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Samenvatting.

Oit verslag bevat een beschrijving van de onderzoeksopcfracht van P.M.G. Pieterse, uitgevoerd bij
Maas Electronics B.V. in Veldhoven. Tijdens de stage is een ontwerp gemaakt van een produktielijn
voor het oplijmen van glasplaten op deuren van automaten voor koffie. frisdrank, snoep en andere
versnaperingen. Het totale assemblageproces is opgedeeld in drie delen: het in elkaar zetten van de
Iijst, de montage van de subassemblies en het oplijmen van de glasplaten. Het laatste deel hiervan
was het onderwerp voor deze stage.

Om tot dit ontwerp te komen is eerst een globale lay-out vastgelegd. Oit Is gebeurd door met behulp
van een morfologisch schema een aantal mogelijkheden te genereren en deze vervolgens te
beoordelen aan de hand van enkele relevante criteria. Vanuit de globale lay-out Is het probleem
opgesplitst In een aantal deelproblemen zools het intern transport, de glasaanvoer, de draagblokken
en het aanbrengen van de Iijm. Vervolgens is voor aile deelproblemen een oplossing geselecteerd en
constructief uitgewerkt tot op niveau van samenstellingstekeningen. Het resultaat van het constructie
ve deel van de stage Is vastgelegd op 14 tekeningen, die bij dit verslag horen.
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Voorwoord.

A1vorens verslag te doen van mijn onderzoeksopdracht wi! ik eerst de mensen bedanken die ervoor
hebben gezorgd dat deze stage voor mij een leuke en leerzame tijd is geworden. A1lereerst zijn dat
natuurlijk mijn begeleiders: ir. P.W. Koumans vanuit de T.U.E. en ing. J. Hendriks vanuit het bedrljf.
Verder wil ik Geert-Jan en De Vaan bedanken voor hun adviezen en opmerkingen en "last but not
least" Frans Luykx voor zijn continue steun en de gezelligheid.

Over de stage zelf kan ik zeggen dat die zeer goed is bevallen. Er moest veel gebeuren voor zo'n
korte tijd, maar het is toch allemaal afgekomen. ook al ging dat niet zonder enige tijdsdruk en
daaruit voortvloeiend wat overuren aan het eind van de periode.
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1. Inleiding.

Binnen de vakgroep bedrijfsmechanisatie van prof. Van Bragt houdt men zich bezig met het
ontwerpen van specifieke produktiemiddelen. Om hierin enige vaardigheid en ervaring op te doen
voordat men gaat afstuderen, moet een onderzoeksopdracht uitgevoerd worden. Dit is een interne of
externe opdracht van ongeveer drie maanden, waarin men de opgedane theorie moet gaan
toepassen in de praktijk.

In dit geval is de onderzoeksopdracht uitgevoerd bij Maas Electronics B.V. in Veldhoven.
Het bedrijf houdt zich sinds kort bezig met de produktie van automaten voor de verkoop van tabak,
snoep, frisdank, koffie en andere versnaperingen. De onderdelenfabrikage wordt uitbesteed en de
assemblage wordt wei binnen het bedrijf verricht. De produktie van de nieuwe lijn automaten zal In
april 1992 van start gaan en voor die tijd moet er dus een assemblagelijn ontworpen en gebouwd
zijn. Het ontwerp van het deel van de assemblage voor het oplijmen van de glasplaten Is het
onderwerp van deze stage.

Het ontwerpen van de assemblagelijn moet gebeuren met behulp van de projektstrategie, zoals deze
wordt onderwezen door prof. Van Bragt in het college "Bijzondere Onderwerpen Bedrijfsmechanlsa
tie" aan de T.U. Eindhoven.
De projektstrategie is een ontwerpmethode waarbij een zo strikt mogelijke top-downbenadering
wordt aangehouden. Er wordt vanuit een hoog abstractieniveau stap voor stap afgedaald tot op het
niveau van de realisatie. Bij de tussenliggende stappen wordt ervan uitgegaan dat de beslissingen
die zijn genomen bij voorgaande stappen onherroepelijk zijn. Het projekt wordt hierbij opgedeeld in
drie hoofdfasen: de orientatiefase, de planfase en de uitvoerende fase. Deze indeling is terug te
vinden in dit verslag in respectievelijk de orientatie, het hoofdontwerp en de uitwerking. Daarna
volgen nog de conclusies en enkele aanbevelingen met betrekking tot het verdere verioop van het
projekt. Tijdens de orientatie is geprobeerd een zo duidelijk mogelijke opdrachtomschrijving en een
globale planning op te stellen. In de planfase zijn de assemblagemethode, de globale lay-out en de
benodigde produktiemiddelen vastgelegd. Vervolgens zijn tijdens de uitvoering de technische
tekeningen van de te ontwerpen produktiemiddelen gemaakt. Voor produktiemiddelen en componen
ten die kant en k1aar gekocht konden worden zijn leveranciers gezocht en bestellijsten opgesteld.
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Orientatie en planning.

2. Orientatie en planning.

2.1. De vragenlijst.

Om een duidelijk beeld van de opdracht te krijgen is het zinvol om eerst een lijst met vragen over
het projekt op te stellen en daar vervolgens de antwoorden bij te zoeken. Dit voorkomt dat men later
in het projekt tot de ontdekking komt dat men eigenlijk iets anders moet ontwerpen dan men
aanvankelijk dacht. De volgende dingen dienen bekend te zijn voordat men aan het ontwerp begint:

-Wat is de doelstelling en wat niet?
-Wat is het beoogde resultaat?
-Wat zijn de systeemgrenzen?
-Wat zijn de relaties met andere projekten en organisaties?
-Wie is de opdrachtgever?
-Wat zijn de eisen en criteria waaraan het ontwerp moet voldoen?
(indien mogelijk met prioriteiten of gewichtsfactoren).

-Wat zijn gegevens die al vastliggen en dus mede mijn ontwerp bepalen?
-Wat zijn gegevens die nog ontbreken en waar kan lk die krijgen?

2.2. De antwoorden op de vragen.

- De doelstelling:

Het ontwerpen van dat deel van de assembla
gelijn voor de nieuwe lijn automaten dat te
maken heeft met het oplijmen van de glaspla
ten in het frame, inclusief toe-en afvoer en e
ventueel bedienend personee!.
Wat er niet onder valt:
De assemblage van de lijsten zelf en de monta
ge van de andere componenten zoals het slot,
het bedieningspaneel en de besturingseenheid.

- Het beoogde resultaat:

r------------------,
I I
I I
I I
I I
I I

jassemblage I oplijmen I

.... I

~., Iijsten I
., glasplaten

I I
I I, I
I I
I IL __________________ J

Afbeelding 1: schematische voorstelhng van het
assemblageproces

Omdat de tijdsduur van de stage beperkt is tot drie maanden is een ontwerp tot en met de
detaillering van aile onderdelen inclusief bemating waarschijnlijk niet haalbaar. Het beoogde resultaat
is daarom om te komen tot een samenstellingstekening van het ontwerp (of de ontwerpen), waaruit
de werking van het apparaat duidelijk naar voren komt en van waaruit een opvolger indien nodig de
detailtekeningen kan maken.

- De systeemgrenzen:

Aangezien het drogen nog bij het lijmproces hoort en dit erg lang duurt (tot ± 1 week), lijkt het
logisch om de opslag van de gerede deuren nog bij het systeem te rekenen. De ingang van het
systeem is de toevoer van de glasplaten (ook dubbelwandig) en van de geassembleerde frames. De
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Orientatie en planning.

frames deuren

_~:I systeem I-~>
gl8S

platen

- De relaties:

uitgang wordt gevormd door de complete deu
reno

Een projekt dat natuurlijk direkt met dit projekt
te maken heeft is de ontwikkeling van de nieu-
we lijn zelf. Men Is daarmee Inmiddels In de Afbeeldlng 2: het systeem met zljn grenzen
prototypefase en veranderingen daar kunnen
direkt invloed hebben op deze opdracht.
De ontwikkeling van het prototype gebeurt bij ingenieursburo Duvedec en daar zal gedurende de
stage dus ook regelmatig contact mee opgenomen moeten worden.

- De opdrachtgever:

De opdrachtgever is Maas electronics B.V. De dlrekte begeleider vanuit het bedrijf is Ing. J. Hendriks.
De begeleider vanuit de T.U.Eindhoven is Ir. P.W. Kournans.

