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Inleiding 

Het sti.m.llerings Projektteam Informatica-orrlerzoek Nederlarrl (SPIN) is 
op 1 augustus 1985 opgericht net als taak de nederlan3se positie op 
kansrijke de1en van de informatica te versterken. Uit.gargspuIlten voor 
het SPnl bij de uitvoering van die opdracht zijn de burdeling van 
onderzoekscapaciteiten en samenwerki.rg van 'W'liversiteiten net bet 
bedrijfsleven. 
Dit heeft voor de 'lUE ge1eid tot het participeren in een project met 
als operationeel doe!: 

alle onderzoek en ontwikkeling dat ncxlig is an te kanan tot een 
onbe:man:le flexibele assemblage- en 1ascel voor een familie van uit 
plaatInateriaal opgebouwde produkt:en. De lascel zal de:rtlalve 
automatisch flexibele toe- en afvoerinrichtingen dienan te hebben 
en een automatische flexibele of ge.makkelijk uitwissel.lJare 
opspaninrichting. afhankelijk van het produkt zou de eel 
bijvool:Deeld nag kunnen 'WOnien uitgebreid met een ontbraam
inrichting • 

De 'lUE dient net een onderzoeksvoorstel voor de flexibele assemblage
en lascel te kanan, gericht op het hiel:boven gefomuleerde operationele 
doel. In het voorstel dient onder ardere de keuze van een familie van 
produkten aan de orde te kanan. Hiertoe heeft de 'lUE de firma OAF
trucks heraid gevon::ien an als pi10tbedrijf in dit projekt op te treden. 
Dit houdt in dat OAF alle voor dit onderzoek bencxliogd.e informatie 
verschaft, maar dat de 'lUE bet onderzoek uitvoert en de 
onderzoeksresultaten aan de praktijksituatie van OAF toetst. 

Als door de eel te prociuceren produkten is binnen bet SPIN-team gekozen 
voor drie produktfamilies: on:lerveerplaten, ketelsteunen en 
remcyli:ndersteunen. Iedere familie bestaat uit een groat aantal 
varianten. Een uitgebreide anschrijving van deze produkt:en vWt lien in 
het vers1ag "produktanalysell. 
Dit verslag geeft een averzicht van op de markt verkrijgbare 
transportsystemen. voor een flexibele assemblage- en lascel. De 
transportsystemen. zijn beoonieElld op hml toepasbaal:h.eid, voor- en 
nadelen en flexibiliteit. Venier is de geschiktheid voor gebruik in de 
door het SPnl-projekt beoogde eel bekeken. 
De grens van dit onderzoek is gelegd bij de aan- en afvoer van 
produkt:en, de aansluiting op de bewerkirgsstations en de produktdrager. 
Een vooropgestelde eis was dat het transportsystee nv:::dul.air is 
opgebouwd en dat het flexibel is. 

Bij dit onderzoek is gewerkt volgens de projectstrategie. In figuur 1 
staat een schematisch averzicht vam de gemaakte planning. 
In aerate instantie is in de literatuur en publicaties gezocht naar 
informatie aver flexibele Transportsystemen.. Hiet:bij is de nad:ruk 
gelegd op de verschillerrle aspecten waarop lien een transportsysteem kan 
beoonie1en. Bij dit orrlerzoek is gebleken dat er vrij weinig literatuur 
is aver flexibele transportsystemen en dat wat er aver geschreven is 
meestal erg oppervlakkig is. 
Aan de harrl van de verzamelde informatie is een lijst opgesteld van 
aspecten aan de harrl waar:van de transportsystemen kunnen 'WOmen 
beoonieeld. 
De volgende stap was het informeren bij fabrikanten en inporteurs naar 
de verschillende transportsystemen die zij leveren. Hiet:bij blijkt 
echter al gauw dat er neestal niet een echt starrlaardsyste geleveni 
wonit, maar meer een concept net daarbij behorende l:xJuwde1en welke dan 



2 

voor de klant, indien nodig worden aargepast of uitgebreid met 
speciaal-produkten. 
om tot een uiteir.delijke aanbeveling te kanen is voor bet beoordelen 
van de diverse transportsystemen een aan de aspecten gerelateerd 
puntensysteem qqezet, waamij aan ieder transportsysteem per aspekt 
een punt wordt toegekend. De hoogte van dit punt is afhankelijk van de 
nate waarin het beschouwde transportsysteem aan bet gestelde aspekt 
voldoet. Aangezien aan bepaalde aspekten meer of llIirrler belarg wordt 
gehecht, worden de aspekten venrenigvuldigd met een individuele 
weegfactor. Vervolgens worden de gewogen punten gescmnmeerd. 

In dit verslag is in plaats van de term draagblok treeStal de term 
pallet gebruikt, er is geen betekenisve:rschil. 

Mijn dank gaat uit naar eenieder die mij geholpen heaft bij dit 
orderzoek, in het bijzorxler de leden van bet Spin begeleidingsteam en 
DAF-medewerker P. I.eeIrlers • 

..------, 
/n fer (}'Hj f ,"( ! 

! leJ e f, ... c;ecs J 

. figuur 1 
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Aspe.cten van trans,portsystemen. 

Om tot een goode beoordelin:J van een transportsyst:eem te kunnen kanen 
is bet nodig te weten welke aspecten van belarg zijn. In een later 
stadium, wanneer de geschikt::heid voor een bepaal de t.oepassin:J IOOet 
worden beoordee1d, worden deze aspecten vertaald naar een lijst van 
eisen en wensen. 
De aspecten waarop men transportsystemen kan beoordelen kan men imelen 
in vier categorieen. Deze groepen zijn, in wi1lekeurige volgo:cde: 

Effectiviteit van het transportsyst:eem 
Aansluitin:J op sec::urmire systemen (bewerk.i:rgsmac:hlnes e.d.) 
Besturin:J van bet transportsyst:eem 
Flexibiliteit van het transportsyst:eem 

Elke beoordelin:Jscategorie bevat weer een aantal beoordeli.rgsaspecten. 

Effectiviteiti 
capaciteit: 

-Het aantal produkten dat per tijd.seenheid over transportsyst:eem 
vervoerd kunnen worden. Dit wordt bepaald door de snelheid van bet 
systeem en de minimale afstand tussen de werkstukken. 
-De maximaal toelaatbare a:fJ:retin:Jen van de te transporteren 
werkstukken en de maximaal toelaatbare massa. 

lay-out mogelijkheden: 
-De richtin:Jen waarin transport kan plaatsvinden. Hierbij kunnen 
worden onderscheiden: 

-voorwaarts, dit is largs een rechte, horizontale baan 
-bochten, dit is largs een horizontaal gebogen baan 
-zijwaarts, dit is horizontaal loodrecht op de voorwaartse 

richtin:J 
-roteren, de pallet wordt hier in het horizontale vlak 

gedraaid 
-verticaal, loodrecht omhoog 
-largs een hellin:J, schuin anhoog of anlaag 
-splitsen, hierbij wordt de transportbaan gedeeld in twee 

verschillende richtin;Jen 
-samen.voegen, hierbij kanen twee transportbanen bijeen. 

-Het aantal bewerkin;Jsstations dat kan worden aargesloten. Dit 
aantal is vrijwe1 altijd zeer groote 
-De toegankel.ijkheid van bet produkt. Van hoevee1 zijden is bet 
produkt voor een bewerkin;Jsmachine toegankel.ijk. 
-Buffet:m::XJe1ijkheden. Bestaat de l1Dge1ijkheid am buffers te maken 
tussen de verschillende bewerkin;Jsstations? Daze buffers zijn vaak 
gewenst an een tijde1ijk capaciteitsverschil blSsen bewerkin:Js
stations op te vangen en zo de mac:hlnes optimaal te benutten. 

opbouw van hat transportsysteem: 
-uit welke bouwstenen wordt het systeem q:qebotlwd? Er kan hier een 
onderscheid gemaakt worden naar eenheden die direkt het transport 
verzorgen en eenheden die secu:rdaire handelin:Jen verrichten zeals 
haa.k:se overbrengin:J, rotatie eenhed.en, heftafels, wissels, 
positioneereenheden, etc. Bij het beschouwen van de opbouw ziet 
men ook dat bouwstenen meer of mirder anvattend kunnen zijn. Sans 
is een bouwsteen een cc:mplete unit voor bijvoorl::leeld rechtdoor 
transport, sams ook zijn de bouwstenen slechts onderdelen, zeals 
profie1en, kettirgen, luchtcylinders, steunen, etc. 

opbouw van de pallet: 
-de manier waarop een pallet is cp;Jebouwd.. Sans is er voor ieder 
verschillend p:rodukt een aparte pallet nodig. Bet kan echter ook 
voorkamen dat een pallet bestaat uit een p:rodukt-specifiek dee! en 
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een systeem-specifiek deal. In het laatste geval hoeft men bij het 
verarrleren van het te transporteren produkt alleen het prod:ukt
specifieke deal te vervargen en ken bet deal van de pallet dat de 
interface met het transportsystee vonnt in geb:ru.ik blijven. 

