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Voorwoord begeleiders

De wens van het Dispuut WPB om met een studiereis van een week te bekijken

in hoeverre men in het bedrijfsleven is gevorderd met het invoeren van "De

sign for Automation", is zonder meer zinvol te noemen.

De mogelijkheid om dit bij een bedrijf in Duitsland en vijf bedrijven in

Belgi~ te bekijken is aangegrepen door 16 studenten en 2 begeleiders.

De excursie bij Ford-Keulen was een erg goede start. Zelfs deze standaard

excursie bood toch een erg goede mogelijkheid de "handmatige" produktielijn

(Fi~sta) en de "gerobottiseerde"-lijn (Scorpio) naast elkaar te zien. Duide

lijk was dat ona onderwerp hier zeer nadrukkelijk wordt toegepast, aIleen

ontbrak de gelegenheid om er specifiek op in te kunnen gaan.

De excursies in Belgie waren over het algemeen weI meer gericht op het on

derwerp "Design for Automation", hoewel het er soms op neer kwam dat men met

name de "Automation of Design" liet zien.

Wat tijdens deze reis duidelijk naar voren kwam is dat in de bezochte be

drijven de automatisering als geheel steeds verder wordt doorgevoerd. Ook is

het duidelijk dat het moeilijk is een onderwerp als "Design for Automation"

apart te bekijken, dit omdat het een onderwerp is dat geheel ge-

integreerd is in het hele bedrijfsgebeuren en vaak op een verborgen wijze

a1 door de construkteur wordt toegepast.

Al met al kan gesteld worden dat het een nuttige, en door het weer en het

karakter van de bezochte steden, ook zeer aangename studiereis is geweest,

die zeker voor herhaling vatbaar is.

ire J.A.W. Hijink

ire R. Overwater
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Toelichting thema "Design for automation".

Tijdens de in de afgelopen jaren opgetreden golf van automatisering is

gebleken dat aIleen de installatie van een geautomatiseerd produktiesysteem

niet voldoende is om een kosten besparing op te leveren.

Vee1 produkten moesten dure wijzigingen ondergaan (b.v. verkleinen van

toleranties) om de produktie geautomatiseerd te doen laten verlopen. Een

voorwaarde voor het slagen van een automatiseringsproject is dan ook dat bij

het produktontwerp wordt uitgegaan van de wijze van fabrikage. Dit wordt

genoemd: "Design for automation".

Een eerste aanzet hiertoe werd gegeven door G. Boothroyd (University of

Massachusetts) die een gids voor ontwerpers opstelde met daarin voorwaarden

waaraan een produkt zou moeten voldoen om het makkelijk te kunnen

assembleren. Design for automation heeft naast assemblage echter ook

aandacht voor de automatische onderdelenproduktie en onderdelenaanvoer. Er

zal dus in een vroeg stadium al gekeken moeten worden naar de mogelijke

wijze van onderdelen-fabrikage s -transport en -assemblage.

Tijdens deze studiereis hebben we bekeken in hoeverre "Design for

automation" al in het bedrijfsleven wordt toegepast s op welke manier en wat

de consequenties hiervan waren.
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Progr~mma buitenlandse stud~ereis naar Belgie en West-Duitsland.

Van 26 tim 31 Mei 1986.

Thema: "Design for automation"

26 Mei 10.00 uur vertrek vanuit Eindhoven

Bezoek aan Ford Keulen

Overnachting in KeUlen

27 Mei Bezoek aan Fabrique National (wapens en straalmotoren) te hers tal

Overnachting in Leuven.

28 Mei Bezoek aan K.U.Leuven afd. Werktuigkunde.

Overnachting in Leuven.

29 Mei 's ochtends bezoek aan Philips Dendermonde (luidsprekers).

's middags bezoek aan Hansen Transmission te Antwerpen (tandwielkasten)

Overnachting in Antwerpen.

30 Mei Bezoek aan Bell telefoon te Antwerpen.

Overnachting in Antwerpen.

31 Mei Cultureel programma in Antwerpen.

's avonds terugreis naar Eindhoven.

Lijst van hotels: Rhein-Hotel "Sankt Martin"

Frankenwerft 31 D5000 KOln 1

Tel. (0221)234031-33

"ter Bank"

Celestijnenlaan 70 3030 Leuven(Heverlee).

Tourist Hotel Antwerpen

Pelikaanstr. 22 2000 Antwerpen

Tel. (03)2325870-77-78
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Jan van Kruisbergen

Henri Didden

Eric Ruissen

Gerben Smeenk

Peter ten Brinke

Mark Stohr
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Maandag 26-5-1986

In1eiding

FORD-KEULEN.

Op maandag 26 mei 1986 is door ons een bezoek gebracht aan de Ford fabriek

in Keu1en. Deze vestiging produceert drie Ford-mode11en te weten; de

"Fiesta", de "Scorpio" en de "Capri".

De bedoe1ing van ons bezoek was te bekijken in hoeverre "Design For Automa

tion (Assembly)" ingevoerd is in het ontwikkelings- en produktieproces. He

laas is bier gedurende de excursie wat weinig aandacht aan besteed, maar we

zullen proberen enig overzicbt van het geheel te geven.

Het bedrijf

Ford Keulen is opgericht in 1930 door Henry Ford en Dr. Konrad Adenauer. Het

bedrijf begon met 619 werk1ieden en een produktie van 60 auto's per dag.

In 1937 te1de het bedrijf a1 3144 werk1ieden en nu zijn het er 25.631 met

een produktie van 1100 auto's per dag:

500 Scorpio's

550 Fiesta's

50 Capri's

Dat wil zeggen dat + 450 ton staal per dag verwerkt moet worden!
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Ontwikkeling van de produkten

Bij de ontwikkeling van een nieuw model auto wordt het volgende tijdschema

gehanteerd:

i i~d LOt eel"St.e ~e";e auto • (-...deh)
.

70 60 $'0 "0 10 g,O 10 0

1 plannh'9 I I I

!voorontwiKk~lin9 1

I beproevi"9 I
ontwiLclle1irlg eV) corrstrLolCbie VQVl de auto

", ...

N
~ ~

I I co..rosserie ont.lo\Iikl.<elllllC3
w

QIo

I ontwikke/iflq verstlel,~sbok , ~

lWlofor en t:

I ol'ltWikLfeli~ clrlo~$i$

I I I
6 joor I • jool" 1 "jao,. \ 3 ioor I tjoar I 1 JOOl"

Bij de ontwikkeling probeert men nieuwe, beter te verwerken materialen te

gaan gebruiken met name materialen die beter voor warmomvormen en

mechanische materiaalveranderingen geschikt zijn.

Bij het ontwerp van de carrosserie wordt gebruik gemaakt van computers,

daarbij probeert men het aantal verschillende carrosseriedelen te beperken

door zoveel mogelijk functies in een onderdeel te integreren.

Met behulp van een CAD-systeem worden de constructies ontworpen en getekend.

De carrosserievorm wordt naar airodynamische eigenschappen geoptimaliseerd.

Vervolgens wordt een schaalmodel gemaakt dat op deze eigenschappen wordt

getest. Na eventuele wijzigingen wordt dan een prototype gemaakt dat aan

verdere tests wordt onderworpen.

Ook bij het ontwerpen van andere onderdelen worden computers ingezet. Zo

wordt bijvoorbeeld het motorblok op een CAD-systeem ontworpen en m.b.v. de

eindige elementen methode op sterkte berekend (zie figuur op ommezijde.).
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Computerberechneter
Motorblock

Konstruktion nach der .Finlte Elemente Methode_

Gezielte Verstarkung
1. Schrltt'

•Verdrehen. des
unmodlfizierten Blocks
imComputer

-Krummungsversuch.. am
verstikkten Block

.Kriimmungsversuch. am
unmodifillerten Block

Zusatzhche Verstarkung
2. Schrott

Le~''''':el' »K:--Grr -.r1ungsversuch.
Kelne kr.t.schen
Spannunge~mehr

Produktie van de Ford-Scorpio:

Als voorbeeld van de autoproduktie zullen we nu in het kort de produktie en

montagelijn van de Ford-Scorpio volgen.

Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

1- persstraat

2- carrosseriebouw

3- lakstraat

4- eindmontage

ad-I. Persstraat:

In de persstraat wordt aan de carrosseriedelen vorm gegeven. Hier wordt

d.m.v. ~~n of meerdere vervormingen het materiaal van uitgangsmateriaal

blik - tot eindprodukt - carrosseriedeel - gevormd.

Om het totale scala van produkten voor de 3 autotypes te kunnen produceren

staan hier 164 persen opgesteld varierend in belastbaarheid tussem 80 en

3000 ton ."Blikvanger" daarbij is de drieassenpers van Schuler.