2.3. Het eisenpakket.

t: zle toelichting op de volgende bladzijde.

algemeen.
elsen:
1.Er moeten 4.000 stuks per jaar gemaakt kunnen worden. De totale seriegrootte is ongeveer
20.000 stuks.t

2.Er moeten 6 verschillende types gemaakt kunnen worden.
3.Het ontwerp moet voldoen aan de ARBO-veiligheidselsen.
4.Het ontwerp moet passen in de assemblageafdeling van het nieuwe gebouw van Maas B.V.
S.Oe levertijd van de onderdelen mag niet meer dan twee maanden bedragen.t

wensen:
6.0e prijs/prestatie-verhouding moet zo optimaal mogelijk zijn.t

7.0e onderdelen moeten zo goed mogelijk uitwisselbaar zijn.t

8.Eentonlg en repeterend werk voor de operator moet zoveel mogelijk vermeden worden.

m.b.t. het aanbrengen van de lijm.
eisen:
9.0e Iijmverbinding moet minimaall0 jaar meegaan.
10.0e handelingen zoals beschreven in het lijmvoorschrift moeten correct worden uitgevoerd
(b.v. m.b.t. het reinigen en/of ontvetten van het oppervlak).
11.0e Iijm moet gelijkmatig en op de daarvoor bestemde plaats op het frame worden aange
bracht.
12.Er moet precies zoveellijm gespoten worden dat een goed hechtend vermogen Is
gegarandeerd maar dat het niet uit de spleet komt.
13.0e Iijmlaagdikte mag niet zomaar gekozen worden, maar moet worden gecontroleerd op
maximale vervorming door temperatuuruitzetting.
14.1ndien nodig moet de vorm van het protiel worden aangepast aan de nieuw berekende
Iijmlaagdikte.
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Orientatie en planning.

m.b.t. het verbinden van beide delen.
eisen:
15.De glasplaten moeten goed gepositioneerd worden, zowel ten opzichte van elkaar als ten
opzichte van het frame.
16.Het frame moet v1ak gehouden worden tjidens het lijmen.'
17.De Iiimlaagdikte moet beheerst zijn.

m.b.t. het aandrukken en uitharden van de Iijmverbinding.
eisen:
18.Het geheel moet te vervoeren en op te slaan zijn als de Iijm nog niet is uitgehard.
19.Het uitharden duurt minimaal 48 uur en de opslagcapaciteit moet dus minimaal de
produktie van twee dagen beslaan.

m.b.t de stage.
eisen:
20.De opdracht moet uitgevoerd worden volgens de projektstrategie.'
wensen:
21.De benodigde tekeningen wit ik in AutoCAD maken.'

Bekende gegevens:
-De nominale spleetbreedte is 1,5 mm.
-De maten van de automaat;Deze zijn vermeld in de technische tekenlngen.
-De glasplaten worden standaard geleverd met een tolerantie +0/-1 mm.
-De dikte van de lijmlaag waarmee in het ontwerp gerekend is, is 1,1 mm.

Ontbrekende gegevens en manieren om ze te bemachtigen:
-De exacte waarde voor de benodigde aandruktiid.
-De exacte waarde voor de benodigde aandrukkracht.
-De benodigde lijmlaagdikte.
-De v10eibaarheid van de Iijm.
-Hoe wordt het glas geleverd? (hoe zit het bijvoorbeeld verpakt?)
-De extra kosten bij gebruik van glasplaten met hogere nauwkeurigheid.

Deze gegevens kunnen door de leveranciers verstrekt worden. Een telefoontje naar Dow Corning
leverde inderdaad de gewenste gegevens voor de lijm op:

-Aandrukken is niet nodig.
-De Iijm v10eit totaal niet zonder belasting. Het wordt geleverd in pastavorm.
-De ideale Iijmlaagdikte is ± 3 mm.

Voor de gegevens over het glas is contact opgenomen met de glasleverancier.
-Het wordt verpakt geleverd.
-Een hogere nauwkeurigheid dan bovengenoemde bleek niet mogelijk te zijn.

2.4. Toelichting bij het eisenpakket.

1: De maximale gemiddelde produktietijd bedraagt dus ongeveer 20 minuten. Om perioden van
stilstand op te kunnen vangen zal een maximale gemiddelde produktietijd van 15 minuten aangehou
den worden. De overcapaciteit is dan ongeveer 50 % .

5: Het is de bedoeling dat de nieuwe lijn het tweede kwartaal van 1992 in produktie gaat. Voor die
tijd moet de machine dus ge'installeerd zijn. Het ontwerp zal niet voor januari '92 afgerond zijn. De
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Orientatie en planning.

levertijd voor de gebruikte onderdelen mag dus maximaal twee maanden bedragen.

5,6 en 7: Aan deze drie eisen kan worden voldaan door zo veel mogelijk standaardonderdelen te
gebruiken. Onderdelen laten maken duurt namelijk lang, kost relatief veel en is lastig als een
onderdeel vervangen moet worden.

7: De van toepassing zijnde wettekst is als bijlage opgenomen in het verslag. Wat de praktische
uitvoering betreft:
- Bewegende delen moeten afgeschermd worden.
- Indien mensen niet bij de besturing van de aandrijfeenheid kunnen, is een noodstop binnen
handbereik verplicht. (Bron: Handboek ARBO-wetgeving)

16: De v1akheidstolerantie bedraagt: ± 0.5 mm.

20: Zie hiervoor de tekst in de inleiding.

21: Binnen het bedrijf worden aile tekeningen met een CAD-systeem gemaakt. Op het moment
gebruikt men nog VersaCAD, maar het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd over te schakelen
op AutoCAD. Dit programma is ook reeds aanwezig binnen het bedrijf en staat tot mijn beschikking.
Het gebruik van CAD-systemen zal de komende jaren nog aanmerkelijk groeien en het is dus
verstandig om met die ontwikkeling mee te gaan.

2.5. De planning.

Om gedurende het projekt de voortgang te kunnen controleren is het van belang om een goede
planning te hebben. Hiermee kan men de looptijd van het projekt beter in de hand houden. De
globale planning ziet er als voigt uit:

activiteit resultaat datum

orientatie exacte probleemstelling, 09-08-1991
eisenpakket en planning

alternatieven met hoofdontwerp 06-09-1991
selectie

uitvoering gedetailleerd ontwerp 25-10-1991

conclusie compleet verslag met 31-10-1991
aile tekeningen

Dit is erg globaal. Het is waarschijnlijk zinvol om ook een iets gedetailleerdere planning bij te
houden. Deze is aan het begin van de stage nog niet volledig te maken en zal dus week per week
ingevuld moeten worden.

week 1:

week 2:

Zie globaal eisenpakket.

Selectie van de Iijmsoort
Bepaling benodigde Iijmlaagdikte
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week 3:

week 4:

week 5:

week 6:

week 7:

week 8:

week 9:

week 10:

Orientatie en planning.

Bepaling Iijmmethode (genereren van mogelijkheden en selectie hieruit)

Genereren van mogelijke uitvoeringsvormen van de assemblagelijn met betrekking
tot het intern transport en dergelijke.

Het hoofdontwerp moet nu af zijn. Oit houdt in:
een uitwerking van de vorm van de assemblagelijn met een Iijst van de componen
ten die gekocht moeten worden en een Iijst van componenten die ontworpen
moeten worden. Nog niet het genereren van oplossil'1gen voor de deelproblemen.

uitwerken van het aanbrengen van de Iijmlaag.
resultaat: fabrikant en type van de Iijmdispenser.

uitwerken layout en intern transport.
resultaat: globale plattegrond en keuze van het transportsysteem. (indien mogelijk
met type, leverancier en prijsopgave erbij)

uitwerking balancer.
resultaat: fabrikant en type van de balancer of ontwerp hiervan

uitwerken van de afvoer van de deuren.

ontwerp hUlpmiddelen voor het positioneren. Testen van verschillende mogelijkheden
en selectie.
resultaat: keuze van de benodigde hulpmiddelen met tekening indien nodig

week 11 en 12: ontwerp van de Iijmtafel met positioneer-en fixeereenheden.indien nodig het ontwerp
van universele draagblokken voor de zes typen.
resultaat: tekeningen

week 13: zie globale planning
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Het hoofdontwerp.

3. Het hoofdontwerp.

3.1. De lijmsoort en de IijlTllaagdikte.

De beide delen kunnen met verschillende Iijmsoorten met elkaar verbonden worden:
- met VHB-lijmstrips. rvery High Bond)
- met een brosse epoxylijm.
- met siliconenkit.
- met een elastische epoxylijm.
- met poly-urethaanlijm.
De eerste mogelijkheid is getest en bleek niet bestand tegen de optredende belasting. De ruiten
vielen er na enkele weken uit. Deze mogelijkheid voldoet dus niet aan het eisenpakket en valt af. De
tweede is volledig bros en kan de optredende vervorming als gevolg van de verschillen In uitzettings
coefficient niet opvangen. Ook deze Is In dit geval dus niet geschikt als verbindingsmiddel.
De siliconenkit is elastisch, heeft een goed hechtend vermogen en is zwart. Deze voldoet dus wei
aan de eisen. Ook de voorbereidende werkzaamheden zijn zeer eenvoudig (aileen droog reinigen).
Een nadeel is de lange droogtijd. Dit duurt minimaal twee dagen. Ook is siliconenkit enigszins
plakkerlg, waardoor het In de loop der tijd vies wordt.
Een ander alternatief is een elastische epoxylijm. Deze heeft een hogere treksterkte dan siliconenkit.
De droogtijd voor deze lijm bedraagt ± 8 uur. Het hechtend vermogen is goed. De prijs van deze
Iijm is echter erg hoog. Bij een lijmlaagdikte van 3 mm. zou er voor 195,- Iijm per deur nodig zijn.
Voor siliconenkit ligt dit bedrag op f16,-(standaard adviesprijzen). Over de totale serie betekent dat
een verschil in kosten van bijna fBOO.OOO,-. Dit is niet acceptabel en de elastische epoxylijm valt dus
ook af. Wei een reele mogelijkheid is de poly-urethaanlijm. Deze kan ook grote vervormingen
opnemen (meer dan 300 %), Is iets sterker als siliconenkit en wordt in de autoindustrie veel
toegepast. De prijs is ongeveer te vergelijken met siliconenkit. Voor beide mogeJijkheden is daarom
een offerte aangevraagd. De siliconenkit kwam hleruit in eerste instantie lets beter qua prijs.
Vervolgens Is de druk op de poly-urethaanleverancier lets opgevoerd, waarna deze de gunstigste
prijs had. Ook b1eek in de produktie dat de poly-urethaan iets makkelijker te verwerken was.

conclusie: Er wordt gekozen voor poly-urethaan.