ldnEIoatica: 
-De m:gelijkheid an de snelheid te varieren. Er zijn verschillen::ie 
vo:nnen van varia tie in sne1heid te orrle:rsc:heiden. Allereerst de 
m::lgelijkheid an te ldezen uit verschillerrle snelheden voor bet 
gehele systee.m. Verder de toogelijkheid an per traject een 
verschillerrle snelheid te h.ebben. Nag een stap verder is de 
IOOgelijkheid an de versnelling en de vertraging van de pallets te 
kunnen regelen. Als laatste is er de toogelijkheid an de sne1heid 
per pallet te kunnen regelen. Bet is nodig an de versnelling en de 
vertraging te beheersen als bet produkt geen schokken mag 
orxiervinden. 

nauwkeurigheid: 
-De nauwkeurigheid van de baan die de pallet aflegt tijdens het 
transporteren. 
-De plaatsingsnauwkeurigheid van de pallet tijdens stilstarxl. 
Wanneer de pallet niet zorxier meer nauwkeurig genoeg op de baan 
stilgezet kan worden, m::>et er geb:ru.ik gemaakt 'WOrden van een 
positioneersysteem. 
-Bij scmnige bewerkingen is het noodzakelijk de pallet te fixeren 
opjat deze niet verschuift tijdens de bewerking. Bet positioneren 
en fixeren gebeurt bij veel systemen tegelijk. 

Qlqeving: 
-welke eisen stelt bet transportsysteem aan de argeving met 
betrekking tot vuil, olie, t.errperatuur, etc. Bier blijkt dat veel 
transportsystemen voor assemblage vooral ontwozpen zijn voor 
betrekkelijk schone ruimten. 

storinq/onderboud: 
-Storingsgevoeligheid. De kans dat een storing optreedt, maar ook 
de reparatietijd en de kosten zijn bier van belarg. 
~er.houd. Hoe vaak m::>et er ond.erhocd worden gepleegd en hoeveel 
werk is date 
OVer storing en orrlerhoud is meestal bij leveranciers niet veel 
goede infonna.tie verkrijgbaar, ardat een leverancier vrijwel 
altijd zal zeggen dat het door hem geleverd.e systee.m heel 
betrouwbaar is. Men m::>et bier dus vooral afgaan op eigenschappen 
van de gebruikte middelen en ezvaringen met toepassingen van het 
systeem in soortqelijke amstarxiigheden. 

prijslPrestatie verhouding: 
De kostprijs van een transportsysteem is zeer sterk afhankelijk 
van de gekozen lay-out en de gewenste voorzieningen. Voor het 
bepalen van de prijs/prestatie veIDouding zijn alleen die 
prestaties van belarg die ook daadwerkelijk nodig zijn. Hierdoor 
is het niet IOOgelijk een oordeel te geven over de prijs/prestatie 
veIDouding • 

Aansluitire secu.rrlaire systemen. 
Bewerkingsstations: 

-Kan bij een bewerkingsstation de pallet, of een deal biervan, van 
de baan worden genamen. Als dit niet toogelijk is ~ de bewerking 
op de baan plaatsvirxien, of bet produkt m::>et van de pallet worden 
genomen. 
-Maximale bewerkingskrachten. Indien de bewerking op de baan 
plaatsvindt, of op een fixeer- of positioneereenheid, is het van 
belarg dat het systeem bestarxi is tegen de eventueel optreden::ie 
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bewerki.n:Jskrachten. 

EneJ:gi.-:~ vonnen van eneu:gie worden er gebruikt voor de aamrijvin;J 
van het systeem. 
-Meestal is dit electriciteit en perslucht. Wat is bet veibnrlk en 
hoe geschiedt de aanvoer. Het eneu:gievemruik is meestal zeer 
IOOeilijk te bepalen cm:1at het sterk afhankelijk is van bet gekozen 
ontwe:rp en de omstarrligheden waa.:rt::>innen het systeem IOOet werken. 

Aan- en afvoer: 
-De aan- en afvoer karl met de han:i gebeuren door een operator of 
autanatisch met een overzetter. Bij gebruik van een overzetter karl 
men kiezen tussen een tmiversele of een produktgerichtte 
overzetter. De grens van bet transportsysteem is voor dit 
onderzoek gelegd bij de aan- en afvoer. Daa.ran zal bij dit aspect 
alleen worden gekeken naar de m:::qelijkheid an aan- en afvoet:buffer 
aan te leggen. 

Besturing: 
besturinq: 

-op welke wijze wordt bet systeem bestuurd. Men karl twee manieren 
van besturen orxierscheiden, centraal en decentraal. 
Bij een centrale besturin;J wordt alle informatie verwerkt door een 
centrale conputer die bet gehele systeem aanstuurt. 
Bij decentrale besturin;J heeft ieder station een eigen processor 
die bij bet station ve:rgaarde informatie gebruikt an alleen bet 
station zelf te besturen. Een dec:e:ntrale besturin;J is meestal 
eenvoudiger en sneller dan een centrale besturin;J. Als men aan de 
besturin;J van bet totale proces iets wil veran:leren is dat bij een 
centrale besturin;J vrij eenvoudig in tegenste1lin;J tot een 
dec:e:ntrale besturin;J, waa.:rt::>ij dan de besturin;J van ieder station 
apart opnieuw geregeld IOCIet worden. 
Om nu de voordelen van beide principes zo goed m:::qelijk te 
verenigen wordt soms een hiera.rcbisch.e besturin;J gebruikt. oit 
zijn decntrale besturirgseenheden die gekoppeld zijn aan een 
centrale besturin;J. 

coderinq: 
-Indien men verschillende produkten tegelijk op de baan wil kunnen 
besturen, IOOet men de produkten coderen. De coderin;J karl op 
verschillende wijzen worden aargebracht. De informatie die via de 
cod.erin;J wordt doorgegeven, karl ofwel direkte gegevens bevatten 
voor een station, ofwel alleen een cod.e zijn waaruit de bestur.irg 
bepaalt wat er IOOet gebeuren. Voor routing flexibiliteit is dit 
laatste een vereiste. Een an::lere m:::qelijkheid van besturen waa.:rt::>ij 
geen cod.erin;J nodig is, is gebaseerd op bet bijhouden van de 
plaats van een produkt binnen bet syst.eem. 

Andere systemen: 
-De m:::qelijkheid an de besturin;J te koppelen aan de besturin;J van 
de werkstations. Men zal dit willen gebruiken an door te geven 
welk produkt ergens is aargekanen. Ook geeft dit de toogelijkheid 
an, afhankelijk van bet bijvoo:tDeeld we! of niet lukken van de 
bewerkin;J I de routin;J van bet produkt te veran:leren. 

Flexibiliteit: 
De flexibiliteit van een transportsysteem is op te delen in een aantal 
vonnen van flexibiliteit. Men orrlerscheid: 
produktie flexibiliteit. 

oit is een maat voor de m:::qelijkheid an verschillende produkten te 
transporteren. Vooral de afmetin;Jen, de maximale belastin;J en de 
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uitvoering van de prcduktdrager spelen hiemij een mI. 
produkt flex:ibiliteit. 

De tijd en de llDeite die ncxtig is an over te gaan op bet transport 
van een an:ler produkt. Vaak meet hiervoor van produktdrager 
veran::lerd worden. 

routing flexibiliteit. 
De nogelijkheid an gebruik te maken van verschillende WEgen. 

proces flexibiliteit. 
De l.lXXJe1ijkheid an versdlillende produktie-processen teqe1ijk te 
Iaten plaatsvinden. Him:voor is het ncxtig dat gelijktijdig 
versdlillerrle of verschillerrl uitgerustte draagblokken op bet 
syst.eem aanwezig zijn. Deze vonn van flexibiliteit vereist ook een 
grete prcx:iukt- en routing-flexibiliteit. De eisen die hiervoor aan 
de besturing worden gesteld zijn hoog. 