Doordat er zo'n groot scala van onderdelen gemaakt moet worden is het uiter

aard niet mogelijk te produceren volgens de flow-line methode maar moet re

kening gehouden worden met een redelijk batch-size. In het geval van Ford
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wordt geproduceerd met een batch-size van + 2500 stuks. Voor dit aantal pro

dukten (afh. van behoefte van de onderdelen per automobiel) is de som van de

kosten van het omstellen, het geleden productieverlies en de voorraad

geminimaliseerd.

ad-2. Carrosseriebouw:

Bij de carrosseriebouwafdeling worden de onderdelen, gemaakt in de pers

straat, samengevoegd en aan elkaar gelast. Aangezien zo'n produktielijn voor

~~n autotype geschikt is, is de lijn slechts in beperkte mate

flexibel.lmmers er hoeft aIleen rekening gehouden te worden met de

verschillende uitvoeringen van de auto.

ne carrosseriedelen worden via kettingbanen aangevoerd en door manipulatoren

gepositioneerd en gefixeerd. Als aIle onderdelen op hun plaats gebracht zijn

schuift de drager plus carrosserie op en komt in de eigenlijke lasstraat

waarna de onderdelen aan elkaar gepuntlast worden. nit gebeurt m.b.v. 32

lasrobots, die een grote bewegingsvrijheid hebben en zodoende ook op vrij

moeilijk bereikbare plaatsen kunnen lassen.

Een centrale computer bestuurt de hele productielijn van uitgangsmateriaal

tot eindproduct. Rierdoor is het mogelijk dat aIle uitvoeringsvormen in

willekeurige volgorde door elkaar gemaakt worden, waarbij de computer ervoor

zorgt dat de juiste onderdelen op tijd op de juiste plaats zijn.

Niet aIle carrosseriedelen worden gelast in deze straat. Zo wordt een deel

van de neus van de auto pas veeI later gemonteerd n.l. nadat de motor ge

plaatst is. nit wordt dan niet gelast omdat dit onderdeel dan al voorzien is

van een laklaag wat problemen zou geven bij het lassen.

Ret frame van de carrosserie wordt aldus gemechaniseerd in elkaar gezet. ne

hangende delen zoals deuren, kofferdeksel en motorkap worden met de hand

geplaatst en pas gemaakt.

Rierna worden deze onderdelen voorzien van een label en gescheiden vervolgen

ze hun weg. nit om de bereikbaarheid van het binnenste van de auto niet te

belemmeren.

Na de lakstraat, in de eindmontage, worden deze delen dan weer toegevoegd.
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ad-3. Lakstraat:

Als de carrosserie afgebouwd is wordt deze gefosfateerd en in een aantal

lagen gelakt. De bovenste laag, die de kleur van de auto bepaalt, bestaat

uit tenminste 6 kilogram hoogglanslak. AIle lagen worden in een oven ge

droogd en uitgehard. AIle onderdelen worden tegelijkertijd gelakt dus deuren

e.d. gaan mee door het bad aan aparte rekken; dit om mogelijk kleurverschil

te voorkomen.

ad-4. Eindmontage:

In de eindmontage wordt de carrosserie voorzien van aIle benodigde onderde

len. De onderdelen worden via transportsystemen aangevoerd of liggen gegroe

peerd in rekken. AIle onderdelen worden met de hand gemonteerd.

De verschillende modellen worden door elkaar heen, in de volgorde van bin

nenkomst van de orders, afgemonteerd. De aanvoersystemen van de

verschillende onderdelen lopen dus allen synchroon met elkaar zodat de

juiste onderdelen bij de juiste carrosserie terecht komen. Hierna voIgt nog

een afname-contrale van de auto's o.a. wat betreft de motorprestaties,

waarna de auto klaar is voor vervoer naar de klant.

Automatisering of handarbeid:

De produktie van de Ford-scorpio verloopt dus voor een groot gedeelte geau

tomatiseerd. Tot en met de produktie van de carrosserie komt er bijna geen

mensenhand meer aan te pas.

Verder automatiseren zou eventueel weI kunnen en wordt o.a. door V.W. uitge

probeerd maar dit stuit op vrij grote problemen; n.l. de flexibiliteit van

het produktieproces zou dan veel groter moeten worden omdat juist in de

eindmontage zich de grootste diversiteit in onderdelen bevindt. om dit dan

gemechaniseerd te laten monteren moeten zeer grote investeringen gedaan wor

den. Een ander nadeel dat dan optreedt is dat bepaaide onderdelen van de

carrosserie nog niet op hun plaats gezet kunnen worden omdat de montagero

bots anders niet meer de ruimte hebben om hun werk te doen. nit Ieidt er dan
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bijv. toe dat een zijpaneel of het dak niet gemonteerd kan worden wat slapte

in de constructie geeft en problemen bij het aan elkaar lassen an het eind

omdat de onderdelen dan ook al gelakt zijn.

Vanuit dit oogpunt is de mechanisatiegraad zoals die bij Ford plaats vindt

dan ook economsich de verst haalbare op dit moment.

Overigens Is de produktlelijn van de Scorpio de enige lijn die gemechanl

seerd verloopt.

De carrosserie van de Fiesta wordt bijv. nog bljna geheel met de hand gelast

en gemonteerd. Een van de redenen hiervan is dat men zovele mensen, die

jaren achtereen dit werk hebben gedaan, niet zomaar weg kan en wil sturen om

hen te vervangen door geautomatiseerde systemen.

Ze zljn a.h.w. In het wer~ gegroeld. Ander werk willen ze eigenlijk niet,

het loslaten van hun dagelijkse gewoonten maakt hen onzeker en voor de beno

dlgde omschollng voelen ze niets meer. om deze mensen toch nog een kans te

bieden is daarom niet de gehelecarrosseriebouw d.m.v. robots geautomati

seerd.

Voorraadbeheer en orders:

Ret voorraadbeheer van alle materialen, onderdelen, funktionele units e.d.

verloopt via een computer systeem. Steeds wordt bijgehouden hoe groot de

voorraden zijn. Zodra aanvulling nodig is, wordt dit automatisch doorgege-

ven.

De produktie van de verschillende Ford-modellen gebeurt geheel via orders.

De auto's worden niet op voorraad gemaakt, ieder model dat afgeleverd wordt,

is besteld. De afname van de verschillende onderdelen uit de vooraad is dus

afhankelijk van het aantal en de soort orders. Men krijgt dan voor de voor

raadbeheerslng het volgende model:

1
voorraad
niveau

be.tel

IlIDment,

I
I
I----1---
, I
I I
I I

t---t
levertijd
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op het bestelniveau zal de computer zich melden.

Afhankelijk van de levertijd zal de voorraad dan nog afnemen tot in de na

bijheid van de veiligheidsvoorraad.

Men zal dan praktisch nooit "out of stock" geraken.

D.F.A.

D.F.A. (Design For Automation (of assembly) is een ontwerpsysteem dat speci

aal geformeerd is om het ontwerp van produkten zodanig aan te passen dat

deze gemakkelijk in een geautomatiseerd systeem kunnen worden geproduceerd

en/of gemonteerd.

Bij Ford wordt hier al enigszins mee gewerkt. Via CAD systemen kunnen pro

dukten worden ontworpen en kan het ontwerp geoptimaliseerd worden.

Ook bij het ontwerp van de Ford Scorpio is bijv. rekening gehouden met

robotmontage. Hierdoor kunnen de robots hun werkgebied beter bereiken.

Nog lang niet alles wordt volgens het D.F.A. principe ontworpen maar hieraan

zal in de toekomst zeker gewerkt worden om zodoende voorop te kunnen blijven

lopen in de gemechaniseerde produktie van automobielen.
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Dinsdag 27-5-1986

Fabriek & produkten

Fabrique National Rerstal

Ret F.N. concern, dat nog voor 100% priv~bezit is, heeft verscheidene vesti

gingen in Belgie. Buiten de wapens voor militaire doeleinden, zoals de mini

mi en de F.A.L., die in Rerstal gemaakt worden, maakt men verder nog straal

motoren, robotica en sportartikelen. Onder de sportartikelen, die onder de

naam Browning verkocht worden, vallen jachtgeweren maar ook tennisrackets en

surfplanken. De straalmotoren-divisie heeft onder andere meegeholpen bij de

bouw van motoren voor de F-16 jachtbommenwerper.

CAD - CAM

De F.N. fabriek in Rerstal is vijf jaar geleden gestart met een CAD-CAM pro

jekt. Op dit moment werken er tien personen aan de verdere introduktie van

dit computersysteem, terwijl twaalf anderen het gebruiken als tekensysteem.

Bij F.N. Rerstal heeft men gekozen voor:

1. Een opensysteem, waarbij als hardware is gekozen voor een V.A.X. compu

ter, vooral omdat deze snel is en veel gebuikers toelaat.

2. Solid Bodies Models voor het tekenen van complexe vormen. Ais tekenpro

gramma gebruikt men EUCLID, wat geschikt is voor 2 en 2,5 D machines.

Voor de toekomstig te leggen link tussen CAD en CAM wordt een Solid sy

steem beter geacht dan een Wires-systeem in verband met de verspanende

bewerkingen.

Buiten het tekenwerk op het CAD systeem kunnen er ook wiskundige modellen

mee worden doorgerekend. Een voorbeeld hiervoor is het eindige elementen

programma voor het bepalen van rekken en temperaturen, welke door middel van

een kleurentekening kunnen worden weergegeven op A-4 formaat.