Uit de berekening van de optredende vervormingen voigt dat, als een rek van 100 % nog toelaatbaar
wordt geacht, de lijmlaagdikte minimaal 1 mm. moet zijn. De oorspronkelijke Iijmlaagdikte van 1.1
mm. is dus voldoende. Dit heeft ook als voordeel dat de extrusiemal voor de AI-profielen niet
veranderd hoeft te worden. Een kleine Iijmlaagdikte heeft ook als voordeel dat de materiaalkosten
voor de lijm laag blijven en dat de elastische vervorming (uitzakken van de platen onder invloed van
de zwaartekracht) klein blijft. Voor de berekening zelf verwijs ik naar bijlage 2.

conclusie: De lijmlaagdikte wordt 1.1 mm.

3.2 Het aanbrengen van de Iijm.

Het aanbrengen van de Iijm kan op verschillende manieren gebeuren:
-met de hand.
-met perslucht, bestuurd met de hand.
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Het hoofdontwerp.

-met perslucht, met daaraan gekoppeld een besturingseenheid.
-met perslucht in een lijmmal waarbij bepaalde holtes in de mal worden volgespoten.

Volledig met de hand is het niet mogelijk de lijm zo gelijkmatig aan te brengen als met perslucht. De
eerste mogelijkheid voldoet dus niet aan het eisenpakket. De vierde mogelijkheid lijkt ook erg
moeilijk te realiseren. Bij het optillen van de mal moet de Iijm op het werkstuk blijven Iiggen in plaats
van in de mal te blijven plakken. Bovendien zijn er zes mallen nodig voor de verschillende configura
ties. Ook zouden de mallen bij langere perioden van stilstand telkens goed schoongemaakt moeten
worden, omdat de Iijm anders zou uitharden in de mal. Vanwege al deze praktische bezwaren valt
ook deze mogelijkheid af. De tweede en de derde mogelijkheid zijn kwalitatief even goed en de
keuze tussen deze twee wordt dus bepaald door het kostenaspect. Aan de ene kant staan de
loonkosten van een operator die de lijm moet aanbrengen. Aan de andere kant de extra Investe
ringskosten voor een besturingseenheid.
Ook kan de lijm theoretisch op twee plaatsen aangebracht worden. Ofwel op het frame ofwel op de
glasplaten. Aangezien dit niet zoveel uitmaakt kan gewoon gekeken worden wat bedrijfsmechanisa
tie·technisch het eenvoudigst is.

3.3. Het positioneren van de glasplaten.

Het positioneren van de glasplaten kan op twee manieren gebeuren:
- Met de hand.
- Met een mechanische eenheid.
Er zijn 15 verschillende glasplaten die in 6 configuraties naar verschillende plaatsen gebracht moeten
worden. Dit moet bovendien ook nog met een grote nauwkeurigheid gebeuren. Oit kan mechanisch
aileen met een industriele robot met een hoogwaardige servobesturing. Oit is relatief zeer duur en bij
de gegeven seriegrootte niet rendabel.

conclusie: De glasplaten worden met de hand gepositioneerd.

3.4. Verschillende uitvoeringsvormen van de assemblagelijn.

De volgende mogelijkheden voor de opzet van de assemblagelijn zijn mogelijk.

glasplaten op frame lijmen. lijm op frame glas rechtstreeks 1

glas in mal 2

lijm op glasplaten glas rechtstreeks 3

glas in mal 4

frame op glasplaten lijmen. lijm op frame glas rechtstreeks kan niet

glas in mal 5

lijm op glasplaten glas rechtstreeks kan niet

glas in mal 6

12
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Tabel 1:Morfologisch schema.

Voar-en nadelen van de verschillende configuraties.

I H:=j---.;- v«blnden
afvoer clrogenaanvoer

beide'--- I--- r---frame.
deMn deuren deuren

aanv08r IDoaition«e"
g1a.platen gIaepiaten

Afbeelding 3: b10kdiagram bij configuratie 1.

o.o.nvoer fro.Mes
>-

Afbeelding 4: principeschets mogelijkheid 1

bo.lonC:l!r

o.fvoer deuren
:>

glo.sploten

1. Het glas rechtstreeks aanbrengen op het frame kan aileen met de hand. Een industriele robot
hoort financieel namelijk niet tot de mogelijkheden. Zie hiervoor paragraaf 3.3 Het positioneren
gebeurt dan dus flOp het oogfl. Een voordeel hiervan is dat er verschillende prioriteiten gesteld
kunnen worden. Bijvoorbeeld in het ene geval een spleetbreedte nominaal en de andere met
tolerantie en in het andere geval het uitmiddelen van de toleranties. Ook correcties zijn nog mogelijk.
Het glas Iigt na afloop boven, wat prettig is voor de atvoer. De operator krijgt bij deze manier
waarschijnlijk sterker het idee dat het eindprodukt, de deur, het resultaat is van zijn arbeid. Een
nadeel is dat men voor de nauwkeurigheid afhankelijk is van de precisie van de operator. A1s de Iijm
met de hand wordt aangebracht is nauwkeurig positioneren van het frame niet meer nodig.
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I H:~=J--a-;;-
verblnden

afvoer drOgenunvoer
beIdef-- f-- r--framea
delen deuren cleW"en

I
aanvoer lDo.ition....n verplaat• ..,..- poaltloneren

gla.platen glasplat..,
r--- mal mal

Afbeelding 5: blokdiagram bij configuratie 2

geleldlng.----- ,....--

I
I

~ '- glo.splo. ten

L ~ ... Mo.l frOMe n J"

Afbeelding 6: principeschets mogelijkheid 2

poaltlOlW'en '1erblnden .fvoer cIrogenaanvoer
IMideframea framea
del....

clewen dew.n

I
IIjm '1..,,"'t..n IpoaltlOlW'er1

.anbrengen at.aplat.... gI.aplat....

Afbeelding 7: blokdiagram bij configuratie 3.

2. De glasplaten worden met de hand ingelegd in een mal. Aile glasplaten worden opgetild en boven
het frame gebracht. Vervolgens worden frame en glasplaten verbonden. Een voordeel van positione
ren in een mal is dat scheefstand en andere vergissingen van de operator niet meer mogelijk zijn.
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Een nadeel is dat er niet uitgemiddeld kan worden. Ook corrigeren is niet meer mogeHjk.
Nadeel: Er zijn zes positioneermallen nodig, terwijl de glasplaten nog steeds met de hand Ingelegd
moeten worden. Ook is er een redelijk ingewikkelde overzetter nodig, met veer zuignappen, om aile
glasplaten in een keer op te kunnen tillen en naar het frame te transporteren.

3. Oeze mogelijkheid Iijkt veel op nummer 1. Het enige verschil is dat de Iijm hier op de glasplaten
wordt aangebracht. Oit is in dit geval een groot nadeel aangezien er zes glasplaten zijn en maar een
frame. Het aanbrengen van de Iijm op het frame verdient in dit geval dus de voorkeur.

verblnden H .fvow drogen-ow
~Idefr_

I---
framea r-----1

deIen deuren dewen

I
_ow aanbrengenHv~t..., poeItloneren

I-- r--g1aaplaten glaaplaten 11m ...
Afbeelding 8: blokdiagram bij configuratie 4.

fro.Me

lijMto. fel

/ overzetter

Afbeelding 9: principeschets mogelijkheid 4

4. Het positioneren van de glasplaten in een mal en daar ook de Iijm aanbrengen in een keer.
Vervolgens de hele mal optillen en positioneren boven het frame. Oit heeft hetzelfde nadeel als
mogelijkheid twee , met dit verschil dat de mal nu ook nog moet roteren waardoor de benodigde
overzetter nog ingewikkelder wordt.

. 15
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Afbeelding 10: blokdiagram bij configuratie 5.

frO-Me

lijMto. fel

overzetter

Afbeelding 11: principeschets mogelijkheid 5

5. Een geheel andere oplossing is het frame naar de glasplaten toebrengen. Deze moeten dan dus in
een mal gepositioneerd k1aar liggen. De Iijm wordt aangebracht op het frame. Vervolgens wordt het
hele frame naar de mal met glasplaten gebracht en ermee verbonden. Een overzetter is nodig, die
het frame kan omdraaien, verplaatsen en positioneren. Deze mogelijkheid heeft een hogere
mechanisatiegraad dan nummer 1, maar er is nog steeds een operator nodig die de glasplaten in de
mal legt. Een ander nadeel is dat de deur op zijn kop Iigt na het verbinden van frame en glasplaten,
wat lastiger is voor het afvoeren.

6. Hier wordt de lijm aangebracht op het glas. In dit geval hoeft het frame niet eerst gepositioneerd
te worden voor het aanbrengen van de lijm en daama nog een keer voor het verbinden, maar kan hij
gelijk worden opgepakt om te verbinden.

Selectie:

Bij de beschrijving van de zes mogelijkheden werd al geconcludeerd dat mogelijkheid 3 minder
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aanv_ iPoeItloner.
tr...... tr.....