expansie flex:ibiliteit. 
Het gemak ~ het systeern kan worden uitgebreid. Een m:xiulaire 
opbouw is hiervoor een vereiste. Expansie flexibiliteit harxJt nauw 
samen net de m:::ge1ijkheid tot hergebruik. 
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Er bestaan zaer veel verschillerJie scotten transportsystemen. CD tot 
een eerste schifting te karen is een lijst gemaakt met een aantal eisen 
die voortvloeien uit de beoogde toepassin;J. 
Voor het verkrijgen van een hoge graad ven flexi.biliteit is hat nodig 
dat het systeem werkt met ongebonden werstukdragers. 
Voor de te transporteren produkt:en is uitgegaan van een massa van 
±20 kg en een afmetin;J van ± 300*300 nm. 
Een uitgargspunt dat vanuit hat SPIN-team we:rd. gesteld is dat hat 
systeem mcdulair l1Det zijn opgebouwd en zoveel mgel.ijk standaal:d 
onderdelen bevat. 
Een groot aantal leveranciers is met bove:rgenoem:ie voorwaarden 
benaderd. De leveranciers zijn in bijlage 1 opgen.ane:n. 
Tussen de op deze wijze verzamelde systemen zitten twee scotten die 
veel gebruikt worden in de assemblage-Wustrie maar in dit onderzoek 
tach in een vroeg stadi\Dll zijn afgevallen. 
Ten eerste de Automated Guided Vehicles. (AGV) Dit zijn wagentjes met 
een eigen aandrijvin;J die een spoor volgen dat in de vloer gelegd 
wordt. Dit spoor kan een stroamvoeren::ie draad zijn of sams zelfs tape 
dat op de gron:i wo:rdt geplakt. Deze AGV's rijden langs de verschillerJie 
bewerkingsstations en vaak ook langs hat magazijn. De belal')3rijkste 
voordelen van AGV's zijn dat de vloen:uimte vrijblijft en hat eenvoudig 
kunnen veran:ieren van de route. Deze vonn van transport is echter 
vooral geschikt voor grotere produkten (laadvenoogen 20Q-1000kg), 
transportafstanden van tientallen tot hon:ierden meters en la:rxJere 
cyclustijden. 
Ten tweede de hangbanen. Dit systeem bestaat uit een boven de werkvloer 
hangerJie rails waaraan haken hangen met daaraan de werkstukdragers. De 
aandrijvin;J geschiedt ofwel door een kettin;J in de rails, die de haken 
meetrekt, ofwel door een aparte l'1Dtor aan iedere haak. Met hangbanen 
kan men zaer uitgebreide en flexi.bele syst.emen bouwen. Hie:tbij geld 
echter ook dat het systeem gemaakt is voor grotere produkten en lan:Jere 
afstanden. Voor een toepassin;J zeals bij hat SPIN-projekt, met kleine 
onderdelen en korte afstanden, wo:rdt zoln systeem veal te duur. 
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uitwerking transport§ystemen 

Een aantal systemen is met uitgebreid geanalyseerd a:trlat ze 
onoverkamelijke bezwaren hadden. 
Het Philips Variabel Transport System (VIS) is ontwo:tpen voor een 
montagelijn en is met bestani tegen cngevirgsinvloed.en zeals die 
optreden bij OAF. 
Ret Rapistan I..an:ie t:MS transportsysteem is oak met goed. bestan:i tegen 
vervui.ling. Tevens is er door Rapistan I..an:ie een meuw systeem 
ontwikkeld dat wel voldoenje bestani is tegen vervuiling en qua opzet 
vrijwel identiek is, dit nieuwe systeem is wel uitgebreid geanalyseerd. 
Het Xenorol-systeem is een rolle:nbaansysteem. Een rollenbaansyteem kan 
wot:den gebruikt als basis voor een transportsysteem voor een flexibele 
assemblagec.el, maar behoeft dan neg wel vee! toevoeg!ngen. Cltrlat de 
vele rolle:nba.ansyt;em: die te koop zijn nauwelijks verschillen als 
basis voor bet becx:)gde systeem, is alleen bet xenorol-syteem bier 
behar.deld. Ret xenorol-systeem is goed modulair opgebou.wd en is zaer 
uitgebreid. '!'evens was bierover goede documentatie beschikbaar. 
Zoals in bet vorige hoofdstuk al gesteld zijn l'lan]banen (Demag, Apollo) 
en 'NN's (Hyster) oak vroegtijdig afgevallen. 

De systemen die uitgewerkt zijn aan de ham van de lijst met aspecten 
zijn: 

Rapistan Iim:le PI' 
E..WAB 
KlTZ 
OOSCH 
Xenorol 
Mini CARrRAC 
SYSM:) 
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Rapistan Iande PI' 

Het Rapistan I.arxle PI' systeem is een nieuw transportsysteem dat 
halverwege 1987 op de markt zal kamen. 
Het is OWel:x:>triNd uit twee paralle1le starrlaaJ:d profie1en waarover naar 
keuze een kettirg of een .bani loopt. Op daze .bani of kettinq wordt een 
pallet geplaatst. D:x>r op het juiste nanent de pallet van de baan te 
heffen kan de pallet gestopt worden, of een arrlere functie 
plaatsvin:ien, zeals transfer, :roteren, etc. 

Effectiviteit 
capaciteit: 
De transportsnelheid bedraagt 18 ny'min. 
Als gevolg van bet geb:ruikte besturin;Jssysteem JOOet er een orrlerlirge 
afstarrl tussen de pallets zijn van ca.. 2 meter. 
De maximale belastirg van de baan is 100 kgJm. De baan wordt voor de 
klant op maat gemaakt. Men kan de breedte varieren tussen 200 en 
1000 mm. 
1ay-out: 
Het transport is in eerste instantie irgericht voor voo:r:waarts 
transport. De verschillerrle hulpfuncties bieden de llX:lgelijkheid an oak 
zijwaarts en vertica.al te ve:rplaatsen, te beffen en te roteren. 
Het besturin;Jssysteem beperkt bet aantal aan te sluiten bewerkir¥;Js
stations tot 125. 
Het produkt is toegankelijk vanaf 5 zijden, niet vanaf de orrlerkant. 
De pallets mogen niet op de baan worden tegergehoudenwa bet contact 
tussen pallet en aan1rijvirg gehardhaafd blijft. Voor iedere 
buffe:rplaats is daarom een befeenheid nodig I betgeen grotere buffers 
kostbaar maakt. 
opbouw: 
Het systeem is opgel:x:>triNd uit 2 largsliggers, waa.rover een .bani of een 
kettirg loopt, met bier tussen dwarssteunen op maat. (figuur 2) Er 
bestaan conplete standaardunits voor transfer, roteren, vertica.al 
transport en heffen. Het aansluiten van daze units op de centrale 
besturirg is eenvoud.ig. Iangs de baan zijn biertoe an de meter 
aansluitdozen geplaatst. De aansluitirg wordt door middel van 
stekkervemindir:gen tot starrl gebracht. 
pallet: 
De pallets JOOeten ze1f geconstrueerd worden. De uitvoerirg van de 
pallet is geheel vrij zolanJ de on:1erkant maar vlak is zodat daze op de 
kettirig kan steunen. De breedte van de pallet met overeenkanen met de 
gekozen breedte van de baan. Zodra er gebruik gema.akt wordt van 
ge1eidirgen of positioneerinrichtinJen, stelt dit natuurlijk meer eisen 
aan de pallet. 
kinematica: 
De snelheid van bet systeem is vast en kan niet veranderd worden. 
nauwkeurigheid: 
De posiioneerafWijkirg van de pallet op de baan is groat en kan tot 
10 mm bedragen. Irxtien nauwkeurigheid gewenst is bij stations is bet 
dus ncxlig de befeenheid te canbineren met een positioneerinrichtirg. 
anqeving: 
De kettinguitvoerirg van bet systeem is behoorlijk bestarrl tegen vuil 
en vet. 
storingjonderhoud: 
Het onderhoud van dit systeem bestaat uit het spannen en bet smeren van 
de kettirg. 
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Bij een bewerk:.in:Jsstation kan naar keuze de pallet aIleen opgeheven 
worden of gehee1 uit de baan genamen worden. 
De befeenheid kan naar keuze aIleen de pallet CJ.Pheffen an bet contact 
met de aandrijving te ve::d:>reken, of ook positioneren, of beffen, 
positioneren en fixeren. Inllen noodzakelijk kan men de hefinrichting 
aanpassen aan hoge bewerkingskrachten. 
energie: 
De hoofdaandrijving maakt gebruik van e1ectraocrtoren, de hulpfuncties 
werken pneumatisch. Voor de aanvoer van lucht en st:roan is een 
kabelgoot gemaakt in de langsliggers. 
un- en afvoer: 
Grote aan- en afvoet:buffers zijn met dit systeem zeer kostbaa.r CIlrlat er 
voor iedere bufferplaats een befeenheid nodig is. Men kan a1s buffer 
weI gemakkelijk een koppeling maken met bijvoo:r:beeld zwaa.rtekracht 
rollenbanen. 