Buiten het ontwerpen en doorrekenen van nieuwe ontwerpen wil men nu ook de

oudere modellen in de computer invoeren, zodat ook deze kunnen worden door

gerekend.
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De link tussen CAD en CAM is op dit moment bij F.N. Herstal nog zeker niet

aanwezig. De leiding van het CAD-CAM projekt hoopt deze link binnen vijf

jaar te hebben gelegd.

produktieproces

Ret produktieproces vindt nog steeds plaats in de oude fabriekshallen die er

al sinds de oprichting van de fabriek in 1880 staan. Zij zijn dan ook duide

lijk aan vernieuwing toe. Op sommige plaatsen waren nog restanten te zien

van de centraal aangedreven leibanen, die tot vijftien jaar geleden nog ge

bruikt werden.

Ret eerste produktieproces, dat we te zien kregen, was dat van de amunitie.

De hulzenproduktie bestaat uit vijf trekgangen, waartussen gegloeid moet

worden. AIleen de eerste trekgrang hierbij was gemoderniseerd. Na het trek

ken van het eerste bakje, werden deze meteen gegloeid. De mechanisatie van

de overige process tappen is in ontwikkeling. Hierbij denkt men aan een lijn

waarin de hulzen steeds getrokken en daarna gegloeid worden, zonder dat er

grote opslag plaatsvindt.

Het vullen van de hulzen met kruit werd niet bekeken. WeI werd er gezegd,

dat het kruit geen gevaar met zich mee bracht, zolang men het niet in een

gesloten ruimte bracht.

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de produktie van de kolven. Deze

worden als gietstukken aangeleverd en worden vervolgens met numeriek be

stuurde freesbanken bewerkt. Steeksproefgewijs werden de produkten

gecontroleerd in een uiterst moderne meetkamer, waarin drie 3-D meetmachines

stonden opgesteld.

Ret meest nauwkeurige proces is de fabricage van de geweerlopen. De produk

tie hiervan geschiedde alsvolgt. In een automatische produktielijn werden de

staven afgezaagd, daarna afgebraamd en vervolgens uitgeboord. Dit gebeurde

met een speciale boor, die steeds het middelpunt van de staaf opzocht. De

koeling van het boorproces gebeurde door middel van een koelvloeistof, die

door de holle boor werd gepompt en in de boorpunt uit twee gaatjes stroomde.

Na het boren werden de lopen gepolijst. De trekken en velden in de loop

werden aangebracht door middel van een doorn waar de loop overheen gesmeed
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(gehamerd) werd. Rierdoor wordt de loop langer en stijver (koudverste

viging). Daarna werd de loop afgedraaid en bij sommige ook nog een gedeelte

van de kamer uitgedraaid. Dit gebeurde op numeriek bestuurde draaibanken.

Testen

Bij het testen werden de wapens eerst gecontroleerd en daarna ingeschoten op

een vijftig meter baan. Rierbij worden ze dan afgesteld. Bij dit inschieten

gebruikt men 2% van de eigen kogelproduktie.

De wapens mogen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van de Belgische minis

teries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.

Conclusie

Gezien de duidelijke vorderingen die men bij het opzetten van het CAD

systeem bereikt heeft is de kans redelijk dat F.N. er binnen enkele jaren in

slaagt de link tussen CAD en CAM in het produktieproces te leggen. Rierbij

moet gedacht worden aan het frezen van de kolven en het nadraaien van de

geweerlopen.

Ret overige gedeelte van het produktieproces is nog niet voldoende geautoma

tiseerd om voor produktie via een CAD-CAM systeem in aanmerking te komen.

Gezien het feit. dat er nog weinig geautomatiseerd is. wordt bij het ontwer

pen van nieuwe wapens nog weinig rekening gehouden met de Design for Automa

tion.

Er zullen bij F.N. Rerstal nog vele jaren nodig zijn om de lange tijd. dat

er niet in het bedrijf gelnversteerd is. in te halen. en het bedrijf aan te

passen aan de huidige technologieen.
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Woensdag 28-5-1986

Inleiding:

Katholieke Universiteit Leuven.

De opleiding tot burgerlijk ingenieur (vergelijkbaar met de Nederlandse TH

ingenieur) aan de universiteit wordt verzorgd door de faculteit der toege

paste wetenschappen.

Deze bier 150 jaar geleden gestichte faculteit herbergt momenteel 2400 stu

denten. De eerste 3 jaren van de in totaal 5 jarige opleiding zijn algemeen.

Rierna pas wordt er gekozen voor een meer gespecialiseerd vervolg. Een van

de 7 keuzemogelijkheden is verdere studie aan het departement der werktuig

kunde. Dit departement heeft 60 medewerkers waarvan 40 tijdelijke. Deze

laatste doen vooral onderzoek in samenwerkingen met of voor bedrijven. Ret

aantal afstudeerders bedraagt 60 tot 70 per jaar.

Tijdens de excursie is van het departement der werktuigkunde de afdeling

mechaniscbe constructies en produktie bezocht. De diverse onderzoeksprojec

ten die hierbij aan bod kwamen worden nu vervolgens in bet kort bescbreven.

Modale analyse.

Door de heer Sas, vast medewerker en leider van de groep modale analyse,

werd een uiteenzetting gegeven. Elke constructie kent zijn eigen dynamische

gedrag. Een beschrijvingswijze voor dit gedrag bestaat uit het bepalen van

de eigenfrekwenties met bijbehorende bewegingsmodes van het systeem.

Karakterisering van een systeem kan analytisch (resulterend in eindige

elementen modellen), danwel door experimentele metingen plaatsvinden. Op dit

laatste terrein beweegt zich ook de techniek der modale analyse.

Interpretatie van de hiermee te bepalen modevormen laat toe welgekozen

structuurmodificaties door te voeren teneinde het trillingsgedrag te

verbeteren. In opdracht van de industrie zijn er in Leuven reeds aan vele

constructies studies uitgevoerd.

Bij de experimentele modale analyse is het de eerste opzet om van een sy

steem de frekwentie respons matrix te bepalen. Riervoor kan de navolgende

methode gevolgd worden. In een bepaald punt worden met een excitator kracb

ten aangebracht op de constructie. Met versnellingsopnemers worden dan op
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andere punten metingen verricht. Wanneer er veeI meetpunten op een construc

tie genomen worden is dit zeer tijdrovend. In Leuven heeft men een flexibel

meerkanaals meetsysteem ontworpen waarmee de experimentele bepaling van het

dynamisch gedrag van een constructie sneller kan gebeuren. Dit systeem be

staat uit een aantal analyse inputmodules met programmeerbare versterker en

filter, geheugen en analoog-digitaal-omzetter. Een programmeerbare genera

tormodule maakt het mogelij~ verschillende soorten signalen uit te sturen.

Een speciale toepassing voor dit systeem is de automatische meetprocedure,

gebaseerd op harmonische excitatie ("stepped sine"), gecontroleerd door een

microcomputer. Deze in Leuven ontwikkelde techniek zoomt automatisch in op

de resonantiefrekwenties. Zij vergt weI meer tijd dan random excitatie maar

levert dan weI ook een grotere nauwkeurigheid.

Nu na de metingen ook de frekwentie respons matrix bekend is kunnen hieruit

de bewegingsmodes van de constructie en de modale parameters (resonantiefre

kwenties, dempingen en faseverdraaiingen) bepaald worden. Rieruit kunnen de

vervormingen in tekeningen of met bewegende beelden plastisch weergegeven

worden. Er worden ook studies gedaan met dynamische eindige elementen model

len. Deze betreffen case-studies en het ontwikkelen van programma's voor

optimale elementen modellen bedoeld voor dynamische analyse. Met eindige

elementen modellen kunnen analytisch en dus niet destructief de modes en

eigenfrekwenties van constructies bepaald worden. Ret optimaliseren (massa

en stijfheidsmatrices kunnen rechtstreeks worden gewijzigd) van deze model

len is hierbij ~~n van de crusiale punten.

Trends in Electro-discharge machining (EDM).

Met de conventionele bewerkingen, zoals draaien, frezen, persen enz., komt

men steeds dichter bij de grenzen van de mogelijkheden, die de desbetref

fende bewerkingen te bieden hebben. Deze moeilijkheden worden veroorzaakt

door:

a) de toepassing van hardere en sterkere materialen, die een slechtere

bewerkbaarheid met zich meebrengen;

b) de toenemende vormcomplexiteit;

c) de toenemende automatisering (b.v. om de sturing van laserstralen

te vereenvoudigen);
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d) de vraag naar hogere toleranties en oppervlaktenauwkeurigheden;

e) de steeds verdere doorvoering van miniaturisatie.

Toepassing van niet-conventionele bewerkingen blijkt dus noodzakelijk te

zijn. Enkele niet-conventionele bewerkingen zijn:

- electro-chemisch bewerken (electro chemical machining. ECM).

- waterjet (snijdende bewerking met een waterstraal),

- electro-thermisch bewerken (electro thermical machining. ETM),

hieronder vallen:

- electro-erosief bewerken of vonkverspanen

- (electro-discharge machining. EDM).