Po-\tloneren Po8ltloneren unbrengen v..-blnden .tvo« clrogen
~g1uplaten g1.....ten .~ deIen

«Ieuren dewen

Afbeelding 12: blokdiagram bij configuratie 6.

overze"t"tergeleldlng.--- r--

I
I

J ~
)i X
'II v

r- Mal fro.Me n ,...

Afbeelding 13: principeschets mogelijkheid 6

geschikt was dan mogelijkheid 1. Nummer 3 zal daarom verder buiten beschouwing worden gelaten.
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num mogelijk- nauw- prijs orientatie overzet- bijzonderheden
mer: heid tot keurig- eindpro- ter

uitmiddelen heid dukt

1 ja 0 laag glas boven geen simpel systeem, belangrijke
taak voor de operator.

2 nee + hoog glas boven complex -mechanische overzetter
bepaald nauwkeurigheid.

4 nee + hoog glas boven complex -operator verricht s1echts
simpele handelingen.

5 nee + middel glas onder simpel constantere kwaliteit

6 nee + middel glas onder simpel
..

label 2: Eigenschappen van de verschillende mogeh]kheden.

De mogelijkheden 2 tot en met 6 hebben met elkaar gemeen dat het glas wordt ingelegd in een mal
en vervolgens met een overzetter beide delen met elkaar worden verbonden. Ze hebben dus ook
allemaal ongeveer dezelfde eigenschappen. Mogelijkheid 1 wijkt hiervan af en geeft daarom andere
sterke en zwakke punten. Het is daarom zinvol om met een waarderingsschaal mogelijkheid 1
enerzijds te vergelijken met de mogelijkheden 2 tot en met 6 anderzijds. Het resultaat hiervan is een
keuze tussen wei of geen overzetter. Ais de keuze valt op wei een overzetter kunnen daarna de
mogelijkheden 2 tot en met 6 onderling met elkaar worden vergeleken.

Direkt verbinden met de hand versus mechanisch verbinden met behulp van een mal.

1. Kwaliteit van de arbeid:
Hand: operator heeft een spilfunctie. De apparatuur is slechts hulpmiddel. De kwaliteit van de arbeid
gaat omhoog.
Mech: machine heeft een spilfunctie. De operator is hulpmiddel. De kwaliteit van de arbeid is laag.

2. Instelling van de spleetbreedte:
Hand: tolerantie aan een kant of uitmiddelen.
Mech: tolerantie aan een kant.

3. Risico van scheefstand:
Hand: scheefstand kan optreden.
Mech: indien goad ingelegd in de mal is scheefstand onmogelijk.

4. Nauwkeurjgheid:
Hand: nauwkeurigheid wordt bepaald door de precisie van de operator.
Mech: nauwkeurigheid is constant en wordt bepaald door het ontwerp van de overzetter.

5. Correctiemogelijkheid:
Hand: Corrigeren is mogelijk.
Mech: corrigeren is niet mogelijk.

6. Kosten:
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Mech: Een mechanische overzetter kost minimaal 1200.000,·. Deze investering zou zichzelf moeten
terugverdienen door een lagere produktietijd (besparing op de loonkosten). De operator moet echter
nog steeds de glasplaten in de mal leggen. Dit is natuurlijk wei eenvoudlger dan direkt in het frame
en een bepaalde tijdwinst zal dus wei gemaakt worden. Het aanvoeren van de glasplaten zal ± 10
minuten per deur duren (schatting). De mogelijke besparing zal dan ongeveer 3 a5 minuten per
deur bedragen. Voor 10.000 autornaten levert dit dus een totale besparing van 125.000 a f45.000,
over 2,5 jaar. Dit is dus niet rendabel.
Hand: Investering van 1200.000,· is niet nodig. De besparing op de produktietijd kan men proberen
toch nog te bereiken door gebruik te maken van aanslagen en andere hulpmiddelen.

7. Tijd:
Hand: De produktietijd is iets hoger. De flexibiliteit qua levering wordt dus iets minder.
Mech: Een lagere produktietijd levert een grotere flexibiliteit.

8. Flexibiliteit:
Hand: De gebruikte hulpmiddelen zijn ook nog bruikbaar voor nieuwe series en produkten.
Mech: De gebruikte apparatuur zal normaal gesproken niet bruikbaar zijn voor nieuwe series en
produkten. Ze zijn eventueel misschien wei om te bouwen.

Bepaling gewichtsfactoren
Om de gewichtsfactoren te bepalen kunnen we aile criteria met elkaar vergelijken en een prioriteit
stellen. Het aantal prioriteiten bij een bepaald criterium bepaalt de gewichtsfactor.

criteriumnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal

1 * 2 3 1 5 6 1 1 3

2 2 * 2 2 2 2 2 2 7

3 3 2 * 3 5 6 3 3 4

4 1 2 3 * 5 6 4 8 1

5 5 2 5 5 * 6 5 5 5

6 6 2 6 6 6 * 6 6 6

7 1 2 3 4 5 6 * 8 0

8 1 2 3 8 5 6 8 * 2

Tabel 3: gewlchtsfactoren van de verschlliende criteria.

Hiermee kan men bij ieder criterium de score bepalen. 2 is goed, 0 is slecht en 1 is gemiddeld.
Samen met de gewichtsfactoren komt men dan tot een score voor een handmatige oplossing en een
score voor de mechanische oplossing.
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9p99

methode: criteriumnr: 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal

score: 2 2 0 0 2 2 0 2 10

Handmatig gewicht: 4 8 5 2 6 7 1 3

produkt: 8 16 0 0 12 14 0 6 56

score: 0 0 2 2 0 0 2 1 5

Mechanisch gewicht: 4 8 5 2 6 7 1 3

produkt: 0 0 10 4 0 0 2 3 26

Tabel 4: Beoordelin van handmati e en mechanische 0 lossin

De conclusie die we uit deze tabel kunnen trekken is dat handmatig verbinden van de glasplaten met
de frames de voorkeur verdient boven de mechanische verbindingsmethode. Het is dan natuurfijk
wei van belang dat er voldoende hulpmiddelen zijn om het werk snel en efficient te kunnen
uitvoeren.

3.5. De totale uitvoeringsvorm.

Het lijmproces is vastgelegd en nu kunnen we de totale lay-out gaan bepalen, inclusief aan- en
afvoer van de onderdelen en opslag voor het uitharden. Voor het intern transport kunnen we gebruik
maken van rollenbanen, lopende banden, karretjes of pallets. Ook combinaties hiervan zijn mogelijk.
Een lopende band is waarschijnlijk niet erg zinvol omdat er maar eens in het kwartier een deur
getransporteerd hoeft te worden. Een rollenbaan voldoet daarom in dit geval ook.
Om te weten hoe het frame aangevoerd wordt, moeten we eerst de montagevolgorde vastleggen.
Het frame moet natuurlijk eerst in elkaar gezet worden. Daama zijn er eigenlijk twee mogelijkheden:
- eerst de glasplaten oplijmen en dan de andere delen monteren
- eerst de subassemblies monteren en dan de glasplaten oplijmen.

Er is gekozen voor de tweede mogelijkheid om de volgende redenen:
- De kleppen kunnen sowieso pas op het laatst opgelijrnd worden. Er zou dan in twee keer gelijmd
moeten worden, wat erg onpraktisch is.
- Als aile glasplaten er van het begin af aan opzitten is de deur erg zwaar en daardoor moeilijker te
hanteren tijdens het monteren van de subassemblies.
- De bereikbaarheid en het zieht tijdens de montage nemen af als de platen op het begin worden
aangebracht.
- De kans op krassen of andere schade aan de glasplaten neemt aanmerkelijk toe als de glasplaten
al aan het begin van de montagelijn worden aangebraeht.
Dit zijn vier belangrijke voordelen van het oplijmen van de glasplaten aan het eind van de montage
IIjn. Het grootste nadeel van deze volgorde is dat de frames niet meer v1ak worden aangevoerd,
maar met allerlei uitstekende delen aan de onderkant. Dit kunnen we op twee manieren oplossen
- met uitsparingen in de Iijmtafel waar de uitstekende delen invallen
- met behulp van draagblokken.
De eerste mogelijkheid heeft als nadeel dat de deur niet weggeschoven kan worden na het Iijmen,
maar opgetild moet worden. Dit is erg lastig, zeker omdat de lijm nog niet uitgehard is en de deur
dus goed v1ak gehouden moet worden. Ook zijn het transport en de opslag dan nog niet opgelost.
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De tweede mogelijkheid heeft het voordeel dat tijdens het transport, het lijmen, de opslag en de
andere montagewerkzaamheden een horizontale positie van het frame gewaarbord is. Een nadeel is
dat er relatief veel draagblokken nodig zijn, omdat het uitharden zo lang duurt.
Omdat de uitsparingen geen oplossing geven voor het transport is er gekozen voor de oplossing
met behulp van draagblokken. Deze moeten dan wei geschikt zijn voor aile typen automaten en
bovendien moet de kostprijs zo laag mogelijk gehouden worden, omdat er veel exemplaren gemaakt
moeten worden.