Besturing 
besturing: 
De besturing wordt gerege1d door een centrale besturing met daaraan 
gekoppe1d Local Control Devices (lCD) voor iedere hulpfun.ctie. A1s een 
pallet in bet transportsysteem wordt gebracht, wordt in de carp.rt:er de 
nodige infonnatie over de pallet ingevoerd. Dit kan met de harrl of met 
een codelezer gebeuren.Door tijdbereken.i:rq houdt de carp.rt:er bij waar 
iedere pallet zich bevin:it, wanneer hij op een bepaald punt vertrekt en 
wanneer hij op bet volgende pmt aankamt. Aan de harrl van daze 
infonnatie geeft de cc:mplter aan de lCD's door wat er DDet gebeuren met 
een pallet die aankamt. 
codering: 
Doordat de pallets niet gecodeerd worden spaart men dure uitlees
apparatuur langs de baan uit. Bij calamiteiten, zoals bet blijven 
steken van een pallet, zaI het systeem ec::hter eerder in de war raken. 
Het is we1lOO9e1ijk een pallet uit de baan te nem:m irrlien er iets mis 
gaat. Deze wordt dan door de cc:mplter a1s vennist gemel.d. 
andere systemen: 
Men kan via de I.CD' s infonnatie dOOl:'g'even aan de carp.rt:er en zo dus een 
koppeling maken met sensoren e.d. Ook is bet lOO9e1ijk de centrale 
carp.rt:er direkt te koppelen aan an:iere systemen. 

flexibiliteit 
p:r:oduktie flexibiliteit 
Doordat de grootte van de pallet ze1f kan worden gekozen, evenals de 
uitvoering, en de maxfma1e belasting van de baan vrij hoog ligt, is de 
produktie flexibiliteit groote 
produkt flexibiliteit 
Er kan eenvoudig van produkt worden gewisseld doordat de pallets los op 
de baan liggen. 
routing flexibiliteit 
Irrlien de lay-out dit toelaat kan men vanuit de centrale cxmputer een 
andere route voor een produkt opgeven. 
prooes flexibiliteit 
Doordat bet besturingssysteem bij kan houden welke produkten zich waar 
bevinden, kan men verschillerrle produkten tegelijk laten bewerken. 
expansie flexibiliteit 
Door de goede mod.ulaire opbouw is bet systeem eenvoudig uit te breiden. 
Ook de besturing is mod.ulair opgebouwd. 
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EWAB 

De kern van bet E.WAB-systeem is een speciaal ontwo:q;:en kettin;;J. Deze 
ketting bestaat uit kunststof schijfjes die zowel horizontaal als 
verticaal ten opzichte van elkaar 10Jnnen draaien. Deze kettin;;J maakt 
bet mogelijk het transport langs een kronkelige wag in bet horizontale 
vlak te laten verlopen. ~ de kettin;;J bevi.rden zich geleidingsplaten 
waarover de pallets schuiven. Deze pallets steunen met een of twee 
schijven op de kettin;;J en worden zo voort:bewogen. (Zie figuur 2) Een 
pallet kan op de baan worden tegergehouden door een pal voor de schijf 
te houden, waarbij dan de ketting orner de pallet door slipt. De 
mogelijkheid bestaat an met behulp van wissels een pallet van bet ene 
traject. op een amer traject over te zetten. 00k is het mogelijk 
hellingen in het traject op te nemen. an te kcmen tot een goede 
oplossing biedt bet E.WAB-systeem een uitgebreid scala aan l:x:alwstenen. 

figuur 2. 

Effectiviteit 
capaciteit: 
Bet aantal pallets dat verwerkt kan worden :bErlraagt maximaal. 25 per 
minuut. 
De maximale belasting per pallet is 30 kg. 
De lengte en de breed.te van de pallet kan zelf worden bepaald, waarbij 
een afmeting van 300*300 mm geed mogelijk is. 
lay-out: 
Bet transport kan rec:htdoor gaan, langs l:xx:hten met verschillerrle 
stralen of langs een helling. 00k bestaat de mogelijkheid an haakse 
hoeken te maken, een pallet te roteren of an met wissels van baan te 
veranderen. 
Het aantal bewerkingsstations dat kan worden aargesloten is onbeperkt. 
De pallet is van 5 zijden toegankelijk, niet vanaf de orrlerzijde. 
De pallets 10Jnnen op de baan worden tegenge.houden, waardoor men op de 
baan zelf kan buffere:n. 
opbouw: 
Van het EWAB systeem zijn vele l:x:alwstenen verkrijgbaar. De 
belangrijkste zijn: rec:hte baanstukken en l:xx:hten van willekeurige 
afmetingen, hoeken, wissels, verschillerrle steunen, positioneereenheden 
en controlestations. 
pallet: 
De pallet bestaat uit de volgerrle delen: 
-twee geleide blokken: Deze steunen op de ketting en zorgen voor de 
voort:stuwing en de geleiding. 
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-grondp1aat: Hieraan zitten de ge1eideb1okken en de adapter bevestigd. 
-adapter: Dit deel op de grondp1aat zorgt ervoor dat er verschi11ende 
opbouwen gebruikt kunnen worden. 
-opbouw: Dit is bet produkt-specifieke deel van de pallet en -wordt 
ontworpen naar aanleidin:j van de geanetrie, l:lenodigde bereikbaal:heid, 
e.d. van bet produkt. 
Voor de grondp1aat en de adapter bestaat er een grate keuze uit 
sta.rDaard de1en. 
kinematica: 
De snelheid is niet variabel en wordt bepaald door de keuze van de 
notor en de oveJ::brengirg. 
na.uwkeurigheid: 
De baan ze1f heeft een nauwkeurigheid van ca. 2 l1ID.. Om te :pJSitioneren 
en te fixeren wordt met een pers1uchtcy1in:Jer de pallet tegen een 
aans1g gedrukt.Dit geeft een nauwkeurigheid van enkele tierrlen 
mi1imeters. De fabrikant zegt :pJSitioneereenhed.en te kunnen 1everen me6 
een nauwkeurigheid van 0.02 l1ID.. 
cmgeving: 
Ibor bet gebruik van een kettirg en bet ontbreken van verdere bewegende 
delen is het systeem behoor1ijk bestarxi tegen vuil en olie. Het E.WAB 
systeem wordt vee1 toegepast in de auto-in:iustrie. 
storingen/ond.erhoud: 
Het systeem is eenvoudig van opzet en gebruikt een kunststof kettirg, 
betgeen bijdraagt tot een hoge bedrij fszekeJ::heid en weinig ondertloud. 

secundaire systemen 
bewerkingsstations : 
Bij een bewerkingsstation kan men de pallet op de baan 1aten of deze 
uit de baan l'lelIerl. Ook is bet mogeliojk a11een bet prcduktspecifieke 
dee1 af te l'lelIerl. 
Er m::x]en geen bewerkingskrachten op de baan worden uitgeoeferrl, mdat 
dit tot een zeer hoge wrijvirg tussen pallet en kettirg zou 1eiden. 
Eventuele bewerkingskradlten moeten dus door bijvoo:r:beel.d de fixeer
eenheid opgevargen worden. 
energie: 
De hoofdaandrijvirg is e1ectrisch, de hulpfuncties maken gebruik van 
pers1ucht. De 1eidingen hiervoor kunnen in de kokers van de geleidirgs
banen worden gelegd. 
aan-en afvoer: 
Ibor de eenvoudige manier van bufferen kunnen gemakkelijk grate aan- en 
afvoel:buffers gemaa.kt worden. ]):)or deze in een spiraalvonu te make:n 
kunnen ze zelfs op eenvoudige wijze zeer groat worden ten opzidlte van 
bet benodigde grorxioppet:V1ak. 

besturing 
bestu:rinq: 
De besturirg kan centraal of p1aatselijk gerege1d worden. Voor een 
f1exibel systeem za1 bet nodig zijn een centraal of een hierarchisch 
opgebouwde besturirg te geb:ruiken. Het is m::x]e1ijk detectoren aan te 
sluiten die contro1eren of bet produkt in orde is. Indien er een 
fout:me1din:j kant kan dan bet transportsysteem bet desbetrefferrle 
produkt afvoeren. 
eoderinq: 
De coderirg van de pallets kan op versdli11ende manieren gebeuren. Een 
van de metboden is bet we1 of niet aanbrengen van metalen p1aatjes op 
vooraf bepaalde :pJSities op de pallet. Detectoren 1angs de kant 
registreren dan de aanwezigheid van deze p1aatjes waama de CXB.tp.Iter 
hieruit kan bepalen om walk produkt het gaat of wat er mea l'OClet 
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gebeuren. Een arXlere mogelijkheid is bijvoorbeeld een barcode op de 
pallet. 
andere systemen: 
Bet is llXXJe1ijk om de besturing van hat transportsysteem te koppelen 
aan arx:lere systemen. 

flexibiliteit 
produktie flexibiliteit 
De maximale belasting per pallet is beperkt tot 30 :kg. Voor de 
a:frootingen is er een grate keuze llXXJe1ijk, net a1s voor de uitvoering. 
produkt flexibiliteit 
]):)ordat de pallet bestaat uit een produkt-specifiek deal en een 
transport-specifiek deal kan nat eenvoudig een arXlere prcxhik:tdrager 
nonteren. Hat is uiteraani oak llXXJelijk om de gehe1e pallet te 
vet.Va:rgen. 
%'OUting flexibi1iteit 
Irxlien de besturing juist wordt gekozen kan nat de routing van een 
produkt varieren. 
proces f1exibi1iteit 
Het systeem kan verschiller.de produkten tege1ijk vervoeren en aan de 
harrl van een codering de juiste wag laten volgen. 
expansie flexibiliteit 
]):)or de nodulaire opbouw is aansluiting van extra delen eenvc:udig. We1 
l'OClet op hat aansluitingspunt hat oude traject aargepast worden. 
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KITZ 