- electronen straal bewerken (electron-beam

machining, EBM).

- Laserstraal bewerken (laser-beam machining, LBM).

Op het gebied van EDM is een sterke ontwikkeling waar te nemen. Dit komt

vooral door de sterke toename van de mogelijkheden van NC. Dit biedt ook

mogelijkheden voor een computergestuurde procesbewaking.

De nadelen van EDM (gereedschapsslijtage. lage verspaningssnelheid en soms

ook de oppervlaktekwaliteit [m.b.t. vermoeiing]) kunnen hiermee gedeelte

lijk vedwijnen.

In het voorafgaande zijn 5 punten genoemd die moeilijkheden voor de conven

tionele bewerkingen veroorzaken. Hier worden dezelfde punten aangeroerd

m.b.t. EDM.

a) Bewerkbaarheid. Zeer harde materialen kunnen even goed worden bewerkt als

zachtere soorten doordat mechanische krachten vrijwel geheel kunnen wor

den verwaarloosd. nit biedt mogelijkheden tot het bewerken van exotische

materialen en natuurdiamant.

b) Vormcomplexiteit. De bewerking van complexe vormen wordt vereenvoudigd

door toepassing van het planetair eroderen. Dit biedt als voordelen:

- er is slechts ~~n elektrode nodig, geen voorbewerking

- betere spoeling

- beter bodemoppervlak
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- betere diameternauwkeurigheid.

c) Automatisering. Dit vindt zijn toepassing bij het zinkvonken in:

- de continue aanpassing van de procesparameters

- de automatische gereedschapwisselaars

- de automatische gereedschapslijtage compensatie,

- het EDM-frezen nl. complexere vormen met eenvoudige e1ectroden

- de automatisering van de werkstukaanvoer

- de moge1ijkheid tot het opnemen in een CAD/CAM pakket.

Wat betreft draadvonken ziet men de automatisering bij:

- de automatische vervanging van de draad bij draadbreuk

- de mogelijkheid om meerdere bewerkingen na elkaar door te kunnen

voeren.

d) Toleranties/oppervlaktenauwkeurigheid. Dit is vooral van toepassing bij

het EDM-polijsten. Een hogere tolerantie en oppervlaktenauwkeurigheid kan

worden verkregen door toepassing van p1anetair eroderen en pulsen van

gering vermogen.

e) Miniaturisatie. Tegenwoordig kan men a1 zeer kleine gaten produceren. Men

kan a1 elektroden met een diameter van lOfm vervaardigen.

Toepassing van niet-conventionele bewerkingen dient men dus niet van te vo

ren uit te sluiten.
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Demonstraties.

De middag werd gevuld met de bezichtiging van een groot aantal projekten

waar onderzoek aan gedaan werd of was gedaan.

Ret was jammer dat het niet mogelijk was om langer bij ~~n projekt stil te

staan. Dit had tot gevolg dat alles zeer oppervlakkig bekeken kon worden.

Waarschijnlijk waren ze zich er weI van bewust dat het zeer snel zou gaan,

wat tot gevolg had dat we een pamflet met een korte beschrijving van de pro

jekten uitgereikt kregen.

De inhoud hiervan voIgt.

Geluidsonderzoek

Geluidsintensiteitsmetingen worden geautomatiseerd met behulp van een drie

dimensionale meetrobot en een Fourier-analyser. Riermee kunnen de geluidsin

tensiteiten (d.i. de flux van het geluidsvermogen door een oppervlak) in

drie richtingen gemeten worden, zonder menselijke tussenkomst. Aan het labo

werden enkele geluidsafstralingsmodellen ontwikkeld. Deze modellen laten toe

het afgestraald geluidsvermogen of de ruimtelijke drukverdeling te voorspel

len, uitgaande van opgemeten trillingsdata (Modale Analyse) of berekende

dynamische vervormingen (Eindige Elementen). Deze modellen hebben hun belang

bij het ontwerp en optimalisatie van nieuwe produkten.

Ret derde onderzoeksdomein behandelt de aktieve geluidsabsorptie als een

lawaaireduktietechniek. Door het aanbrengen van geluidsbronnen die een gede

faseerd geluid genereren wordt het totale uitgestraalde geluid van plaatvor

mige strukturen, in ventilatiekanalen en aan het oor (m.b.v. hoofdtelefoons)

gereduceerd.

Rubberonderzoek

Ret rubberonderzoek omvat de volgende studies:

- mechanische eigenschappen van rubbers, zoals stijfheid en demping, bij

uiteenlopende belastingsvoorwaarden. Riertoe worden 2 toestellen gebruikt,

de DYNAMIC TESTER en de DYNALISER.
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- het scheurgedrag van rubber-monsters bij statische en dynamische belas

tinge

- invloed van vermoeiing op scheurkarakteristieken. Dit onderzoek gebeurt op

een vermoeiingsmachine.

Robotsysteem: reproduktie van spiegeldekoraties

Bij het ontwerp van een dekoratieve spiegel houdt de kunstenaar geen reke

ning met de wiskundige beschrijving van zijn nieuw model. om echter het mo

del te kunnen reproduceren (m.b.v. een robot) moet de willekeurige vorm van

de nieuwe kreatie omgezet worden naar technische gegevens, verstaanbaar voor

de robotbesturing (d.i. digitaliseren). De robot, hier in de afdeling

ontworpen en gebouwd, is in staat verschillende produktiestappen van de

spiegel en kaderproduktie te automatiseren. (vb. het verfspuiten, het

snijden van glas, assemblage ••• ).

Flexibele assemblage:

Ten gevolge van differentiatie in produkten en fluktuaties in de marktvraag

is flexibiliteit in de produktie een belangrijke vereiste geworden. Assem

blage van produkten is zowat het laatste bastion onder de mechanische pro

duktietechnieken dat hardnekkig weerstand biedt aan de automatiseringsgolf.

Onderzoek wordt verricht inzake het ontwerpen, bouwen, programmeren en kon

troleren van werkstations aan de hand van een pilotopstelling voor flexibele

assemblage.

Sensorbestuurde robot:

Commercieel beschikbare industriele robots zijn zeer beperkt in mogelijkhe

den: ze kunnen enkel vaste, voorgeprogrammeerde opeenvolgende bewegingen

uitvoeren, en hun interactiemogelijkheden met de omgeving zijn zeer beperkt.

In dit labo wordt een elektrohydraulische Cincenati Milacron T3 robot voor

zien van een krachtsensor, zodat de interactiemogelijkheden vergroten. De

robot kan nu meer autonoom handelen en kan ingewikkelde taken in kontakt met

de omgeving uitvoeren, zoals:
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- het volgen van een niet-voorgeprogrammeerde contour of lasnaad;

- het assembleren van stukken die met een zekere positie- en orienta-

tiefout aangevoerd, enz.

Enkele van deze taken worden gedemonstreerd.

Robotvision:

Met behulp van een visionsysteem met REAL-TIME verwerkingsmogelijkheden kan

de aard, de positie en de orientatie van een voorwerp binnen het camarabeeld

bepaald woren. Deze informatie laat de robot toe om een willekeurig, aange

leerd voorwerp te manipuleren naar een vooraf bepaalde eindpositie.

Montagerobot:

Ret onderzoek is vooral geconcentreerd op het uitrusten van de robot met

bijkomende waarnemingen. Door het gebruik van bijvoorbeeld krachtmetingen of

visuele input kan de robot als het ware intelligenter reageren op zijn

omgeving. Daarnaast worden er ook in samenwerking met bedrijven projecten

uitgewerkt waarbij bovenvermelde ontwikkelingen toegepast worden.
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Donderdag 29-5-1986 's ochtends

Inleiding:

Philips Dendermonde

Deze fabriek met zo'n 850 werknemers, waarvan ong. 200 mensen directie,

kaderpersoneel en dienstverlening, kan gezien worden als de moederfabriek

qua know-how voor vele andere plants.

Philips Dendermonde produceert ong. 15 miljoen speakers per jaar, waarvan

2/3 deel intern. Veel van de speakers en autoboxenfabricage geschiedt

handmatig.

De montage van de standaard speakers gebeurt volledig geautomatiseerd.

De meeste speakers worden geleverd aan autofabrikanten, waar deze ingebouwd

worden, zoals: Opel, Saab, Volvo, etc.

Tevens worden door vele fabrikanten (als Jamo, B&O,e.d.) de Philips speakers

gebruikt in hun luldsprekers.

Productiemethode en opbouw van de speaker.

Opbouw van een speaker:

cenlree.rnns ~

<onuS,

kern

kop

Als gevolg van het bekrachtigen van de spoel zal de conus gaan vibreren.

omdat de spellng tussen zowel de kern en de spoel, als de magneet en de

spoel, slechts enkele tiendenvan milimeters mag bedragen, moet het geheel

met een hoge precisie gefabriceerd worden. De spoel mag absoluut geen van

beide raken.

De conus bestaat uit papier vervaardigd uit naaldhout. Deze wordt met veel

water, harder, kleurstoffen e.d. vermengd. Men spreekt dan van papierpulp.