De draagblokken kunnen eenvoudig getransporteerd worden over de rollenbaan. Aan het eind van
de lijn moeten de deuren echter van de rallenbaan af om opgeslagen te worden om uit te harden.
Het is hierbij van belang dat de deuren goed horizontaal worden gehouden, omdat de lijm nog niet
is uitgehard. Dit kunnen we bereiken door aan het eind van de rallenbaan een vorkheffer te plaatsen.
Het draagblok schuift van de rallenbaan op de vorkheffer en wordt vervolgens op een pallet
geplaatst. Op deze manier worden 5 a8 deuren op een pallet gestapeld en weggezet om uit te
harden. Voor de eindmontage kunnen de deuren dan ook weer eenvoudig meegenomen worden,
omdat ze al op een pallet staan.

3.6. De benodigde hulpcomponenten voor de operator.

Om te bepalen welke hulpmiddelen er nodig zijn kunnen we het beste het blokdiagram van
afbeelding nogmaals bekijken. Hierin staan aile acties die verricht moeten worden en per actie kan
bekeken worden welke hulpmiddelen daarbij nodig zijn.

1. Positioneren van de frames.
Het positioneren van het frame kan met aanslagen op een tafe!. Fixeren, indien nodig, kan gebeuren
met klemmen of verstelbare aanslagen in de tafe!.

2. Aanbrengen van de lijm.
Zie hiervoor paragraaf 2.3.
Ais men bestuurt met de hand kan men eventueel wei gebruik maken van rechtgeleiders of iets
dergelijks. Dit om het handmatig aanbrengen van de lijm beter beheerst en eenvoudiger te maken.
Hiermee hebben we dus drie mogelijkheden:
- met perslucht met de hand
- met perslucht met de hand met geleiders
- met perslucht met een electronische besturingseenheid

3. Aanvoer glasplaten.
Het gewicht van de glasplaten varieert tussen 160 gr. en 13 kg. Voor de grate platen geldt dus dat
het niet erg praktisch is om deze zonder hulpmiddelen te moeten hanteren. Er moeten daarom
voorzieningen voor de handling van de glasplaten komen. Dit kan:
- met handvaten met zuignappen. De kracht moet dan worden geleverd door de operator.
- met handvaten met zuignappen met een balancer of een take!. De kracht wordt geleverd door de
balancer of de take!.
De tweede mogelijkheid heeft ook het voordeel van eenvoudiger positioneren.

4. Positioneren glasplaten (en verbinden van beide delen)
Het is van belang om het positioneren voor de operator zo eenvoudig mogelijk te maken, omdat dit
voor een groot deel de kwaliteit van het eindprodukt bepaalt, vooral qua reproduceerbaarheid.
Goede hulpmiddelen hiervoor leiden dus tot:
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- hogere en constantere kwaliteit
- tijdwinst en dus belangrijke besparingen op de loonkosten van de operator
Er zijn verschillende mogelijkheden om het positioneren te vereenvoudigen:
- een balancer of taker voor de aanvoer (al genoemd bij het vorige punt)
- hulplijnen op de bodemplaat om de kans op scheefstand van de glasplaten te verminderen
- een gespannen draad tegen scheefstand
- aanslagen om spleten nominaal uit te kunnen voeren
- pinnetjes van verschillende diameter om toleranties te kunnen uitmiddelen
- bladveertjes om toleranties te kunnen uitmiddelen
Ook combinaties van deze hulpmiddelen zijn mogelijk.

3.7. Specificatie van het hoofdontwerp.

De algemene vorm van de assemblagelijn is nu vastgelegd. Een principeschets hiervan is te zien in
tekening 1. Er is nu bekend welke componenten nodig zijn in het systeem. Voor aile componenten
geldt dat ze nog gekozen of ontworpen moeten worden. Oit vormt het uitvoerende deel van het
ontwerp. Hiervoor zijn de weken 6 tjm 12 van de stage gepland. Hierin moeten de volgende
componenten nog verder uitgewerkt worden:
- de Iijmdispenser
- het intern transportsysteem
- de glasaanvoer
- de hulpmiddelen voor het positioneren
- de Iijmtafel
- een universeel draagblok
Bij het hoofdstuk planning is de verdeling van de uitwerking van de componenten over de 7
beschikbare weken te zien.

3.8. Een risicoanalyse.

We kunnen ons bij het huidige ontwerp afvragen wat er fout zou kunnen gaan en daar passende
maatregelen voor proberen te bedenken.

probleempunt 1:
De schopplaat (de onderste p1aat op aile deuren) heeft een zeer fijn relief. Er zijn witte randjes op
aangebracht. Het is mogelijk dat de zuignappen hierop niet of niet goed hechten.
Om dit te testen is een zuignap besteld en getest of deze op de schopplaat vastgezet kon worden.
Oit was inderdaad het geval en op dit punt hoeven we dus geen problemen te verwachten.

probleempunt 2:
Het bedieningspaneel drukt met een bepaalde veerkracht tegen het glas. Zolang de Iijm niet is
uitgehard zou de glasplaat dus weggedrukt worden. Hiervoor moet een voorziening worden
aangebracht in de vorm van een Iijmklem, een tegengewicht of iets anders dat de veerkracht van het
bedieningspaneelopvangt.

probleempunt 3:
Tijdens de afvoer van de deur is de Iijm nog niet uitgehard. Theoretisch zouden de glasplaten dus
kunnen verschuiven ten opzichte van het frame door het bewegen van de deuren. Om dit te testen
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heb ik met een gelijmd proefstuk direkt na het lijmen bewogen en geschud. De versnellingskrachten
die optreden bij het bewegen worden door de vrij stugge pasta makkelijk opgenomen. Zelfs lichte
stoten tegen het frame zorgen nog niet voor problemen. Zware stoten moeten echter zo veel
mogelijk worden vermeden.

probleempunt 4:
Doordat er relatief veel handelingen door de operator verricht moeten worden, is het mogelijk dat de
gestelde prOOuktietijd van 15 minuten niet meer haalbaar is. A1s dit werkelijk zo is dan moet het
ontwerp veranderd worden, omdat anders niet aan het eisenpakket is voldaan. We kunnen een
schatting van de benOOigde prOOuktietijd maken:
aanvoeren van het frame op een draagblok: 1 min.
positioneren van het draagblok: 0 min. 30 s.
aanbrengen van de Iijmlaag: 4 min.
aanvoeren en positioneren van de glasplaten: 6 min.
aanbrengen van de fixeerklem: 1 min.
afvoer naar de pallet: 2 min.

totaal: 14 min. 30 s.

Met deze schatting is de prOOuktietijd dus haalbaar. In hoeverre deze schattingen correct zijn zal in
de praktijk moeten blijken. Om de prOOuktietijd te verlagen kan eventueel de lijmlaag op de
buitenrand vantevoren mechanisch aangebracht worden. Hiermee valt een tijdwinst van ruim 2
minuten te realiseren. Een tijdwinst van 2 minuten scheelt op 20.000 deuren een bedrag aan
loonkosten van 130.000,-. De mechanische Iijmdispenser mag dus 125.000,- kosten om rendabel te
zijn.

probleempunt 5:
Omdat de deuren niet in grote batches gemaakt gaan worden maar op bestelling, is het noOOzakelijk
dat de glasplaten voor aile typen automaten continu bij de lijmtafel aanwezig zijn. Hiervoor moet dus
voldoende ruimte zijn. Om de beschikbare ruimte in de direkte omgeving van de Iijmtafel te
vergroten kan de rollenbaan voor de afvoer weggelaten worden, zOOat de deuren vanaf de lijmtafel
direkt op de vorkheffer geduwd worden. Er kunnen dan meer pallets met glasplaten rond de lijmtafel
staan. Een bijkomend voordeel is dat de benOOigde tijd voor de afvoer van de deuren veel kleiner
wordt. Deze was geschat op 2 minuten en nu voldoet een halve minuut al ruimschoots. Dit levert dus
op een totale besparing in loonkosten van 1.5 minuut * 20.000 deuren * f45,-/uur = 122.500,-
Een nadeel van direkt op de vorkheffer stapelen is dat er minder deuren op een pallet kunnen. Meer
dan 4 is niet mogelijk. Om te zorgen dat er niet te veel pallets nOOig zijn, moet er voor gezorgd
worden dat 4 stuks per pallet ook inderdaad mogelijk is. Dit geeft dus een bepaalde maximale
hoogte voor het draagblok. De onderdelen aan de deur bepalen echter een minimale hoogte voor
het draagblok. Ais deze twee niet met elkaar te combineren zijn kan het geheel ook nog iets
verhoogd worden, waardoor er ook meer deuren op een pallet kunnen. Dit komt verder aan de orde
bij het ontwerpen van de draagblokken.

De hierboven genoemde constructieve wijzigingen zijn te zien op tekening 2. De eventuele
mechanische Iijmdispenser voor de buitenrand staat hier niet op aangegeven, maar kan eenvoudig
aan het begin van de aanvoerende rollenbaan erbij geplaatst worden.
Hiermee is het hoofdontwerp afgerond en kan met de detaillering van de componenten begonnen
worden.
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4. De uitwerking van het ontwerp.

4.1. Inleiding.

In dit hoofdstuk worden de componenten uit het hoofdontwerp verder uitgewerkt. Dit houdt in dat ze
gekozen worden indien het om standaardonderdelen gaat en ontworpen wanneer het om specifieke
delen gaat. In het eisenpakket Is gesteld dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van
standaardonderdelen. Dit houdt in dat eerst wordt gekeken of de componenten kant en k1aar op de
markt zijn en indien dat niet het geval is, dan pas zullen de betreffende hulpmiddelen worden
ontworpen.