Ret Kitz transportsysteem heeft als basis een aantal profielen waa.nree 
men met behulp van vele hulp stukken een systeem kan bouwen. Er zijn 
twee toogelijkheden voor transport. Voor de in het SPIN project 
gevraagde toepassing kcmt vooral het transport door middel van een 
"staurolketting" in aannerking • .Aan iedere schakel van zoln ketting zit 
een rolletje waa.rop de pallet steunt. (zie figuur 3) De voordelen van 
zo'n ketting zijn dat deze goad bestarrl is tegen vuil, een hoge 
belastba.a.l:heid heeft en dat de toogelijkheid bestaat an de pallet op de 
baan tegen te houden zon:1er dat er hoge wrijvingskrachten optreden. De 
tweeds toogelijkheid van transport is het ''n¥:xluul kon .. systeem. Oit 
bestaat uit een ketting die op zijn zijkant door een geleiding loopt en 
waarop schijfjes zijn geroc>nteerd die als meenemer dienen. De pallet is 
hiertoe aan de on:1erzijde voorzien van een rome uitsparing waarin de 
opnerner past • .Aan weerszijden van de ketting ligt een profiel waa.rop 
een kunststof laag is aangebracht. Hierover schuift een pallet waarin 
aan de on:1erzijde een uitsparing is gemaakt voor de meenemer. (zie 
figuur 4) Naast voorwaarts transport biedt dit ook de toogelijkheid tot 
het maken van bochten. Bij het "m:xiuul kon II systeem is het we! nodig 
an bij een bewerkingsstation, of de kettir¥j""" stil te zetten, of an de 
pallet van de meenemer te halen door hem bijvoo:t:beeld te heffen. 
Voor han:lelingen als transfer, roteren, positioneren, geleiding, etc. 
moet de gebruiker zelf uit allerlei onderdelen functie-units 
oonst:ru.eren. 
Ret feit dat het systeem wo:t'dt opgebouwd uit st:an:Jaard onderdelen, 
zoals profiel, steunen, zuigers, aarxirijving, e.d., geeft de 
toogelijkheid an het systeem precies zo te bouwen a1s het gewenst is, 
maar anrlat de gebruiker zelf de functie-units en de besturing moet 
ontwerpen en construeren, is hiennee nogal vee! inventiviteit en 
ontwerptijd getooeid. 

figuur 3. 

Effectiviteit 
capaciteit: 

figuur 4. 

De snelheid van het systeem bedraagt 5 of 10 nvmin. De maximaal 
toelaatbare belasting van de baan bedraagt 100 kgfm. 
De afrcetingen van de pallet kunnen vrij gekozen worden, waart>ij een 
mat van 300*300 :mm goad lOO9'elijk is. 
lay-out: 
Het transport is in eerste instantie voorwaarts als men gebruik maakt 
van de staurolketting. Irrlien (voor een dee! van het traject) gekozen 
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wordt voor bet ''m:xiuul ken_" systeem, 1a.nmen er ook bochten van 90° en 
180 0 gemaakt worden. 
Met rellen, pneumatische zuigers en arxlere orderdelen moeten door de 
gebruiker zelf transfers, draaitafels, befeenheden, en 
positioneereenheden gemaakt worden. 
Het systeem legt in principe geen beper1d.rxjen op aan bet aantal aan te 
sluiten bewerkin;Jsstations. 
De "staurolketting" leent zich zaer geed voor bufferen, atdat men de 
pallets gewoon op de baan kan tegenhouden zonder dat dit wrljving en 
daarbij horende slijtage tot gevolg heeft. 
opbouw: 
Het systeem wordt opgebouv.d uit een grote verscheidenheid aan 
elementaire orrlerdelen zoals prefielen, steunen, ketting, glijlijsten, 
ketting met meenemers, rechtgeleidirgen, pnannatische zuigers, etc., 
etc. 
pallet: 
De pallet meet zelf ontwo:rpen worden, waart>ij bet voorzien meet worden 
van een vlak draagvlak an op de ketting te 1a.nmen steunen. Iniien van 
bet ''m:xiuul ken "systeem gebruik gemaakt wordt meet er ook een 
uitsparing zijnV'oor de lDge1"leller. Daze uitsparing kan men eventueel 
uitvoe:ren als een gleuf tot de achterzijde van de pallet, zodat men de 
pallet op de baan kan worden geplaatst, waama de eerst ka:re:rrle 
lDge1"leller in de pallet zal schuiven en deze zal meenemen. 
Naar aanleidirg van de zelf ~de hulpstukken zullen er 
eventueel meer eisen aan de pallet gesteld worden. 
kinematical 
De snelheid bedraagt 5 of 10 nVnrln. maar kan, irdien noodzakelijk, ook 
worden aangepast. 
:nauwkeurigheid: 
De positioneemauwkeurigheid bij gebruik van de staurolketting is zaer 
gering (±10 1lI'l\). Daze kan men sterk ve:a::Deteren door geleidingen toe te 
passen. Een positioneer nauwkeurigheid van 1 mm is dan haalbaar. Het 
''m:xiul ken_" systeem heeft een positioneemauwkeurigheid van ± 2 mm. 
Men kan op bewerkingsplaatsen gebruik maken van positioneer- en 
fixeereenheden. 
atqevinq: 
Door de toepassing van een ketting is bet systeem behoorlijk bestan:l 
tegen vuU en olie. 
storingfonderhoud: 
Het transportsysteem op zich heeft weinig orderlloud :oodig. De ketting 
is bet enige bewegerde deel. 

Secundaire systemen 
:bewerldngsstations: 
Voor de aansluiting op bewerkin;Jsstations kan de pallet van de baan 
worden genomen of, alleen bij de "staurolketting", op de baan blijven. 
Als men de pallet op de baan laat llDet men opletten dat de 
bewer1d.rxjskrachten, die hogere wrijvingskrachten in de ketting tot 
gevolg hebben, met leiden tot oveJ::belasten van de notor. 
energie: 
De aandrijving van zowel de staurolketting als de van bet ''m:xiul ken " 
systeem geschiedt electrisch. Voor functie-units zal men meestal -
gebruik maken van perslucht. 
aan- en afvoer: 
De staurolketting-uitvoering kan geed als aan- en afvoet:buffer worden 
gebruikt. 
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Besturing 
Ret systeem voorziet niet in een stan:3aard besturin;J. Ret is dus 
noodzakelijk de gehele besturin;J van het systeem zelf te ontwexpen, 
zorrler dat er gebruik gemaakt kan worden van stan:3aard units. 

Flexibiliteit 
pJ:Oduktie flexi.biliteit 
De afmetingen en uitvoerin;J van de pallets is geheel vrij en de 
maximale belastirg van de baan behoorlijk hoog. nit geeft de 
1OO9elijkheid an een grate verscheidenheid aan produkten te ve:rvoet'el'l. 
produkt flexi.biliteit 
Voor het transport van een arrler produkt kan men gewoon een ardere 
pallet op de baan plaatsen. Irxlien het OV'erzetten, p::>Sitioneren, e.d. 
hierbij niet op de zelfde wijze kan gebeuren, zal bet nodig zijn daze 
hulpfuncties bij te stellen, wat de flexibiliteit sterk vermi.nderd. 
:routing flexi.biliteit 
Daze vonn van flexibiliteit wordt geheel bepaald door de gekozen lay
out en besturing. 
prooes flexi.biliteit 
Bij een geed ontwerp is het 1OO9elijk an verschillende produld:en 
tegelijk door bet systeem te laten transporteren. 
expansie flexi.biliteit 
Door de opbouw van de constructie is deze gemakkelijk uit te breiden, 
waa.rl:>ij echter dazelfde qrnerkin;Jen gelden als bij de opbouw van bet 
systeem. 
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MINI -cARI'RAC 

Het mini-cartrac systeem bestaat uit een rails waarover pallets rijden. 
I.angs de rails loopt een as die continu rorrldraait. order aan de 
pallets zitten twee wieltjes die op de as steunen onder een hoek die 
varieert tussen 90° en 45°. Als de hoek van de wieltjes 90° bedraagt 
zullen deze alleen ronddraaien en zal de pallet stil blijven staan. 
Wordt nu de hoek larqzaam verdraaid, dan zal de pallet gaan bewegen en 
een maximale snelheid bereiken bij een hoek van 45 0

• [):)or op de baan en 
op de pallets driehoekige schuiven te lOOIlteren, wordt de stan:l van de 
aandrijfwieltjes gevarieerd. (zie figuur 5) Het grote voordeel van dit 
systeem is dat de vertragirg en versnellirg bij stations en bufferen 
geed kan worden beheerst. Het is echter we! een duur systeem. 

figuur 4. 