Deze papierpulp wordt bij hoge druk en temperatuur in een vorm geperst. De
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onderkant van de matrijs bestaat uit een fijn gaas waardoor het water kan

ontsnappen, zodat aIleen het papier in de vorm achterblijft. De procestempe

ratuur is 200 A 300 graden, wat tevens voldoende is voor het uitharden. De

druk varieert van 0,2 tot 2,5 N/mm, afhankelijk van de grote van de conus.

De stalen kappen worden voor 20% intern gefabriceerd de rest komt van phi

lips Hasselt. De intern gefabriceerde kappen worden gemaakt met een vervolg

pers met een productiesnelheid van ongeveer 1 produkt per sec ••

De vloeren, plafonds en wanden in de omgeving van de pers zijn akoestisch

gedempt. De totale capaciteit van de pers is 250 ton en per produktiestap is

7 a 8 ton perskracht nodig.

De kappen worden vervolgens ontvet, gegalvaniseerd en voorzien van een extra

beschermlaag. Deze beschermlaag kan bestaan uit een chroomlaag of uit een

gele danwel zwarte laklaag.

Gezien het feit dat vrijwel geen van de benodigde machines in de handel ver

krijgbaar zijn worden deze in een eigen machine-bouw werkplaats gemaakt. De

bouw van de machine-frames wordt i.h.a. uitbesteed aan andere bedrijven.

Bij de opslag van onderdelen en/of gerede producten wordt gebruik gemaakt

van een computer systeem. De produkten kunnen nu kris kras door elkaar

gestapeld worden en m.b.v. de computer toch snel en eenvoudig teruggevonden

worden. Dit systeem leidt tot aanzienlijke plaatswinst zodat we kunnen

spreken van een vrijwel optimale vulling van het magazijn.

Ontwikkeling.

De ontwikkelingsafdeling beschikt over een uitgebreide accommodatie zoals

verschillende soorten "dode kamers", duurproefruimtes,temperatuurtest

ruimtes enz •• Er zijn drie dode kamers; een met betonnen wanden, plafond en

vloer, een met wanden, vloer en plafond bestaande uit dempend glasvezel en

een met twee harde en twee zachte wanden.

In de volledig gedempte kamer met aan aIle zijde piramidevormige glasvezel

punten met een lengte van een meter kan 'n geluidsniveau van 12 dB bereikt

worden. Ter vergelijking: het meest stille niveau wat in de vrije natuur

voorkomt is 22 A 24 dB.

-25-



De ontwikkelingsdafdeling streeft voortdurend naar een verbetering van het

produkt en het bereiken van het hoogste kwaliteitsniveau. Ze proberen

daarnaast de gebruikte onderdelen te standaardiseren.

Ten aanzien van het thema "Design for automation" bleek het bedrijf verande

ringen in de toegepaste processen en productiemethoden te hebben gereali

seerd. De geautomatiseerde montage van de luidsprekers geschiedt ook in een

andere volgorde dan de met de hand verrichte montage. Van aanpassingen van

het product om het automatiseren te vergemakkelijken, was echter geen spra

ke.
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Donderdag 29-5-'86 's middags

Inleiding

Hansen Transmissions, Edegem

Hansen Transmissions is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie

van transmissieonderdelen. Zestig jaar geleden is Hansen begonnen als een

Mechanische werkplaats. Deze werkplaats is in de loop der tijd geevalueerd

tot ~~n van de grootste fabrikanten van tandwielkasten, hydraulische koppe

lingen, elastisch koppelingen, trommelremmen e.d ••

De hoofdvestiging van Hansen bevindt zich in Edegem nabij Antwerpen. Hier

werken ongeveer 600 mensen. In Edegem worden voornamelijk de tandwielkasten

vervaardigd.

De produktie van tandwielkasten is grofweg op te splitsen in twee delen:

allereerst de vervaardiging van de kast en vervolgens de produktie van de

assen en tandwielen. In een derde deel zal ingegaan worden op de aspecten

van de productie bij Hansen in het kader van het thema van onze excursie.

Het verslag wordt gecompleteerd met een deel waarin nog wat conclusies en

opmerkingen vermeld worden.

Deel 1: De vervaardiging van de kasten.

Hansen heeft in het produktieprogramma een aantal standaardkasten. Het gie

ten van deze kasten (nodulair GG25) is uitbesteed aan een bedrijf dat gespe

cialiseerd is in de vervaardiging van gietprodukten. De kasten worden bij

dit bedrijf in grote aantallen besteld en vervolgens opgeslagen op eigen

terrein. Als er een order binnenkomt wordt de juiste kast van het opslagter

rein gehaald en begint de bewerking in de fabriek. Bij dit nabewerken moeten

we denken aan het op maat brengen en vlakken van de lagerboringen, het

tappen van schroefdraad, het aanbrengen van eventuele smerings en/of koe

lingsvoorzieningen enz.
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De produktie wordt grotendeels uitgevoerd op zeer geavanceerde flexibele

produktiemachines en is in hoge mate geautomatiseerd. Dit biedt de mogelijk

heid om zelfs de standaardkasten aan de specifieke wensen van een klant aan

te passen. Mocht een klant echter zeer gecompliceerde eisen stellen (b.v.

bij een kast bestemd voor een kerncentrale.) dan bestaat de mogelijkheid op

het bestellen van niet-standaardkasten. Deze worden dan gelast uit plaat

staal (Fe 510) en speciaal ontworpen naar de eisen van de bewuste klant.

Deel 2: De produktie van assen en tandwielen.

Als we met de grote diameters van tandwielen te maken hebben, volstaat het

vaak het tandwiel via een of meerdere spie~n op de as te monteren. De assen

kunnen, naar gelang de gewenste sterkte, vervaardigd worden uit Gn50 of

gelegeerd staal. Verder kan een as massief zijn of hoI. Dit laatste heeft

als voordeel dat de ingaande as van het werktuig direkt via krimpringen op

de uitgaande as van de tandwielkast gemonteerd kan worden. Voor de kleinere

maten tandwielen gebeurt het nogal eens dat de afmetingen van het tandwiel

zo klein zijn, dat rondsel en as uit een stuk gemaakt moeten worden.

De tandwielen en rondsel/as combinaties worden voornamelijk vervaardigd van

17 CrNiMo of 21 NiCr. Deze staalsoorten laten zich direkt cementeren en ge

makkelijk nabewerken. Ret induktieharden (van 42 CrMo) treft men derhalve

bijna niet meer aan.

Bij de produktie wordt uitgegaan van vol stafmateriaal waar men schijven of

staven vanaf zaagt. Deze worden vervolgens op numeriek bestuurde banken be

werkt tot as, tandwiel danwel rondsel/as combinatie. Bijna aIle tandwielen

worden gefreesd. Dit vanwege het gebruik van scheve vertanding en de hoge

kwaliteitseisen die aan de tandwielen gesteld worden. Ret steken is derhalve

bijna volledig verdwenen.

°Ret cementeren van de produkten: Eerst worden de produkten verhit tot 925 C

en wordt met draaggas koolstof gediffundeerd in het oppervlak. Op 850°C

wordt dan de oppervlaktelaag gelegenheid gegeven om geheel over te gaan tot

austeniet. Vervolgens wordt het geheel afgeschrikt in een oliebad en ontla

ten op 180°C. Er is nu een zeer harde martensitische oppervlaktelaag ont

staan (58-62 Rc). Door kleine vormveranderingen tijdens het cementeren is

naslijpen noodzakelijk.
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om extra sterkte te geven aan het tandwiel wordt de tandvoet gekogelstraald,

hierdoor ontstaan drukspanningen in de tandvoet wat microscheurinitiatie kan

tegengaan. Dit is gunstig voor de levensduur van het tandwiel.

Het nameten van de tandwielen gebeurt op speciale machines die het profiel

van de tanden (evolvente) op tienden van micrometers kunnen nameten.

Tot slot valt nog op te merken dat Hansen bij de produktie gebruik maakt van

een soort primitief Kanban systeem: elke produktencontainer bevat een boekje

met scheurkaartjes, voor elke bewerking zijn er twee kaartjes. Als de opera

tor bij de machine het eerste werkstuk heeft ingespannen, wordt het eerste

kaartje afgescheurd en naar de administratie gebracht. Ais dan de hele con

tainer afgewerkt is, wordt het tweede kaartje naar de administratie ge

bracht, waarna de container wordt verp1aatst naar de vo1gende bewerkings

plaats. A1s men bedenkt dat voor een as/rondse1 combinatie 14 bewerkingen

nodig zijn , bevat het boekje dus 28 kaartjes. Is het boekje 1eeg, dan zijn

aIle produkten in de container klaar voor montage in de kast. Met dit sy

steem weet men dus precies hoever een bepaalde container gevorderd is in het

produktieproces en op welke p1aats deze zich bevindt. Dit maakt de planning

aanzien1ijk eenvoudiger en men kan een kortere door1ooptijd van de produkten

in de fabriek rea1iseren.

Dee1 3: Hansen en design for automation.

