
 

SPIN-project : draagblok : concept voor een draagblok,
geschikt voor een cilinder-flens verbinding van de DAF-
produktfamilie remcilindersteunen
Citation for published version (APA):
Martens, H. A. E. (1987). SPIN-project : draagblok : concept voor een draagblok, geschikt voor een cilinder-flens
verbinding van de DAF-produktfamilie remcilindersteunen. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep
Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA0513). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1987

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/d79b5a76-b653-4f5c-a44f-7ea2e8bc6791


TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
FACULTEIT DER WERKTUIGBOUWKUNDE 
VAKGROEP PRODUKTIETECHNOLOGIE EN -AUTOMATISERING (WPA). 

SPIN-project: DRAAGBLOK 

concept voor een draagblok, geschikt 
voor een cilinder-flens verbinding 
van de DAF-produktfamilie remcilin
dersteunen. 

Door: H.A.E. Martens. 

WPA-rapportnr.: WPA-0513. 

Verslag van een stage-periode in 
opdracht van: 

Technische Hogeschool Venlo 
afdeling der Werktuigbouwkunde. 

Onder begeleiding van: 
ire G.S.J. Peters (THS-Venlo) 
ire A.T.J.M. Smals (TUE). 

Eindhoven, 30 november 1987. 



VOORWOORD 

Mljn eerste stage breng ik door op de TUE, en weI binnen de 
~aculteit Werktuigbouwkunde. Ik ben geplaatst in de vakgroep 
"Produktietechnologie en -Automatisering". Binnen deze vak
groep zit ik bij de onderw~isgroep: Bedri,i~smechanisatie (BM). 

Stage lopen is de voorlaatste etappe op de weg naar het be
reiken van de ingenieurstitel. Het is een mogelijkheid om te 
laten zien wat je hebt opgestoken tijdens je studie en een 
laatste kans om zonder zwaarwegende verantwoording kennis te 
vergaren over zaken waar je nog niet genoeg o~ niets van a~
weet. 
De stage op de TUE was een interessante tijd, allerlei aspecten 
die later in het bedrij~sleven van groot belang zijn kwamen aan 
bod, zoals: gestructureerd leren werken m.b.v. de project-

strategie, ~unctioneren in groepsverband, verga
deren, notuleren, zelfstandig werken. 

Hoewel ik mijn opdracht (zie 1.3) niet volledig heb kunnen a~
ronden vanwege de tijd die is gaan zitten in het opzetten en 
beantwoorden van de vragen gesteld in de projectstrategie, en 
het deelnemen aan de cursus in Valkenburg was het voor mij toch 
een uiterst leerzame stage. 

Hierbij gaat een dankbetuiging uit naar iedereen die een bij
drage hee~t geleverd aan mijn stage, met name de leden van het 
SPIN-begeleidingsteam, de in het SPIN-project werkzame studen
ten. In het bijzonder dank ik Alex Vlemmings, Piet Vosters en 
mijn begeleider ire A.T.J.M. Smals voor zijn hulp en begeleiding 
bij het uitvoeren van de opdracht. 

Eindhoven, 30 november 1987 H.A.E. Martens 



SAMENVATTING 

Dit is het verslag van een stageopdracht door H.A.E. Martens 
bij de Technische Universiteit Eindhoven. 
De stageopdracht omvatte het ontwerpen van een draagblok, in
gericht voor remcilindersteunen, bestemd voor een onbemande 
flexibel geautomatiseerde assemblage- en lascel. 

Het ontwerpen van het draagblok bevat een ver.cheidenheid aan 
deelconstructies (klemmen enz.), die na een keuzebepaling 
kunnen worden gecombineerd tot een ontwerp. 



SUMMARY 

This report describes the stage assignment of H.A.E. Martens 
at the Technical University of Eindhoven. 
The stage assignment contained the construction of a traver
sing platen for an unmanned flexible welding- and assembly
system. The traversing platen will carry pedestals for brake 
power cylinders. 

The construction of a traversing platen is devided in some 
part constructions (like tightening etc.). 
The described constructions can easily be combined into com
plete designs for traversing platens. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 ALGEMENE INLEIDING 

In toenemende mate wordt bij het automatiseren van produktie
processen gestree£d naar het opzetten van een flexibel pro
duktiesysteem. 
Met betrekking tot de machinebouw betekent de inhoud van het 
begrip automatiseren dat niet aIleen het produktieprocea met 
inbegrip van het meten en controleren zel£standig wordt uit
gevoerd, maar dat ook de produktiestations zodanig met elkaar 
zijn verbonden, dat de te verwerken stoffen volkomen onafhan
kelijk van de mens in de juiste toe stand en hoeveelheid aan de 
produktiestations worden toegevoerd. 
Een definitie van Flexibele Produktie Automatisering (FPA) is: 

Flexibele produktieautomatisering is een produktiesysteem 
bij industriile automatisering dat zoveel mogelijk produkt
onafhankelijk is; de omsteltijden voor een ander produkt 
dienen dermate kort te zijn, dat deze produkten in kleine 
aeries -en in sommige gevallen zelfs in een willekeurige 
volgorde te bewerken en/of te behandelen- economisch 
verantwoord kunnen worden geproduceerd. 
De verminderde produktafhankelijkheid geldt in ieder geval 
binnen een groep van gelijkvormige produkten, bijvoorbeeld 
voor de produktvarianten, afmetingen en uitvoeringsvormen 
van een type produkt [1]. 