Effectiviteit 
capaciteit: 

os 

De snelheid van de pallets is variabel met een zeer groat bereik, tot 
5 nVs. Het maximale gewic:ht per pallet bedraagt 100 kg. De afmetirg van 
de pallet is 500 * 500 nun. 
lay-out: 
De versc:hillerrle vorman van transport die nD:Jelijk zijn zijn: 
voorwaarts, langs een gebogen baan, verticaal, :roteren en dwars olssen 
twee transportlijnen. Het is oak nD:Jelijk an de rails langs een hellirg 
te leggen. 
Het aantal bewerkllgsstations dat kan worden aargesloten is in principe 
onbeperkt. 
Het prcdukt is van vijf zijden toegankelijk. 
Men kan op de baan zelf bufferen zonder dat bier hulpniddelen bij nodig 
zijn. De pallets botsen met bij het bufferen en er is oak geen 
stuwdruk. 
opl:)ouw: 
Het systeem is opgebouwd uit de volger.rle c:::arp:menten: rechte en gebogen 
rails, draai-inric:htirg, transfer, lift, en positioneereenheid. 
pallet: 
De pallet kan men naar eigen antwerp maken. Orrler aan de pallet worden 
dan de geleidewieltjes en de oOOerdelen voor de aandrijvirg gem:>nteerd. 
kinematical 
De snelheid is per baanstuk te regelen. Het accelereren en rernmen 
gebeurt gelijkmatig waardoor er geen schokken optreden. Hiertoe zijn 
bij ieder bewerk:inJsstatian driehoeJdge sc:huiven geplaatst die de twee 
aandrijfwieltjes verdraaien van 45° naar 90°, en zo de snelheid laten 
dalen tot nul. 
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nauwkeuriqheid: 
De positione.ernauwkeurigheid waannee een pallet op de baan stopt is 
± 2mm. Indien een hogere nauwkeurigheid gewenst is 10Jnnen er 
verschillende methoden van positioneren geb:ruikt 'WOmen, waarbij de 
precisie op100pt tot enkele duizendste millimeters. 
alrJeving: 
Het systeem is behoor1ijk bestand tegen wi1 en vet. We! ve:rdient het 
aanbeveling an de pallet te voorzien van ra:rrlen die de rails :besc:h.eI:Ioon 
an een te grote ve:rvui1ing van de as en de wieltjes tegen te gaan. Hat 
systeem 'WOrdt in de autoWustrie toegepast. 
storinq/onderhoud: 
De enige delen die on:lert1oud behoeven zijn de 100pwielen. De pallets 
1iggen los op de baan en zijn dus eenvoudig te repareren en te 
ondertlouden. 

Secundaire systemen 
bewerkingsstations: 
De pallet b1ijft op de baan en kan daar eventueel gepositioneerd. en 
gefixeerd 'WOmen. Indien men de pallet opbouwd uit een 
transportspecifiek dee! en een produkt specifiek deel, kan men bij 
bewerkingsstations het produktspecifieke deel afnemen. 
Doordat de pallet met de 100pwieltjes op de aan:3rijfro1 steunt kan men 
geen a1 te grote bewerkingskrachten op de pallet uitvoeren. 
energie: 
Het systeem 'WOrdt met electrc.m:1t:oren aargedreven. De 1eidin:jen voor de 
e:nergietoevoer kan men in de kokers van de rails 1eggen. 
&an- en afvoer: 
Door de eenvoudige wijze van bufferen kan er makkel.ijk een aan- en 
a.fvoerbuffer women gemaakt. 

Besturing 
Het systeem voorziet in een f1exibele besturing met order andere de 
llIJgelijkheid an pallets te coderen. 00k kan men nagaan waar een pallet 
zich bevin:lt. Een koppeling met andere CXI1TpUters behoort ook tot de 
llIJgelijkheden. 

F1exibi1iteit 
produktie flexibi1iteit 
De maxi.male belasting van de pallets is groot, evenals de afmetingen. 
Qtrlat men ook de inrichting van de pallets geheel zelf kan bepalen en 
de versnel1ingen kan beheersen, kan men zeer vele produkten vervoeren, 
zelf 1abiele. 
pxodukt flexibilitei t 
om een goede produkt flexi.bi1iteit te verkrijgen za1 het nodig zijn an 
de pallet uit te voeren met een afneembaar dee1, dat produkt speoifiek 
is. 
routinq flexibiliteit 
Indien de 1ay-out dit toestaat kan men de routing varieren. 
proces flexibilitei t 
Het is moge1ijk an pallets met verschi11ende produkten tege1ijk te 
transporteren en deze ieder de juiste route te 1aten vo1gen. 
expansie flexibiliteit 
Door de zeer goede lOOdulaire opbouw is het eenvoudig an delen aan te 
bouwen. 
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XENOROL 

Het Xenorol systeem is een aargedt'even rollenbaan systeem. 
(zie figuur 6) Op deze rollenbaan kan men pallets plaatsen. Het systeem 
is niet speciaal ontworpen voor transport van werk:st:ukdraqers en daaran 
m::leten er an tot een flexi.bel systeem te zelf allerlei aanpassirgen 
ge:maakt worden. Ret systeem op zidl is goedkoop. 

figuur 6. 

Effectiviteit 
capaciteit: 
De snelheid waanooe de pallets worden vet:plaatst ligt tussen de 6 en 60 
lll/min. Er hoeft geen :ruimte tussen de pallets open te blijven. 
De baan is in versdlillerrle breedten te verkrijgen en varieert tussen 
300 en 750 nun. De:maximale belasting per pallet bedraagt 30 kg. 
lay-out: 
bet Xenorol systeem kent de volgen::1e oanponenten: rechte sb.ikken, 
lxx::hten, wissels en een transfer. 
Aan bet aantal in bet systeem op te nel't'eIl bewerkirgsstations is geen 
beperking gesteld. 
Ret produkt is vanaf vijf zijden toegankelijk. 
De pallets kunnen op de baan worden tegergehouden. Men kan op deze 
manier eenvoudig bufferen. 
opbouw: 
Ret systeem is opgebouwd uit standaard m:x:lules voor rechte sb.ikken, 
lxx::hten, wissels, transfers, in- en uitsluizing en stops. 
Een electrcm::rt:or drijft een as aan die onjer de rollen loopt. Via 
snaren wordt de overt:>rerging gerealiseerd tussen de as en de rollen. 
J):)ordat iedere snaar met een slipkoppeling op de as zit, kan men de 
rollen tegenhouden. De assen van de versdlillerrle trajecten kunnen 
worden vert:londen zodat er niet voor ieder baanstuk een aparte DDtor 
nodig is. 
pallet: 
Er zijn geen stan::la.ard pallets voor dit systeem. De pallets m::leten aan 
de orxlerzijde voldoerrle vlak zijn, maar mcgen verder geheel willekeurig 
ontworpen worden. De afmetingen van de pallets mcgen ook verschillen. 
ki.nanatica: 
De snelheid van de pallets is van tevoren in te stellen per traject. 
OOk is bet mcgelijk enkele rollen sneller te ljlten draaien door bij die 
rollen een grotere aarxlrijfspoel op de aarxlrij~ te plaatsen. 
nauwkeurigheid: 
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De p:>eitioneernauwkeurigheid van bet systeem is qerin:J. Op plaatsen 
waar dat qewenst is Jean men qeleidirgen aan brergen an een betere 
p:>eitionerin:J te verkrijqen. Irxlien een hoqere nauwkeurigheid 
noodzakelijk is zal men een p:>eitioneereenh.eid :o:oeten qebruike:n. Daze 
is echter met stan:Iaard voor dit systeem leve:d:aa.r en zal dus zelf 
ontworpen :o:oeten worden. 
CIl¥'.:JEIVinq: 
De fabrikant zegt dat bet systeem qeed. bestam is teqen wil en vet. 
Het meest kwetsbare deel zal de snaaraandrijvin:J zijn. 
storinqfonderhoud: 
Het systeem zelf is eenvoudiq hetgeen de betrouwbaaJ:heid ten qoede 
kamt. De snaren zijn duidelijk aan slijtaqe orderheviq, vooral indien 
er veel qebufferd womt. De snaren kunnen worden vet:V"an!Jen zor:der de as 
te demonteren. 