Hansen is a1s eerste ter were1d overgegaan tot verregaande standaardisatie

van het aangeboden tandwielkastenprogramma. Deze standaardisatie vond p1aats

op het gebied van de kasten en de hartafstanden. Resultaat hiervan zijn

sterk gedaalde kosten en een constante (hoge) kwa1iteit.

Standaardisatie van de kasten:

Hansen produceert een aanta1 standaardkasten met een standaard gatenpatroon.

Deze kasten bieden a1 naar ge1ang het type, p1aats voor maximaal 2 (voor het

k1einste type) tot 5 (de grootste uitvoeringen) assen.

Hiermee kan men dus a1 naar ge1ang de eisen een 1, 2, 3 of 4-traps kast 1e

verene

Gewerkt wordt hierbij met horizontaa1 en verticaa1 dee1bare kasten:
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HORIZONTAAL: aIle assen liggen in ~~n vlak en de kast is deelbaar in dit

vlak. Grote voordeel: nauwelijks problemen bij onderhoud aan de kast. Nadeel

is het probleem van de ruimteverdeling: er blijft veel onbenutte ruimte

over, wat de kast onnodig groot maakt.

VERTICAAL: hartlijnen niet in ~~n vlak: deling geschiedt loodrecht op de

hartlijnen van de assen. voordeel: zeer compacte bouw. Nadeel: problematisch

onderhoud: bij het van elkaar nemen van de helften blijven de assen met de

tandwielen aan ~~n van de helften van de kast hangen. Gevaren als lagers en

gehele assen die dan naar beneden vallen, zijn hierbij erg reeel. Onderhoud

aan deze kasten is dus niet aIleen tijdrovend maar soms ook nog hachelijk.

Verdere mogelijkheden met de kasten: een kast voor 4 assen kan voorzien wor

den van slechts 3 assen. Door de onbenutte gaten gewoon te voorzien van een

deksel, kan men hier dus nog aardig mee combineren. Overigens behoort het

maken van een haakse overbrenging met een standaardkast ook tot de mogelijk

heden ,het aanbrengen van een deksel is voldoende om de kast aan te passen.

Deze hele constructie lijkt omslachtig. Dit is echter niet het geval: met

~~n type kast kan een heel skala mogelijkheden bereikt worden.

Dit is vanuit het automatiseringsoogpunt erg gunstig.

Standaardisatie op hartafstanden:

De hartafstanden corresponderen uiteraard met het standaardgatenpatroon in

de kast. Door nu bij ~~n hartafstand verschillende grootten van je tandwie

len te kiezen voor het tandwielpaar (natuurlijk ook allemaal weer gestan

daardiseerd) is er een hele range van overbrengverhoudingen te realiseren in

~~n kast. Reductieverhoudingen kunnen al naar gelang het ontwerp uiteenlopen

van 1,2-5,6 voor de kleinste kasten (s-serie) tot

6,3-450 voor de grootste kast (DAlLA-serie). Doorleidbare koppels kunnen

oplopen tot 450000 Nm.

Gesteld mag worden dat Hansen het ontwerp van de kasten al erg ver heeft

aangepast voor automatisering.

Tot slot van dit deel, wil ik nog even het samenwerkingsprogramma tussen

Hansen en de K.U. Leuven naar voren brengen. Men heeft hierbij een soort
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technologieprogramma ontwikkeld, waarmee met behulp van rekentuig het ont

werpen en tekenen van de ontwerpen erg versneld en geoptimaliseerd kan ver

lopeno

Deel 4 Enkele conclusies.

Hansen probeert met behulp van erg moderne technieken zeer hoogwaardige pro

dukten te fabriceren. Ondanks het feit dat het produkt zich er niet echt toe

leent, is men er bij Hansen toch in geslaagd het programma zeer verregaand

te standaardiseren. Dit heeft geweldige invloed op de bedrijfszekerheid van

het produkt, de prijs en de kwaliteit. De levertijd ligt op dit moment nog

wat aan de hoge kant (gemiddeld 14 weken) en er wordt gewerkt met vrij grote

tussenvoorraden. Maar men verzekerde dat de komende jaren ontwikkelingen in

die richting te verwachten zijn. Verder heeft Hansen vergevorderde plannen

om flink uit te breiden. Al met al een bloeiend bedrijf, met ruime

mogelijkheden voor beginnende ingenieurs.

Tot slot wil ik namens de gehele groep ire Neyrinck hartelijk danken voor

deze goed verzorgde excursie en zijrt deskundige commentaar.
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Vrijdag 30-5-1986

Het bedrijf.

Bell Telephone, Antwerpen

Bell Telephone Manufacturing Company, een onderdeel van ITT. ontwikkelt en

fabriceert telecommunicatiesystemen. Naast de hoofdvestiging te Antwerpen

zijn er in Belgie verder nog vestigingen in Hoboken. Gent en Geel. In het

buitenland is Bell gevestigd in o.a. Brazilie en Joegoslavie. Het totaal

aantal werknemers in Belgie bedraagt 8000. De export-activiteit is 60%.

Het bezoek.

Inleiding:

Na de ontvangst door dr.ir. Luc G. Chalmet in het Antwerpse hoofdgebouw werd

het volgende programma gepresenteerd:

's morgens Antwerpen

-inleiding

-CAD LSI

-CAD PCB

-lunch

's middags Hoboken

-rondleiding in de produktieafdeling.

Zoals dit overzicht laat zien. zou de excursie vooral gericht zijn op Compu

ter Aided Design van chips en PCB's. Onderstaand overzicht geeft de inpas

sing van CAD in de CA-termen:

c.oncept des iCj'1

(( AE) {
mov'JurQet"'''j''~ data - testj~ (C AT)

- de'S '';IV) eVl<fV)een "q
(( A 0)

d.?'S '.:.lVl clatCl • vnoVl...FCldt.lrllll'j (C AM)
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In de toekomst zal een vergaande automatisering plaatsvinden van design,

manufacturing en testing. Dit is mogelijk door het 2 dimensionale karakter

van IC's en PCB. De stand van zaken op dit moment komt aan de orde in de CAD

LSI en CAD PCB voordracht.

AIle ontwikkeling en onderzoek vindt plaats te Antwerpen. In Hoboken is het

machining center en een plasticspuiterij gevestigd. Gent fabriceert print

platen en hybrids, een soort IC dat hogere spanningen dan gebruikelijk kan

schakelen. In Geel assembleert men de printplaten. De componenten worden

computer-gestuurd geplaatst op deze printplaten (service mounting).

Plaatsing vindt ook nog handmatig plaats, waarbij de plaats van montage op

de printplaat met een lichtbundel automatisch wordt aangewezen.

CAD LSI (large scale integration):

75 werknemers van Bell Antwerpen houden zich bezig met de ontwikkeling van

ISDM en SYSTEM 10. ISDN, de afkorting van Integrated Scale Digital Network,

is een systeem waarmee zowel spraak als digitale slgnalen over dezelfde lijn

verzonden kunnen worden. System 10 is de naam van een nieuwe telefooncentra

Ie. Van de voor deze systemen benodigde chips worden de niet in de handel

verkrijgbare zelf gemaakt.

We gaan verder in op de ontwikkeling van deze IC's.

Bell past voor de te ontwikkelen chips een top-down ontwerpproces toe, zowel

voor het elektrisch als het geometrisch niveau.

c irCUtt.

elektrisch niveau
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Van boven naar beneden in deze'driehoeken vindt een steeds grotere diversi

ficatie plaats. ZO is het floorplan de opstelling van de componenten in het

IC. Verder naar beneden wordt iedere component apart bekeken.

Terugkoppeling naar boven komt nog voor, maar zal in de toekomst, ten

gevolge van een vergaande automatisering van het ontwerp van layout

(floorplan) en verbindingen tussen de componenten, verdwijnen.

RDM geheugenchips kunnen al geheel geautomatiseerd worden ontworpen. De in

put is de benodigde geheugenruimte en de afmetingen.

Met een handmatige verbetering kan het oppervlak 10 maal zo klein worden

gemaakt.

Tijdens de hierop volgende rondleiding werd nog eens ingegaan op het

ontwerpproces: systeemontwerp - simulatie - layout - fabricage - testing. Na

testing blijkt in vele gevallen het IC niet te voldoen zodat een redesign

noodzakelijk is. problemen doen zich in de timing en met de bij hoge stromen

optredende parasitaire bijverschijnselen ten gevolge van de plaatsing van de

ge~tste banen. Soms wordt 6 keer een nieuw ontwerp gemaakt, zodat de totale

tijd van Ie ontwerp tot een goed werkende chip kan oplopen tot 1 1/2 jaar.

In het tijdens de rondleiding bezochte laboratorium waren opstellingen te

zien waarmee IC's inwendig kunnen worden doorgemeten. Met een andere opstel

ling kom men IC's inwendig veranderen door met een laserstraal de ge~tste

banen te onderbreken.