4.2. De Iijmdispenser.

Voor het aanbrengen van de Iijmlaag maken we gebruik van een persluchtsysteem en een pneuma
tisch Iiimpistool. Een bruikbaar Iijmpistool is de TS 400 van VIBA, zowel geschikt voor normale tubes
als voor worstverpakkingen. Dit lijmpistool kost f535,- excl. B.T.W.
Bij de produktie van de sigarettenautomaat (start produktie medio september) kan worden gekeken
of met aileen dit lijmpistool een mooie en constante rups gemaakt kan worden of dat verdere
voorzieningen met betrekking tot de geleiding nodig zijn.

Wat de eerder genoemde mechanische Iijmdispenser betreft , geldt dat er eerst wordt gekeken of er
voor de sigarettenautomaat een te ontwerpen is en als die goed functioneert kan er ook een voor de
deurenproduktie in gebruik worden genomen. Er is nog niets ontworpen voor de sigarettenautomaat
en dat zal dus eerst moeten gebeuren. Het grootste probleem hierbij treedt op in de hoeken, waar
de lijm toch gelijkmatig en constant neergelegd moet worden. De oplossing die we hiervoor hebben
bedacht is te zien in tekening 3. Om te testen of dit ook daadwerkelijk functioneert is er eerst een
model van het mechanisme van karton gemaakt. De eerste resultaten hiermee waren positief en
daarom is er vervolgens een iets beter model van Aluminium gemaakt. Het uitgedachte concept
bleek goed te voldoen.

Van het ontwerp is een grove principeschets gemaakt (tekening 3) en en een samenstellingsteke
ning van de machine in het geheel (tekening 4) en van de koppeling motor-mechanisme-spuit
(tekening 5). Verder is het pneumatisch schema van de besturing getekend op tekening 6 en het
elektrisch schema op tekening 7. Detailtekeningen van de onderdelen zijn niet gemaakt. aangezien
deze buiten het bestek van deze stage vallen. Zie hiervoor hoofdstuk 2 onder "beoogd resultaat".

Opmerkingen bij het ontwerp:

- Daar waar mogelijk is gebruik gemaakt van koopdelen. Onderdelen zoals lagers, stangkoppen,
motor, reduktor en profielen en dergelijke kunnen allemaal gekocht worden. Slechts enkele
onderdelen hoeven speciaal gemaakt te worden.

- De motor en de reduktor komen van Elmeq. De kogelpotten zijn te koop bij Vink. De tandriem en
de bijbehorende schijf zijn te koop bij Biesheuvel, de flexibele koppeling ook. De torsieveer is van
Tevema.
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De uitwerking van het ontwerp.

- De machine heeft een pneumatische besturing omdat de lijmspuit pneumatisch wordt aangedreven
en een persluchtsysteem dus toch al aanwezig was.

- De lijmspuit kan door de leverancier in de gewenste vorm worden geleverd. In dit geval houdt dat
in dat het handvat wordt verwijderd en de inlaat iets wordt gewijzigd.

- Aile pneumatische en elektrische componenten zijn niet in de samenstellingstekening opgeno
men.Voor deze componenten zijn aparte schema's gemaakt, waarop te zien is hoe de componenten
geschakeld moeten worden. Deze kunnen allemaal op het bedieningspaneel gemonteerd worden en
vervolgens met elkaar worden verbonden.

- De aanvoer van slangen en draden is geen probleem, indien ze vanuit het midden komen en
voldoende speling hebben om de uiterste stand (in de hoek) te kunnen bereiken. Tevens moet een
draaibare koppeling in iedere leiding worden opgenomen. Voor de pneumatische leiding is dit geen
probleem omdat slangkoppelingen daar meestal draaibaar zijn. Voor de elektische leiding moet een
draaibare koppeling worden gezocht.

• De montagevolgorde van de machine is te vinden op bijlage 3.

- Deze dispenser is in eerste instantie bedoeld voor de produktie van de sigarettenautomaat, omdat
deze automaat met maar een glasplaat zich het beste leent voor mechanisatie. Daarna kan worden
gekeken of het financieel interessant is om de buitenrand van de nieuwe lijn ook met eenzelfde
machine te doen, of dat er wordt gekozen voor een programmeerbare X-V-machine.

4.3 Het intern transport.

In het hoofdontwerp is vastgelegd welke transportmiddelen toegepast zullen worden. Er is gekozen
voor een rollenbaan voor de aanvoer en een vorkheffer met pallets voor de afvoer en opslag van de
deuren. De volgende produkten moeten dus aangeschaft worden:
- een rollenbaansysteem
- een vorkheffer
- 13 pallets (en nog een aantal reserve)
Twee grote leveranciers van dit soort produkten zijn Overtoom, Den Dolder en Vink, Lisse. De
produkten van beide leveranciers worden met elkaar vergeleken, waarna het beste alternatief
geselecteerd wordt.

De rollenbaan:

Omdat ook bij het eerste gedeelte van de montage het transport met behulp van rollenbanen
gebeurt, zullen er in het totaal een groot aantal meters nodig zijn. Indien er wordt uitgegaan van 3
werkplekken en een tussenruimte van 6 meter, dan is er dus 12 meter nodig. Ais de ruimte minimaal
25 meter lang is, dan zijn bochten verder niet nodig.
De deur is 85 cm. breed. Er zijn nu 2 mogelijkheden; Er wordt gekozen voor een baan van 60 cm.
breed, waarbij de deur aan beide kanten ongeveer 10 cm. uitsteekt of er wordt gekozen voor 2
banen van 40 of 45 cm. naast elkaar. Omdat het toch wei prettig is als de draagblokken met de
deuren volledig op de rollenbaan passen is gekozen voor 2 banen naast elkaar met een totale
breedte van ongeveer 90 cm. Ook is dit prettig in verband met de constructie van het draagblok,
aangezien er bij een baanbreedte van 60 cm. extra loopvlakken binnen die breedte gemaakt moeten
worden.
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De uitwerking van het antwerp.

Overtoom:
Vink:

breedte 40 em. f455,- per 3 meter.
breedte 45 em. f570,- per 3 meter.

f150,- per steun.
f125,- per steun.

Omdat beide systemen vrijwel aan elkaar gelijk zijn, wordt gekozen voor de goedkoopste oplossing.
Oat is dus het systeem van Overtoom.

conclusie: Er wordt 8 * 3 m. rollenbaan 40 em. breed besteld met bijbehorende steunen.

De vorkheffer:

Beide bedrijven leveren vorkheffers met een handlier, een hydraulisehe voetpomp of een elektrisehe
aandrijving. Omdat de elektrisehe uitvoering het gemakkelijkste werkt en oak van afstand bedienbaar
gemaakt kan worden is hiervoor gekozen. Om te kunnen stapelen moet de minimale hefhoogte
ongeveer twee meter zijn. Vergelijken van de mogelijkheden levert de volgende tabel:

hefvermogen:(kg) hefhoogte: (mm) doorrijhoogte:(mm) prijs:

Overtoom: 1200 2800 1950 f5460,-
EH1000

Vink: 1000 2800 1820 16385,-
508.179.B

..
tabel 5: speelflcatles van vorkheffers

Beide vorkheffers voldoen aan de eisen. De vorkheffer van Vink is echter iets robuuster uitgevoerd.
Er wordt dus gekozen voor de 508.179.B van Vink.
Voor de eindmontage is ook een vorkheffer nodig am de pallets van de plaats waar de deuren
uitharden naar de plaats van eindmontage te kunnen brengen.

conclusie: Er worden 2 vorkheffers type 508.179.B besteld bij Vink.

De pallets:

Overtoom:
Vink:

houten pallet
houten pallet

1200 * 1000
1200 * 1000

f48,
166,-

De pallet van Overtoom is gemaakt van 20 mm. dikke planken. Die van Vink is 24 mm. dik. De pallet
van Overtoom is dus wei goedkoper, maar minder sterk. Er wordt daarom tach gekozen voor de
pallet van Vink.

conclusie: Er worden 16 pallets type 198.145.B besteld bij Vink.

In totaal moeten dus de volgende interne transportmiddelen besteld worden:
Bij Overtoom
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De uitwerking van het antwerp.

aantal omschrijving bestelnr. prijs/st. totaal

8 3 m. rollenbaan 17000149 f455,- f3.640,-

16 juk 46 em. 17000424 f136,- f2.176,-
75/110

16 koppelhaak 17000440 f14,- f 224,-

tabel 6: bestelli'st Overtoam

Bij Vink

aantal omschrijving bestelnr. prijs/st. totaal

2 vorkheffer 508.179.B f6385,- f12.770,-

16 pallet 198.145.B f 66,- f 1.056,-
. ..

tabel 7. bestelhJst Vlnk

4.4. De glasaanvoer.

De verticale verplaatsing:

Voor de handling in verticale richting kan zowel een balancer als een takel worden gebruikt. Met een
takel hoeft de operator helemaal geen kracht te leveren. Bij een balancer wordt de te leveren kracht
slechts verminderd. Een balancer is echter wei een stuk goedkoper. Omdat we glasplaten van nogal
verschillende gewichten hebben is een balancer hier minder geschikt. Een takel heeft echter als
nadeel dat er niet nauwkeurig gemanipuleerd kan worden in verticale richting; er is maar een
snelheid mogelijk. Dit kan echter opgelost worden met een minitakel met fijninstelling. Deze is te
koop bij Vink en kost f1773,-.Hiermee kan wei zeer nauwkeurig gemanipuleerd worden.

conclusie: Er wordt 1 elektrotakel met fijnhijs gekocht bij Vink.