Secundaire systemen 
bewerkinqsstations: 
Doordat bet transportsysteem qeen hoge p:>eitioneernauwkeurigheid bied.t 
leent bet zich vooral voor bewerkl.rqen buiten bet transportsysteem. 
De :maximale kracht die op de baan maq worden uitqeoefend is 30 kg per 
rol. 
energie 
De aa.n:!rijving van bet systeem qebeurt door electrarotoren. Voor de 
zelf te maken hulpstukken zal veelal qebruik qemaakt worden van 
persluchtcylimers. . 
un- en afvoer: 
Door de eenvoudiqe manier van bufferen kunnen er makkelijk qrote aan
en af'voe1:buffers qemaakt worden. 

Besturing 
Het systeem womt zorrler besturin:J qeleverd. Dit IOOet dus zelf worden 
qebouwd of elders worden ingekocht. 

Flexibiliteit 
pl.'Oduktie flexibiliteit 
Ret systeem is in staat zeer uiteenloperrle produkten te vervoeren. 
pZ'Odukt flexibiliteit 
Doordat de pallets los op de baan liggen is bet eenvoudiq an aver te 
qaan op arrlere pallets. 
routing flexibiliteit 
Daze is qeheel afhankelijk van de lay-out en de besturin:J. 
proces flexibiliteit 
Het systeem op zich Jean verschillende produkten teqelijk vervoeren. De 
qekozen besturin:J en hulpfuncties zijn voor de proces flexibiliteit 
bepalend 
expansie flexibiliteit 
Het systeem is geed. IOOdulair opgebouwd en dus eenvoudig uit te breiden. 
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EOSai 

De fima EOSai levert twee transportsystemen die vee1 op e1kaar lijken 
en ook te kombineren zijn. Hat lichte systeem, TS2, heeft een maximale 
belastirg van 30kg. Dit systeem bestaat uit twee parallelle profielen 
waarover een riem loopt. Op daze twee riemen steunt de pallet. Bij hat 
zwaanlere systeem, TS4, wordt in plaats van een riem een kettirg 
gebruikt. (zie figuur 7) Aan iedere schakel van de ketting zit een 
rolletje waarop de pallet steunt. Dit geeft de lOOgelijkheid an de 
pallet stil te laten staan terwijl de ketting doorloopt. 
De uitvoerirg met kettirg wordt bier besproken andat daze uitvoeri.:rg 
een hogere maximale belastirg heeft en hater bestarrl is tegen wi1 en 
olie. 

-.~---------

Prinzip Staurollenkette 

figuur 6. 

Effectiviteit 
capaciteit: 
De snelheid van de kettirg is aar keuze 6, g, of 12 nVmin. 
De breedte van de baan kan oplopen tot 1260 nm met een daal:bij 
toelaatbare belastirg van 220 kg per pallet. 
lay-out: 
De volgende vonnen van transport zijn toogelijk: voozwaarts, dwars, 
roteren en verticaal. Verder kan men pallets heffen, positioneren en 
stoppen. 
Door de rolkettirg is bet mgelijk op de baan zelf te bufferen zander 
dat grote wrijvirg optreedt. 
De pallet is vanaf vijf zijden toegankelijk en gedeelte1ijk oak vanaf 
de orrlerkant. 
Het aantal bewerkin;;sstations dat kan worden aangesloten is in principe 
onbeperkt. 
opbouw: 
Hat systeem wordt opgebouwd met starrlaard profielen waarvan bet frame 
wordt gebou.wd. Hie:rop komen de kettin;;)profielen met aan een zijde de 
aarrlrijvirg en aan de an:lere zijde een omkeerinrichtirg. Voor de 
breedte van de baan kan uit een aantal maten worden gekozen. st:.aroaard 
eenheden voor beffen, positioneren,transfer, coderen, etc. kunnen aan 
bet frame worden bevestigd. 
pallet: 
De pallet is IOOdulair opgebou.wd en bestaat uit een frame, waarin men 
een draagblok legt. Positioneerpermen zorgen voor een goede plaatsirg 
van het draagblok op het frame. Frames zijn er in vele maten, waar.bij 
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de breedte IOOet overeenkanen mat de breedte van de baan en de lergte 
met de breed.te van de dwarstransportbanen. 
kinematical 
De snelheid wordt van tevoren gekozen en bedraagt 6, 9 of 12 nVnUn. 
nauwkeurigheid: 
Door het gebnrlk van een extra geleiderails kan een p:sitioneer
nauwkeurigheid van 0.5 nun dwars OJ? de baan worden hereikt. Met een 
positioneereenheid wordt een nauwkeurigheid van 0.1 nun hereikt, men kan 
dan kiezen tussen weI of met van de baan heffen. 
azgevinq: 
Door het gebnrlk van een kettirg is het systeem behoorlijk best:an1 
tegen vuil. 
storingJonderhoud: 
Het systeem heeft geen delen die hard slijten en dus ook met veel 
onde:thoud nodig. 

Secundaire €{Stemen 
:bewerkingsstations: 
Bij een bewer~station kan naar keuze de pallet OJ? de baan blijven 
rusten of men kan het prc:duktspecifieke deel afnemen of de gehe1e 
pallet. Er zijn positioneer eenheden levez:baar die hoge bewe.rkirgs
krachten Jo.mnen doorleiden. 
energie: 
Het systeem wordt electrisch aargedreven. De hulpfuncties werken 
pneumatisch. 
aan- en afvoer: 
Door de eenvoudige manier van buffere:n Jo.mnen grote aan- en 
afvoerbuffers gemaakt worden. 

Besturing 
Besturinq: 
Het systeem heeft uitqebreide besturingsm::lgelijkheden. Men kan onder 
a:rx1ere nagaan walk produkt zich waar bevin:it en infonnatie van 
controlestations verwerken. De besturirg wordt centraal geregeld. 
oodering': 
De produkten Jo.mnen OJ? twee maniere:n worden gecodeerd. De cx:x1erirg 
vin:it plaats op blokjes die men OJ? de ram van de pallet kan m:mteren. 
Bij de eenvoudige methode worden pinnetjes in het blokje weI of met 
irgedrukt en daarom J.OOet de pallet stoppen an gelezen of qeschreven te 
Jo.mnen worden, bij de uitqebreidere methode wordt de infonnatie 
magnetisch opgeslagen en kan er worden gelezen en qeschreven tel:wijl de 
pallet blijft bewegen. 
andere systemen: 
Het is mogelijk de besturirg te koppe1en aan a:rx1ere ccarp.rt:ers en met 
detectoren. 

Flexibiliteit 
produktie flexibi1i teit 
De pallet heeft een groot laadve:rmogen en doordat men de pallet zelf 
kan inrichten kan men veel verschillen:le pnxiukten vervoeren. 
pI'Odukt flexibiliteit 
Voor het verarx:ieren van produkt kan men of de hele pallet of alleen het 
binnenwerk vervangen. Doordat het frame qelijk blijft blijven ook alle 
functies behouden. 
routing flexibi1iteit 
Indien de lay-out dit toelaat is een route verarrlerirg mogelijk. 
proc:es flexibiliteit 
D:>ordat de pallets allen een zelfde frame hebben en qecodeerd Jo.mnen 
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'WOrden is bet toogelijk an tegelijk verschillenie produkten te 
verwerken. 
apansie flexibiliteit 
Door de goede m:Xlu1aire opbouw is bet systeem eenvoudig uit te breiden. 
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SYSMO 
Het sySJro transportsysteem bestaat uit een rails waarover pallets 
rijden die ieder een motor hebben. (zie figuur 8) Iarqs de baan ligt een 
rail die zorgt voor de aanvoer van de stroom. Doordat iedere pallet een 
eigen notor heeft is het lOClgelijk de pallets afzorrlerlijk te :besturen 
en het versnellen en remmen ook geleidelijk te laten verlopen. Door de 
dure pallets wordt het systeem gauw erg kostba.ar. 

figuur 8. 

Effectiviteit 
capaciteit: 
De snelheid van de pallets bedraagt max.imaal 2 nVs. De afmetirgen van 
de pallets zijn 500*500 mm. 
lay-out: 
Men kan largs rechte of gebogen banen transporteren en verticaal. 00k 
kent het systeem speciale rails voor buffers. Bet is verder m:gelijk am 
pallets te positioneren en te roteren zodat men haakse boch:ten en 
kruisplmten kan maken. 
Het produkt is van vijf zijden af toe;;Jankelijk. 
Men kan op de baan zelf bufferen. 
opbouw: 
Doordat de aamrijvirq in de pallets zit is de rails eenvoudig. tan:Js 
de rails ligt een profiel waar de pallet zijn stroa:n van afneemt. Er is 
rechte en gebogen rails. Voor functies als roteren, verticaal transport 
en positioneren bestaan complete units. 
pallet: 
De standaard pallets zijn vlak van boven. De gebruiker IOOet zelf per 
produkt een opbouw maken. Met positioneerpennen kan er voor worden 
gezorgd dat de opbouw geed op de pallet kant te staan. 
kinematica.: 
Doordat iedere pallet een eigen notor heeft kan de snelheid geed 
geregeld worden. oit gebeurt door de spannir¥J large een traject te 
veranderen. Aan het begin en het einde van een traject zit een apart 
stuk stroomtoevoer dat zorgt voor de geleidelijke versnellirq en 
vertragirq. '!Wee pallets op een zelfde baanstuk hebben dus wel dezelfde 
snelheid. 
nauwkeuriqheid: 
De positioneernauwkeurigheid op de baan is re.delijk, ± 2 mm. Voor een 
grotere nauwkeurigheid kan gebruik gemaakt worden van een 
positioneereenheid. 
azgevinq: 
Door het qebruik van kunststof wieltjes kunnen er problemen optreden 
bij te veel vuil en vet. 
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storing/onderhoud: 
Eventuele storin;Jen zullen meestal in de pallet optreden, atDat daar de 
aandrijvin;J in zit. In zo'n geval kan men de desbet:reffende pallet van 
de baan nemen voor reparatie en verva:rgen door een an:iere. Op deze 
wijze hoeft bet systeem bij storin;J dus niet lang stil te liggen. 