Een uitvergroting van een IC, geplot op een papierformaat van 100 x 200 cm

gaf, in verschillende kleuren voor de verschillende niveaus, voor insiders

een duidelijk overzicht van het IC>

CAD PCB (printed circuit board):

Uit het circuitontwerp van een PCB voIgt een elektronisch schema, een voor

lopige stuklijst, een netlijst en testpatronen. De stuklijst moet zo vroeg

mogelijk bekend zijn om de benodigde componenten tijdig te bestellen. De

netlijst fungeert als input voor het layout-programma. Dit programma gene

reert onder meer dokumentatie en produktiedata voor de plaatsing van de com

ponenten op de printplaat.
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Gebruikte computers in het circuit- en layoutontwerp staan in het volgende

overzicht:

VAX 780

1 ~ I
circuit layout testing

1 1 j
IJ-VAX ,.,-.J.VAX

ITT-XTRA ITT-XTRA (pc)

Ret circuitontwerp is al gerealiseerd op computer, de layout staat voor ein

de 1986 op het programma.

De voordelen van deze automatisering zijn de mogelijkheden van topdown ont

werpen, uittesten van deelontwerpen en grondige simulatie. Nadelen zijn er

ook, te weten het noodzakelijk aanwezig zijn van een uitgebreide symbolen

bibliotheek en de benodigde machinecapaciteit voor de simulaties. Hardware

acceleratoren, speciaal geschikt voor deze simulatie, dienen te worden aan

geschaft.

Na een rondleiding langs diverse CAD-stations wordt het formele programma

voor een lunch in het bedrijfsrestaurant onderbroken.
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CAD/CAM in Mechanical.

Na de lunch in Antwerpen werden we in Hoboken door de heer Luijten ont

vangen. In Hoboken worden spuitgietartikelen, en aluminium kasten voor

besturingen van e1ktronische installaties geproduceerd.

Het programma van deze middag was:

-lezing CAD/CAM in Mechanical;

-demonstratie CAD/CAM;

-rond1eiding door de werkplaats.

Door het uitlopen van het ochtendprogramma moest de 1ezing tot een half uur

ingekort worden.

CAD/CAM in Mechanical:

Imp1ementatie:

Het hoofdkantoor in Antwerpen en de vestiging in Hoboken beschikken beide

over een eigen IBM CADAM systeem. Verder zijn er nog twee computervision

systemen aanwezig.

Met het CADAM systeem werd in januari 1983 begonnen met 3 terminals. In sep

tember 1983 waren er a1 13 terminals in gebruik.

Een onderzoek bracht aan het licht dat door de onbekendheid met de mogelijk

heden er maar weinig gebruik gemaakt werd van het systeem. Door een betere

voor1ichting en scholing heeft men dit probleem opgelost. In december 1984

waren in totaal 24 terminals in beide vestigingen aanges1oten, terwij1 uit

een nieuw onderzoek bleek dat het systeem veel beter benut werd.

Software:

De be1angrijkste software modules die op het CADAM systeem draaien zijn:
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-CAD/CAM interactive module;

-datamanagement;

-statistical data;

-hardcopy;

-diverse grafische modules.

Met behulp van de CAD/CAM interactive modulen kunnen N.C. programma's gege

nereerd worden. Data management zorgt voor de opslag van tekeningen en N.C.

programma's. Met de module statistical data kunnen statistische gegevens

verkregen worden. De hardcopy- en de grafische modules zorgen voor goede

contr~lemogelijkhedenvan het ontwerp.

Numerical control met CADAM:

CADAM is een twee en eenhalf dimensionaal ontwerpsysteem, men kan dus in

meerdere vlakken werken.

Ret genereren van N.C. programma's gebeurt aan de terminal. De werkvoorbe

reider roept een tekening op en veegt alle maataanduidingen uit. ijit een

database roept hij gereedschap met alle verspaningsgegevens op. Met een

lichtpen geeft hij dan de bewerkingsvolgorde op het beeldscherm aan. Een

postprocessor verwerkt deze gegevens dan tot een gereedschapsbaan in N.C.

regels.

Met behulp van dit N.C. programma kan men de hele bewerking op het beeld

scherm simuleren. Zijn er dan nog veranderingen nodig dan kan dit gebeuren

met een interactive editor gebeuren. De N.C. programma's worden via pons

banden aan de machines ingelezen.

Vergelijken we dit systeem met de andere twee bij Bell in gebruik zijnde

systemen; het met de hand schrijven van programma's en het systeem met

COMPACT II als programmeertaal dan geeft dit het volgende schema z.o.z.:
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I MANUEEL I I COMPACT II I I CADAM 1

\~ I, \I

I TEKENING I

\\ II

r SCHRIJVEN VAN EEN PROGRAMMA I I GENEREREN VAN EEN PROGRAMMA I
I~ 11\

'J \I

-i SYNTAX ERRORS t-

\ II \~ \11

I MACHINE I

Ret schrijven van een programma is verdwenen bij CADAM waardoor de kans op

fouten geeliminerd wordt en een aanzienlijke tijdwinst geboekt kan worden

bij complexe werkstukken.

Design for automation:

Design for automation (DFA) wordt bij Bell gezien als een streven naar het

gebruik van standaardprocessen en uniformiteit in het ontwerp. De ontwerper

dient zich ervan bewust te zijn dat het product met de bestaande technieken

maakbaar moet zijn.

Als voorbeeld werd een plaat genomen met drie gaten met alledrie een andere

diameter, n.l. 5.2 mm, 5.3 mm en 5.4. Vergelijkt men deze plaat met een
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plaat met drie gaten met een diameter van 5.3 mm dan vermindert men de stel

tijd met 67% en de productietijd met 57%.

Andere voorbeelden van DFA zijn:

-dezelfde afrondingsstralen bij hoeken;

-geen scherpe hoeken toepassen;

-niet meer nabewerken.

Enkele voordelen van DFA zijn:

-lagere productiekosten;

-betere kwaliteit;

-kortere doorlooptijd;

-effici~nter gebruik van machines;

-minder n.c. programma's nodig.

Een nadeel van DFA is dat de ontwerper zich in zijn creativiteit beperkt zal

voelen.

Onderzoeksgebieden:

Bij Bell wordt momenteel hard gewerkt aan Computer Integrated Manufacturing

(CIM) en aan Artifical Intelligence (AI).

CIM is al in een vergevorderd stadium. Met behulp van het CADAM systeem en

groepentechnologie worden producten ontworpen. Via een interface (DNC=Direct

Numerical Control) wordt dan rechtstreeks een bewerkingscentrum aangestuurd.

Momenteel zijn ze bezig met de introductie van een MRP 2 systeem in het to

tale CIM systeem. MRP2 (Manufacturing Resources Planning) is een plannings

systeem dat rekening houdt met de aanwezige voorraad en de productiecapaci

teit.

Met Artificial Intelligence willen ze automatisch de gereedschappen en de

werkingsvolgorde kiezen om rechtstreeks een n.c. programma van een tekening

te kunnen maken.
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pakket aan de hand van

van Spacelab. Daarna

Rondleiding:

Allereerst kregen we een demonstratie van het CADAM

een aluminium behuizing van elektrische componenten
I

volgde een rondleiding door de werkplaats.

Het machinepark van Bell Hoboken bestaat uit draaibanken, freesbanken, buig

banken en ponsmachines. Deze machines waren er in vele uitvoeringen en afme

tingen, numeriek bestuurd en conventioneel.

De machines waren naar soort gegroepeerd en de ponsmachines stonden zelfs in

een geluidsafschermende ruimte.

Afsluiting:

De afsluiting van deze dag vond plaats in de kantine van het sportcentrum

van Bell. De werknemers van Bell en hun familieleden mogen gratis gebruik

maken van deze accomodatie. Onder het genot van een "pintje" vonden nog vele

discussies plaats.

Bij deze willen wij de heren Chalmet, Rahien, Gielen, Luijten en Verbeeck

nogmaals hartelijk danken voor deze leerzame excursie.
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DESIGN FOR AUTOMATION

Een nabeschouwing van de buitenlandse studiereis van Dispuut W.P.B. naar

Belgi~ en West-Duitsland, Mei 1986.

Als voorbereiding op de studiereis werd op 11 April 1986 door Dhr. Abrahams

van Philips eFT (centre for manufacturing technologie) een lezing gehouden

over "Design for assembly", een deelgebied van "Design for automation"

(automatische onderdelen produktie en onderdelen toevoer worden niet

betrokken).

Philips probeert binnen haar bedrijven sinds enkele jaren een nieuwe

ontwerp methodologie te introduceren waarbij een link wordt gelegd tussen

produkt ontwerp en produktieproces proces. Aan de hand van een concreet

voorbeeld, "het automatiseren van de produktie van afstandsbediening voor

T.V. toestellen"t werd getracht deze methodologie aan ons te verduidelijken.

Uiteindelijk doel van automatiseren is altijd het verlagen van de kostprijs

bij gelijkblijvende of verbeterde kwaliteit. Dit probeert men dan te

bewerkstelligen door het omlaag brengen van de arbeidsinhoud van het

produktieproces.

