niet direct voorhande waren maar bij DAF besteld moesten 
worden en de contactpersonen op dat moment niet aanwezig 
waren. 

De tekening van het draagblok is in feite een concept dat 
nog verder uitgewerkt dient te worden in een vervolg op
dracht, alvorens het een werktekening wordt. 
De luchtcilinders en de drukveren zijn realistisch weerge
geven, even als 2 gestippelde grondplaten, maar al het 
andere is vrij schematisch. 
Onder uitwerken moet hier dan ook verstaan worden, het be
rekenen van verschillende onderdelen op sterkte en stijf
heid zoals daar zijn de scharnierpunten, de hefboom bij 
het klemmen van de beugel, de stang die de wig aandrijft, 
de schroefspindel die de positioneerpennen aandrijft in
clusief motor en het kiezen van registratie eenheden, 
nodig voor onbemande productie. 
Ook moet het opbergen van het hulpgereedschap, links boven 
op het draagblok nog verder uitgewerkt worden. op de teke
ning is slechts schematisch weergegeven op welke plaats ze 
weggezet kunnen worden. 
Het kader van de snelkoppelingen voor de energietoe- en 
afvoer~ links onder op tekening, moet ook nog verder in
gevuld worden. 
Op de tekening zijn geen afschermingen van onderdelen, 
voor lasspatten, getekend omd,at deze de overzichtelijkheid 
kunnen belemmeren maar ze moeten uiteraard in de werkteke
ning wel worden opgenomen. 
In hoofdstuk 5 staan nog enkele aanbevelingen hoe het een 
en ander verder uitgewerkt kan worden. Een tweetal opmer
kingen t.a.v. de huidige tekening zijn ten eerste, de 
stang die de wig aandrijft kan korter genomen worden en 
ten tweede, de cilinder die de hefboom in werking stelt 
wordt zijdelings belast en daarom moet er een geleiding 
voor de kop, die aan de c.ilinderstang zit, gemaakt worden. 

De werking van het draagblok, sumier beschreven luidt als 
volgt: 
Het verwerken van de gegoten grondplaat met beugel: 
De goede position~erpennen worden geplaatst. De 2 lucht
cilinders worden ingetrokken. De grondplaat wordt aange-
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voerd. De 2 cilinders klemmen. De cilinder voor de beugel 
opend. Het goede blokje wordt geplaatst. De beugel wordt 
aangevoerd. De beugel wordt geklemd. Nu kan er gelast 
worden. 
Het verwerken van de H-vorm grondplaat met platen: 
De goede positioneerpennen worden geplaatst. De 2 lucht
cilinders worden ingetrokken. De grondplaat wordt aange
voerd. De pasblokjes worden geplaatst. De platen worden 
aangevoerd. De 2 cilinders klemmen. De pasblokjes worden 
verwijderd. Nu kan er gelast worden. 
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