Secundaire systemen 
bewerkinqsstations : 
De pallet blijft op de baan, we1 kan irdien m:qeJ.ijk de cpbouw 'WOrden 
afgenomen. 
Bij het positioneren wordt niet de pallet van de baan geheven, maar 
laat men de baan Zakken, waama de pallet op een orrlersteuning kcmt te 
rusten. De krad.1ten die nu doon:Jeleid kunnen 'WOrden zijn groot. 
Er kunnen aparte baanstukken worden aangebrad.1t voor b.lffers. 
energie: 
De pallets worden via een afgeschel:m:1e rail langs de baan voorzien van 
stroom. 
aan- en afvoer: 
D:x>rdat de pallets duur zijn zal men geen grate aan- en afvoeJ:buffers 
maken. 

Besturing 
Het systeem voorziet in een besturin;J waa:rbij versd.1i1lende pallets 
tegelijk op bet systeem vervoerd kunnen 'WOrden. Ook is bet m:qeJ.ijk an 
de besturin;J te koppelen met an:iere systen&l of detectoren. 

Flexibiliteit 
produktie flex:ibiliteit 
Iklor versd.1illerrle opbouwen te maken kunnen vele versd.1illende 
produkten vervoerd 'WOrden 
produkt flex:ibiliteit 
Voor bet veran:ieren van het te vervoeren produkt JOOet men de opbouw van 
de pallet verwisselen. 
routing flex:ibiliteit 
Dit womt vooral bepaald door de layout. 
prooes flex:ibiliteit 
Het is lOOge1ijk an verschillende produkten tege1ijk te vervoeren en 
deze afzorrlerlijk te besturen. 
expansie flex:ibiliteit 
Iklor de goed.e IOOdulaire opbouw is bet systeem eenvoudig uit te breiden. 
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Beoordelirg 

om tot een kwantificering van de geschiktheid van de transportsystem 
voor bet SPIN-projekt te komen is een puntensysteem opgesteld. De 
transportsystemen hebben voor ieder aspekt een punt tussen de 1 en de 5 
gekreg'en als maat voor hun kwaliteit op dat aspekt. Ook is voor ieder 
punt een weegfactor tussen 1 en 5 bepaald an te zorgen dat de 
belargrijke aspekten een grotere invloed hebben op bet eindplmt. 
De belargrijkste aspecten waren: 
-de lay-ollt; an een zo groat mge1ijke vrijheid te hebben in de 
We1ing van de eel. 
-de besturing; zorxier een goede besturing kan bet systeem met geed 
f\mctioneren. 
-p:roces-flexibiliteit; dit is zeer belargrijk CItrlat men verschillen:le 
prcdukten door mekaar wil kunnen produceren. 
Iets min:ier, maar nag steeds van grate invloed zijn: 
-opbouw van de pallet; om bet produkt zo goed mge1ijk op de pallet te 
kunnen plaatsen wil men hiervoor zoveel mge1ijk vrijbeid hebben. 
-nauwkeurigheid; als bet transportsysteem ze1f al een grate 
positienauwkeurigheid heeft op de baan bespaart dit positioneeree:nheden 
en geeft de mgelijkheid an robots direkt een produkt op de baan te 
kunnen behan3.elen zorxier uitgebreide hulpmiddelen. 
Zeer laag in de volgorde van belargrijkheid staan: 
-kinematical Voor de toepassingen in bet SPIN-project zijn regelbare 
snelheid of versnelling met van belang. 
-storing; dit punt SCXlOrt laag CItrlat bet zeer 1tWJeilijk te beoordelen 
is. 
-energie; De vonn van ene:rgie die gebruikt wordt en bet ene:rgieverbruik 
zijn met erg van belang CItrlat ze slechta een zeer gering deel vornen 
van de totale kosten. 
Ook laag maar tach wat belargrijker zijn: 
-an:geving; De systemen die met bestard zijn tegen de gestelde 
argevingsinvloeden zijn a1 afgevallen. Een nauwkeurige beoordeling van 
dit aspect is l'OCleilik, vee1al zal de praktijk dit m:;:,eten uitwijzen. 
-aan- en afvoer; Olrrlat er nag meta beker:d is over de noodzaak van aan-
en afvoerbuffers is bier een lage weegfactor aan gegeven. 

-routing-flexibiliteit; Doordat een eel vrij klein is en waarschijn1ijk 
met maer machines heeft voor een deze1fde hardeling is !.'Ctltin;J
flexibiliteit waarschijn1ijk met van toepassing. We! zegt bet iets 
over de besturingsmcgelijkheden. 

Bij bet toekennen van de punten is gebruik gemaakt van gegevens over de 
eel voor zover die al bekeni zijn. Een eventuele veran:iering in deze 
gegevens zou de hoogte van een punt nag kunnen veranderen. 
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weeg- Rapist EWAB KITZ Mini Xenorol Bosch Sysmo 
factor PI' cartrac 

~paCiteit 3 3 4 3 3 4 4 4 
ay-out 5 5 5 4 5 4 5 5 

bpbouw 3 4 5 2 5 3 5 5 

~let 4 3 5 3 4 3 5 4 
elheid 1 2 2 2 4 2 2 5 
uwkeurigheid 4 2 4 2 5 1 4 4 

aI.'lrJeving 2 4 4 4 3 3 4 1 

~ring 1 4 4 3 3 4 4 2 
wer~stat. 3 3 4 5 3 1 5 3 

energ~e 1 3 3 3 3 3 3 3 

E%afVoer 2 2 4 4 2 5 4 1 
ing 5 5 5 2 4 2 5 4 

lexibliteit: 
produktie 3 5 5 5 5 5 5 5 

== 3 5 4 5 4 5 5 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 

proces 5 5 4 5 4 5 5 4 

C~e 
3 5 5 2 5 4 5 5 

197 223 166 207 163 229 196 

De syst:en¥m van EWAB en van Bosch SCX)l:'eJl bet hcxgste en zijn hierdoor 
oak bet interressant.s. Bij beide syst:en¥m is er geen belarq.rijk 
criterium waarop ze laag SCX)ren. 
Het mini-cart:rac systeem scoort oak redelijk hOCXJ maar is vee! duurder. 



BIJIAGE 1 
Ieveranciers. 

A{x>llo'IN 
postbus 2 
3860 ];,A Nijkerk 
03494-56614 

BBI' transportsystemen 'IN 
postbus 82 
4940 AB Raamsdonkv'eer 
01621-14559 

Berg v.d. 
070-889460 

Deckel 
postbus 241 
3900 AE Ve:enerx:3aal 
08385-19156 

ISnag 
postbus 16185 
Den Haag 
070-889460 

Egemin (Egetrac, Mini-cartrac) 
postbus 1667 
3600 BR Maarsen 
030-436246 

EWAB Ergineering GmbH 
postbus 1174 
D-3510 Hann. MUnden 1 

Groneman Hes)?eria 
074-434545 

Heesen lea 'IN (Kitz) 
postbus 3188 
5203 DO IS Hertogenbosd.l 
073-417365 

Hoogovens Automation Systems 
postbus 8362 
1005 AJ Amsterdam 
020-5866600 

Int. Conmissie & Agenturenhandel 'IN 
postbus 3788 
's Hertogenbosch 
073-417365 

!.andre Renhaak 
Vianen 
03473-73044 

Mercantile-Beliard Automation 
postbus 269 
Antwerpen 



· ips Ned Machine Fabriek Alkma.ar 
US 50 

00 AB Alkmaar 

rte Andre de la FN 
tbus 248 

00 AE Heemsted.e 
3-289910 

(Bosch) 

erma FN (steinel) 
tbus 22166 

03 DO Rotterdam 
0-433422 

on 
vleerstraat 8 

21 FG Enschede 
3-828282 

Tradi.n'J FN 
tbus 352 

60 AI Epa 
780-20522 

HagouFN 
.... ''''''''''''Ii:> 35 

30 AB Bladel 
977-3835 
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