Na de oorlog werden voor de verschillende operaties in het produktieproces

onafhankelijk van elkaar verschillende machines gekocht. Door de

verschillende bewerkingstijden was buffering tussen de machines noodzakelijk

wat hoge doorlooptijden en hoge voorraadkosten tot gevolg had. Tevens werd

door de klant een steeds groter wordende verscheidenheid van het produkt

gevraagd (b.v. afstandbediening met of zonder teletekst, stereo, video

sturing), waardoor het mogelijke aantal eindprodukten steeds groter werd

(dus nog grotere voorraden), elk eindprodukt vaak met zijn eigen onderdelen

en zijn eigen produktieproces. Bij de afstands bediening van Philips bleken

nog maar een aantal onderdelen bij aIle eindprodukten identiek te zijn.

Een ander probleem was dat het bestaande produkt eenvoudig niet automatisch

te produceren was doordat de onderdelen niet transport en montage

vriendelijk waren. Een kompleet herontwerp van produkt en produktieproces

bleek aldus noodzakelijk.
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Streven bij het produktieproces was daarbij de doorlooptijd de totale

produktietijd te laten benaderen, dus zo weinig mogelijk buffers. nit

vereist een hoge betrouwbaarheid van de machines.

Daarnaast moesten aIle eindprodukten op een en dezelfde lijn gemaakt kunnen

worden en, tot slot, om het geheel man-onafhankelijk te maken, zou er geen

reparatielijn nodig moeten zijn. Dit laatste vereist een grote

betrouwbaarheid van onderdelen en sub-assemblages.

Door een standaard te cre~ren waarin aIle mogelijke funkties in een produkt

met minimale afmetingen zijn gestopt en waaruit in de laatste fase van het

produktieproces de funkties die voor het gewenste eindprodukt niet nodig

zijn worden verwijderd, kon tegen lage kostprijs een grote verscheidenheid

aan eindprodukten verkregen worden. Tot aan die laatste fase is dus het

produktieproces voor aIle eindprodukten gelijk, wat tot een lagere benodigde

flexibiliteit van het produktieproces leidt. Daarnaast vermindert op deze

manier het aantal varschillende onderdelen.

Een standaard interface tussen produkt en machine maakte dat aIle

eindprodukten op dezelfde lijn gemaakt kunnen worden.

Vervolgens werden aIle onderdelen zo ontworpen dat ze vriendelijk voor

aanvoer en montage werden en werd het gehele produktieproces zo opgezet dat

het produkt vertikaal van onder naar boven geassembleerd kon worden,

beginnende bij de onderplaat. Tevens werd gestreefd naar minder onderdelen

en dus de integratie van meerdere funkties in een onderdeel.

Door dit alles kon de kostprijs van het produkt met 40% omlaag gebracht

worden, slonken de voorraden sterk en werden onderhouds en aanloopkosten

70% lager.

De hier beschreven strategie is aIleen toepasbaar indien we te maken hebben

met een produkt familie. De ondergrens voor het produktieaantal waarbij het

rendabel is het produktieproces geheel automatisch te laten verlopen is

ongeveer 2 miljoen produkten per jaar (voor huishoudelijke apparaten).

Tijdens de studiereis zijn we gaan bekijken in hoeverre bepaalde aspecten

met betrekking tot "Design for automation" in de praktijk zijn terug te

vinden.

Allereerst Ford Keulen: De nieuwe Scorpio is zo ontworpen dat vrijwel al het

laswerk automatisch kan verlopen (98%). De carrosserie wordt ruwweg in vier

delen gelast. Te weten: bodemplaat, motercompartiment, middendeel en

kofferbak. Hierdoor zijn de te lassen naden goed door robots te bereiken.

vervolgens worden de vier delen aan elkaar gelast.
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Nu is bet automatiseren van bet puntlassen een van de makkelijkst te

automatiseren produktiestappen. Te meer omdat er tot en met bet laswerk

nauwelijks enige diversiteit in bet produkt aanwezig is (aIleen links of

rechts sturend). Deze komt meesta1 pas later door bet a1 dan niet toevoegen

van bepaalde accessoires, het plaatsen van verscbillende motoren enz •• Het

lasgedeelte kan daardoor ook vrijwel inflexibel blijven. Het feit dat er

robots worden ingezet heeft dan ook meer te maken met de grote bewegings

mogelijkheid en het grote bereik dan met de flexibiliteit.

Op de vraag of er ook gedacht werd aan bet automatiseren van bet overige

deeI van de produktie werd ontkennend geantwoord. Volkswagen is volgens Ford

bezig met een experiment op dit gebied, echter niet zeer succesvol. om het

inwendige van de carrosserie t.b.v. montage voldoende voor robots bereikbaar

te maken kan de carrosserie niet direkt aan elkaar worden gelast. De

zijpanelen worden in eerste instantie weggelaten, dan wordt er gemonteerd en

dan pas worden de zijpanelen aangebracbt. Dit levert problemen op met de

stijfheid van de carrosserie tijdens montage. Daarnaast kan de carrosserie

niet in een keer gespoten worden en zijn er speciale bevestigings technieken

nodig om de zijpanelen aan de rest van de carrosserie te bevestigen. !mmers

lassen zou de lak beschadigen. Ze zouden bij Ford weI eens de juiste weg

gekozen kunnen hebben.

Bij dit alles vormde F.N. een schril contrast: het produktieapparaat is

sterk verouderd en van enige automatisering is geen sprake. Dit is volgens

F.N. te wijten aan een gebrek aan financi~le middelen. An-sich leent het

produkt (lichte wapens) zich best voor tenminste een gedeeltelijk

geautomatiseerde produktie. Te meer omdat er hier sprake is van een familie

van produkten, met in dit geval verschillende kalibers.

F.N. is ecbter middels een krachtige research inspanning, voornamelijk

gericht op het ontwikkelen van een CAD/CAM systeem speciaal voor het eigen

produkt, hard op weg de schade in te halen.

De excursies naar de K.U. Leuven en Philips Dendermonde waren op zich

techniscb interessant te noemen. Ze waren echter helaas niet gericht op het

studiereisthema maar gaven een algemeen beeld van de instelling c.q. het

bedrijf.

Anders was dat bij het bezoek aan Hansen Transmission alwaar we werden

geconfronteerd met misschien weI de eerste vorm van Design for automation

namelijk het Hansen Patent.
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In een standaard tandwielkast werden diverse gaten geboord z.d.d. aIle

mogelijke tandwielconfiguraties in cieze i:andwielkast ondergebracht konden

worden. In de tandwielkast lagen aIleen de hartafstanden vast en hiermee

kon een kompleet gamma van overbrengingen, twee of meer traps, een of

meerdere uitgaande assen of assen aan de kopse kant gemaakt worden.

Voor verschillende vermogens waren er verschillende kastgrootten waarbij het

dan ook nog eens zo was dat de kleinste hartafstand in de grootste kast de

op een na kleinste in de iets kleinere kast en de op twee na kleinste in de

nog kleinere kast was, zodat aIle hartafstanden gestandaardiseerd waren.

Ondanks dit prima systeem stonden er her en der door de produktiehallen

verspreid nog al wat voorraden zodat de doorlooptijden veel groter moeten

zijn dan met dit systeem naar mijn mening haalbaar is.

Tot slot Bell. Als we spreken over Design for automation dan duiden we

meestal op de fabrikage van een kompleet produkt of van een produkt deel.

Bij de onderdelenfabrikage werd al veel eerder een link gelegd tussen

produkt en produktieproces. Zeker als we praten over de chipproduktie, een

onderdeel dat door mensenhanden niet eens gemaakt kan worden, moet al in een

vroeg stadium van het ontwerp uitgegaan worden van de wijze van produktie.

Bell wilde zich steeds meer gaan toeleggen op de produktie van de chip op

maat. Riervoor waren moderne CAD systemen aanwezig waarmee zeer snel een

nieuw chip ontwerp gemaakt kon worden. Er was zelfs al sprake van enige

koppeling met een CAM systeem zodat de chips ook direkt geproduceerd konden

worden. Ret feit dat men hiermee al zo ver is komt voornamelijk omdat we

hier te maken hebben met twee of twee~neenhalfdimensionalesystemen.

Ret zelfde geld voor het ontwerp en de produktie van printplaten waarvoor

ook een CAD systeem aanwezig was. Daarbij hebben we hier ook nog te maken

met aIleen maar standaard onderdelen. De nieuwe surface mounting techniek

voor de produktie van printplaten is weI als een vorm van Design for

automation te zien. Deze is echter niet door Bell ontwikkeld.

Concluderend kunnen we stellen dat we met het onderwerp van deze studiereis

misschien iets te vroeg waren. Slechts enkele bedrijven konden ons op dit

gebied al iets laten zien. Anderen verkeren nog in een onderzoeksstadium

terwijl de overigen er bij wijze van spreken nog nooit van gehoord hebben.

Ret onderwerp heeft in ieder geval weI de deelnemers en de bedrijven die nog

niet zo ver waren aan het denken gezet, een resultaat op zich.
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Lijst van subsidienten

Akzo N.V.

A.T.B. Amsterdam B.V.

h.v. Belrama

Dow Chemical B.V.

DSM

Hoogovens IJmuiden

Mars B.V.

Nederlandse Unilever Bedrijven B.V.

n.v. Optische Industrie Delft

Ultra Centrifuge Nederland N.V.

Vector aandrijftechniek B.V.
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