De horizontale verplaatsing:

Voor de beweging in het horizontale v1ak kan gekozen worden uit een translerende en een roterende
constructie. De roterende oplossing heeft als nadeel dat er veel grotere momenten optreden, wat een
negatieve invloed heeft op de levensduur van de lagers. Dit is wei weer gedeeltelijk op te vangen
door het geheel zeer stijf te construeren, maar dit maakt de constructie ook weer duurder. De
translerende constructie heeft waarschijnlijk een wat grotere traagheid en wrijving, waardoor hij wat
moeilijker te verplaatsen is. Dit is weer op te vangen door de constructie Iicht te maken en gebruik te
maken van soepellopende rolkatten. Omdat een roterende uitvoering eenpariger loopt (minder
beginwrijving te overwinnen) en dus een groter bedieningsgemak geeft, is er gekozen voor een
zwenkarm met twee draaipunten. Het ontwerp hiervan is te zien op tekening 8 (hoofdafmetingen) en
9 (detailtekening lagerpunten). De onderdelen zijn ook hier niet uitgetekend. De montagevolgorde
van de twee lageringen kan men vinden in bijlage 4.
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De uitwerking van het antwerp.

De glasplaatdragers:

De glasplaatdragers moeten bij voorkeur pneumatiseh vacuum gezogen kunnen worden. Overtoom
noeh Vink levert dit soort zuignappen. Er moet dus uitgeweken worden naar speeialistiseher
bedrijven. Informatie is aangevraagd bij Atlas Copeo en Desoutter. Desoutter b1eek eehter geen
zuignappen te verkopen. Atlas Copeo verkoeht ze wei en zou doeumentatie opsturen.
Het type S75 van Atlas Copeo voldoet aan de eisen. Verder zijn dan nog de verbindingseomponen
ten met het persluehtsysteem nodig. Dit levert de volgende bestellijst voor Atlas Copeo.

p

aantal: omschrijving: type:

2 zuignappen S75

1 vacuumejekteur A120

2 aansluitnippel BSP~-BSP*

1 verdeelblok VSA-60

1 vacuumsehakelaar 9502-68

tabel 8: bestelli'st Atlas Co co

Dit moet opgehangen worden aan de takel, waarbij de luchtslang zoveel vrije ruimte moet hebben
dat de maximale slag gemaakt kan worden. De takel moet dan vervolgens weer aan de zwenkarm
gehangen worden. Hierbij hoeft de persluehtleiding geen speling te hebben, maar kan hij gewoon
boven op de profielen worden bevestigd. Hiermee is de aanvoer van glasplaten dus afgerond.

4.5. Hat draagblok.

Voor het draagblok gelden de volgende eisen:
- de deur moet omgedraaid kunnen worden (door een persoon)
- de draagblokken moeten op elkaar geschoven kunnen worden.

Dit zijn twee eisen die niet prettig met elkaar te combineren zijn, orndat je de voorzieningen die
nodig zijn om aan beide eisen te voldoen op dezelfde plaats zou willen eonstrueren, namelijk aan de
korte zijdes van de deur. Daar is zowel een glij/positioneervlak als een verbinding met een draaipunt
nodig. Om aan beide eisen te voldoen is de volgende constructie bedacht. Het draagblok, zoals te
zien op tekening nummer 10 bevat twee glijvlakken om de deuren op elkaar te kunnen schuiven.
Voor het omdraaien worden twee aparte houders gebruikt die om het draagblok heenvallen en een
heffer met een dubbele york die de twee houders met daarin de deur optilt. In de geheven toestand
kan dan de deur om zijn as gedraaid worden, waarna de deur weer teruggebraeht kan worden in het
draagblok. De houder is getekend op tekening 11. De hefvork staat op tekening 12.
Op deze tekening staan de andere componenten van dit subsysteem afgebeeld in stippellijnen om
een duidelijker beeld van de werking van het apparaat te verschaffen.
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De uitwerking van her antwerp.

4.6. De hulpmiddelen voor het positioneren.

Voor het positioneren van het glas loodrecht op het v1ak kan gebruik gemaakt worden van
glasparels. Dit zijn glasbolletjes met een vaste diameter die in de Iijmrups gedrukt worden en zorgen
voor een constante Iijmlaagdikte en een v1akke Iigging van de glasplaat.

Bij de produktie van de sigarettenautomaat is gebleken dat de positionering van de glasplaten in het
v1ak met de hand met een acceptabele nauwkeurigheid kan worden uitgevoerd. Of dat bij de nieuwe
lijn automaten, met meerdere glasplaten, ook zo is, zal nog moeten blijken. Het is in ieder geval
practisch om te zorgen dat er spacers van 1,5 mm. zijn (bijvoorbeeld ronde pinnetjes). Spleten
kunnen dan daar waar nodig nominaal uitgevoerd worden. Een afstandpinnetje is te zien op tekening
13.

4.7. De lijmtafel.

Afbeelding 14: Situatieschets tafel voor aanbren
gen glasplaten.

o.o.nvoer

>

I I

~

1'1 I I

,I [fJI I I I I
I I I I I
I I I I 1
I I I I 1
I I I
I I I'U
·

x .

Voor de Iijmtafel waar de glasplaten worden
aangebracht kan gebruik gemaakt worden van
een vaste aanslag. De deuren worden daarna
namelijk afgevoerd in een richting loodrecht op
de voorgaande bewegingsrichting (zie afbeel
ding 14). Er is aileen een nauwkeurige positio
nering in x-richting nodig. De y-richting is niet
kritisch. Door de aanslag in x-richting Iiggen de
deuren direkt goed om ze op elkaar te schui
ven.
Voor de Iijmtafel waar de Iijm mechanisch
wordt aangebracht is een iets ingewikkelder
aanslag nodig omdat het draagblok daarna in
dezelfde richting weer verder moet kunnen (zie
afbeelding 15). Hier moet zowel in x als in y
richting goed gepositioneerd worden. In y-rich
ting kan dit met een vaste aanslag gebeuren.

Afbeelding 15: situatieschets tafel voor aanbren
gen van de lijm.

In de x-richting is een verplaatsbare aanslag
nodig. Dit is het eenvoudigst te bereiken door
de aanslag in de tafel verzinkbaar te maken. De
op en neergaande beweging die hiervoor nodig
is kan op verschillende manieren gerealiseerd
worden. Bijvoorbeeld met een excentrische nok
of een pneumatische cylinder. De constructieve
uitwerking is te zien op tekening 14. Hierbij is
gekozen voor een pneumatische cylinder om
dat perslucht al aanwezig is en omdat we hier
te maken hebben met een translerende bewe
ging. Een cylinder is een van de eenvoudigste
manieren om een translerende beweging met
een vaste slag te maken.
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5. Conclusies en aanbevelingen.

De doelstelling van de stage, zools die aan het begin is opgesteld, was om te komen tot een
ontwerp van dat deel van de assemblagelijn dat te maken heeft met het oplijmen van de glasplaten.
Om tot dit doer te komen is eerst de globale lay-out vastgelegd. Dit is gebeurd door met behulp van
een morfologisch schema een aantal mogelijkheden te genereren en deze vervolgens te beoordelen
aan de hand van een aantal relevante criteria. Vanuit de globale lay-out is het probleem daarna
opgesplitst in een aantal deelproblemen zools het intern transport, de glasaanvoer. de draagblokken
en het aanbrengen van de lijm. Vervolgens Is voor aile deelproblemen een oplossing geselecteerd en
uitgewerkt tot op niveau van samenstellingstekenlng.

Hierbij dient echter een opmerking geplaatst te worden; Bij het ontwerpen van de lijmdispenser is
afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling. Deze is ontworpen voor de produktie van de
sigarettenautomaat, omdat deze automaat, met maar een glasplaat veel meer geschikt is voor
mechanisatie dan de nieuwe lijn met zes typen met ieder zes verschillende glasplaten.
Het verdient dus ook aanbeveling om na de bouw van de dispenser voor de sigarettenautomaat,
voor de nieuwe lijn een serieuze afweging te maken tussen alles handmatig, een starre machine voor
de omtrek en de rest met de hand, en een vrij programmeerbare X-Y-machine. om deze te
ontwerpen zou waarschijnlijk te duur zijn, maar misschien dat er iets te koop is, bijvoorbeeld bij
ASEA.

Het Is waarschijnlijk zinvol om ruim op tijd te beginnen met de bouw van de lijn, om aanloopproble
men op te kunnen lossen voordat de produktie op volle capaciteit moet draaien. Tijdens de
produktie van de sigarettenautomaat is namelijk gebleken dat opstartproblemen relatief erg veel tijd
en dus ook geld kosten. Hiervoor moet echter wei op tijd naar het nieuwe pand verhuisd worden.
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Artikell
.- Bij het organiserenvan-de-arbeid. het inrichten..van de arbeidsplaatsen en
het bepalen van de produktie- en werkmetboden meet de werkgever het ~~I.
gende in acht nemen in het kader van de zorg voor een zo groo.t mogeh}ke
veiligheid. een zo goedmogelijke bescherming.van de gezondhelden het be
vorderen van het welzijn bij de arbeid. gelet op de algemeen erkende regelen

der techniek. de stand van de bedrijfsgezondheidszorg. alsmede de stand
van de erg,onomie en die van de arbeidskunde of bedrijfskunde:

a tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. moet de werkgever
de arbeidzodanig organiseren. dearbeidsplaatSen zodanig inrichten en zo
danigc produktie- en werkmethoden toeRassen dat daarvan geen nadelige
invloed. uitgaat op de veiligheid en de gezondbeid van de werknemer;
b tenzij dit redelijkerwijs niet \can worden gevergd. moeten de gev'aren
voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelij\c in
eerste ~nl.eg bij de. bron. daarvan worden voorlcomen of zoveel mogelijk
worden beperkt; naarde male waarin dergelijke gevaren niet bij de bran
kunnen worden voorkomen of beperkt. moeten daartoe andere doelmali·
ge maauegelen worden getroffen. tenzij'znlks redelijkerwijs niet kan wor
den gevergd, in welk geval doelmatige en passende beschermingsmiddelen
aan de werlcnemer ter b~schikking dienen te worden gesteld;
c hel gebruik van werlctuigen. machines, toeslellen en overige hulpmid
delen bij de arbeid alsmede van stoffen die gevaar kunnen opieveren voor
de veiligheid en de gezondheidvan de werlcnemer moet worden vermeden;
indien zulks redelijkerwijs niet kan worden vermeden, moeten die gevaar"
lijke-werktuigen;- machines; toestellen-onderscheidenlijk- stoffen en ove
rige hulpmiddelen worden gebruikt, waarbij het gevaar zo ver mogelijk is
beperkt ais redelijkerwijs Ican-worden'gevergd;
d doeltreffende maatregelen moeten zijn genomen teneinde het mogelijk
te maken dat de werlcnemer, indien een toestand ontstaat, waarin direct
gevaar voor zijn veiligheid of gezondheid aanwezig is, zich snel in veilig
heid kan stellen. en ten einde te verzekeren dat. indien schade aan zijn ge
zondheid is loegebracht, de gevolgen hiervan zoveel mogelijk kunnen wor
den beperkt;

e de inrichting van de arbeidsplaatsen. de werkmethoden en de bij de ar
beid gebruikte hulpmiddelen meeten zeveel als redelijkerwijs kan worden
gevergd op ergonomiscii verantwoorde wijze aan de werknemer zijn aan·
gepast; .

f bij de samenstelling en toewijzing van de onderscheiden taken moet re
kening worden gehouden met de persoonlijke eigenschappen van de werk
nemer met betrekking. tot leeftijd. geslacht. lichamelijke en geestelijke
gesteldheid, ervaring. vakmanschap en kennis van~voertaal; zo dikwijls
deze eigenschappen daartoe. mede gelet op de werkomstandigheden. aan
leiding geven. moet voorzoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd op
de bevordering van de veiligheid en de bescherming van de gezondheid van
deze werknemers speciaal loezicht worden uitgeoefend. danwel moeten
andere doelmatige voorzieningen worden getroffen;
g zoveelals redclijkerwijs kan wordengevergd. moet de arbeid bijdragcn
tot de vakbekwaanlheid van de werknemer en dien. de werkgever het werk
van de werknemer zo in te ricbten dat de werknemer voldoende mogelijk-

heden heeft om zijn week volgens eigen inzicht, zeals dat mede bepaald
wordt door zijn vakbekwaamheid, te verrichten, contact met andere werk
nemers le onderhouden en zich op de hoogte Ie stellen van het doel en het
resultaat van zijn arbeid en de eisen die daaraan worden gesteld;
h ongevarieerde zich in een kort tijdsbestek herhaJende arbeid en arbeid
waarbij het tempo door een machine of een lopende band op cen zodanige
wijze wordt beheerst dat de werknemer zelf verhinderd wordt het tempo
van de arbeid te beinvloeden, moeten, zoveel als redelijkerwijs kan wor
den Jevergd. worden vermeden; indien dergelijke arbeid niet of onvol·
doende kan worden vermeden. moet de werkgever deze door andersoorti
ge arbela of pauzes regelmalig afwisselen.
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Bijlage 2: Berekening van de vervorming van de lijmlaag als gevolg
van temperatuurwisselingen.

Het rekpercentage wordt voor bepaalde lijmlaagdiktes bepaald. Bij een gegeven maximale rek kan
dan de lijmlaagdikte worden gekozen.

We hebben te maken met vervorming in twee richtingen. Er is rek in de lengterichting van de lijmlaag
en in de breedterichting. Loodrecht op het v1ak van de glasplaten vervormt de lijmlaag nlet.

warmteuitzettingscoefficienten: Aluminium
glas

2.4*10'5 1(1.

0.8*10.5 1(1.

De grootste vervorming treedt op bij de grootste glasplaat. Deze is 1200 * 650 mm. De maximale
temperatuurwisseling stellen we op 80°. Dit levert de volgende lengteveranderingen op voor het
frame en het glas:

frame:
glas:
verschil:

61, = 2.4*10.5 * 1.2 * 80 = 2.3 mm.
61

9
= 0.8*10'5 * 1.2 * 80 = 0.8 mm.

61 = 1.5 mm.

Voor de breedteverandering geldt:

frame:
glas:
verschil:

6b, = 2.4*10.5 * 0.65 * 80 = 1.3 mm.
6b

9
= 0.8*10.5 * 0.65 * 80 = 0.4 mm.

6b = = 0.9 mm.r------------------..,
Om de vervorming in twee richtingen te iIIustre
ren is de volgende figuur opgenomen. De lijn in
het rechtervlak is een lijn van maximale rek. Ais
we het oorspronkelijke blokje 1*1 *1 nemen,
dan levert dat een l..o van 1,4 mm. De lengte
van het lijnstukje in de vervormde toestand
bedraagt:

Dit levert een rekpercentage van:
(2.8/1.4 -1) *100 = 100 %
bij een lijmlaagdikte van 1 mm.
Voor andere lijmlaagdiktes kunnen we de volgende tabel maken:

lijmlaagdikte rekpercentage (%)

1 100

2 30

3 14

4 8

tabel 9: de procentuele rek In relatle met de lijmlaagdikte

33



Bijlage 3: Montagevolgorde voor de lijmdispenser.

Montagevolgorde voor de koppeling:

- Bevestig de tandriemschijf en zet deze vast op de as.
o Bevestig de binnenste stangkoppen, de afstandbusjes en de buitenste stangkoppen op de
as en zet hier tegelijkertijd de asjes met de k1eine wieltjes op.
- Breng het borgringetje onder de onderste stangkop aan.
o Bevestig de bussen en de torsieveren.
- Koppel het geheel met de flexibele koppeling aan de motoras.
o Bevestig de spuit aan de as volgens de onderstaande beschrijving.

Bij het monteren van de lagering van detail A moet men als voigt te werk gaan:

o Schuif de deksel van onderaf om de as.
- K1em het bovenste lager op de as (vaste passing) en bevestig beide borgringetjes.
- Klem het tweede lager op de as.
- Schuif de spuit met het huis en het onderste ringetje om de lagers (Iosse passing) en
schroef de deksel hierop vast.

Voor de lagering van detail B geldt de volgende montagevolgorde:

- Bevestig de onderste deksel op het wiel.
- Pers het lager in het wiel tot op de deksel. (vaste passing, want as staat stil I)
- Monteer de as ~osse passing) en bevestig het borgringetje.
- Monteer de bovenste deksel.
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Bijlage 4: Montagevolgorde van de lageringen van de zwenkarm.

Bij het monteren van de lagering in de kolom dient men de volgende volgorde aan te houden:

- Bevestig de bodemplaat en zet deze vast.
- Draai het gat in de bodemplaat en draai daarna de gleufjes voor de seegerringetjes erln.
- Monteer vervolgens de onderste seegerrlng, het lager (Iosse passing) en de bovenste
seegerring.
- Draai een gat in de bovenplaat en draal de verbreding nauwkeurlg op maat.
- Bevestig het lager (k1empasslng) en de seegerring op de as.
- Monteer de as met het lager In de bovenplaat (Iosse passing) en leg de deksel erop.
- Monteer het geheel daarna in het huis, waarbij men de as door het onderste lager moet

drukken( Iichte klempassing, het lager ondersteunen met een bus voor de ondersteuning).
Breng hiervoor wat smeermiddel aan op de as.

- Zet vervolgens de bovenplaat en de deksel vast.

- Hierna kan de naaf bevestigd worden.

Bij het monteren van de lagering op de arm moet men als voigt te werk gaan:

- Boor de gaten In het montageblok.
- Bevestig de onderste deksels en leg beide lagers erop.
- Laat vervolgens de as door het bovenste lager, de naaf en het onderste lager zakken, tot

de borst op het bovenste lager zit.
- Bevestig de bovenste deksel.

- Hierna kan de naaf vastgezet worden.

35



Bijlage 5: Tekeningnummers.

1. layout van de glasplaatverlijming
2. optimalisatie layout glasplaatverlijming
3. principeschets Iijmdispenser
4. samenstelling Iijmdispenser
5. detailtekening koppeling
6. pneumatisch schema van de besturing
7. elektrisch schema
8. samenstelling zwenkarm
9. detailtekening lageringen

10. lassamenstelling draagblok
11. houder voor het omdraaien van de deur
12. hefvork voor het omdraaien van de deur
13. spacer
14. samenstelling Iijmtafel
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