Men kan de flexibele produktiesystemen in drie typen indelen, 
namenlijk: 

- CNC-produktiemachine (Flexibel Manufacturing Modul(FMM»: 

dit is een numerieke t computergestuurde produktiemachine 
met produkttoe- en afvoer door een robot of produktwis
selaar. De produkten kunnen in vorm verschillen en wor
den ononderbroken in enkel- of kleinseriefabricage zon
der toezicht gehanteerd en bewerkt (CNC = Computer 
Numerical Control). 

- Fabricage-cel (Flexibel Manufacturing Cell (FMC»: 

dit is een kombinatie van twee of meer CNC-produktie
machines, die zodanig zijn ingericht dat de produkttoe
en afvoer naar en van de produktmachines, het produktie
proces en het transport tussen de machines, automatisch 
en zonder toezicht verloopt. 

7 



Flexibel produktiesysteem (Flexibel Manufacturing 
System (FMS»: 

dit is een kombinatie van twee of meer produktiemachi
nes. De kombinatie bezit alle eigenschappen van een 
Flexibel Manufacturing Cell. De produktrouting tussen de 
produktiemachines en de gehele dienstregeling van tran
sport, hanteren en produceren .wordt hierbij door een 
hierarchisch computersysteem bestuurd. 

Het realiseren van een zo efficient mogelijk produktieproces is 
een van de doelstellingen van FPA. Hiertoe moet allereerst de 
infrastruktuur worden onderzocht met betrekking tot: 

montage- en bewerkingstijden; 
- kwaliteit; 
- produktontwerp; 
- mogelijkheid tot modulaire opbouw. 

Bij het ontwerpen van een flexibel produktiesysteem zijn een 
aantal deelgebieden te onderscheiden (zie figuur 1). Hierbij 
zijn vier belangrijke stroman te onderscheiden, namenlijk: 

materiaalstroom; 
produktiestroom; 
gereedschapsstroom; 

- informatiestroom. 
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1.2 SPECIFIEKE INLEIDING 

Het Stimulerings Projectteam Informatiea-onderzoek Nederland 
(SPIN) is op 1 augustus 1985 opgericht met als taak de Neder
landse positie op kansrijke delen van de informatica te ver
sterken. De uitgangspunten voor het SPIN zijn een bundeling 
van onderzoekscapaeiteit en samenwerking van universiteiten 
met het bedrijfsleven. 
Voor de TUE heeft dit geleid tot het partieiperen in een 
project met als operationeel doel: 

AIle onderzoek en ontwikkeling dat nodig is om te komen 
tot een onbemande flexibele assemblage- en laseel voor een 
familie van uit plaatmateriaal opgebouwde produkten. De 
lascel zal derhalve automatiseh flexibele toe- en afvoer
inrichtingen dienen te hebben en een automatisehe flexibe
Ie of gemakkelijk uitwisselbare opspaninrichting. Afhanke
llik van het produkt zou de eel bijvoorbeeld no~ kunnen 
worden uitgebreid met een ontbraaminrichting ~J. 

De TUE dient met een onderzoeksvoorstel voor de flexibele 
assemblage- en lascel te komen, gericht op het hierboven 
geformuleerde doel. Voor de TUE is eveneens van belang dat, 
naast het realiseren van de eel, er nieuwe kennis wordt opge
daan op diverse van belang zijnde gebieden. Bij dit laatste kan 
de cel als een "ontwikkelsysteem" worden beschouwd. 
Er zijn een vijftal kennisgebieden te onderscheiden die een rol 
spelen bij de bouw van en het onderzoek aan een flexibele 
assemblage- en lascel [3J , namenlijk: 

- teehnologie; 
- produktiemiddelen; 
- transducenten; 

machinebesturingen; 
- produktiebesturing. 

De organisatie van het Spin-project, zoals die geldt voor de 
onderwijsgroep BM Van de vakgroep WPA t is in de vorm van een 
schema weergegeven. 

11 



ORGANISATIE SCHEMA: 

STL'L'RGROEI' PHOJECTLF.:IDEH: 
SchrauW'en 

A B C D 
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De eerder genoemde kennisgebieden zijn in het organisatie 
schema aangegeven. In deze kennisgebieden zijn een aantal deel
projecten gedefinieerd DJ. De uitvoering van de diverse deel
projecten vindt grotendeels gelijktijdig plaats. 
Voor een overzicht van de tijdsplanning zie figuur 2, die kwar
taalgewijs is opgezet en voortdurend wordt aangepast. 

Figuur 2:tijdplanning van de deelprojecten. 
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Uitgangspunt bij het opzetten van de eel is dat de eel aan het 
produkt wordt aangepast en niet, zoals bij veel meehanisatie
projeeten het geval is, het produkt aan de eel. De eel zal 
onbemand moeten kunnen produeeren en omstellen. 
De basis handelingen die de eel moet kunnen uitvoeren zijn het 
samenvoegen en het lassen van de onderdelen, eventueel aange
vuld met extra bewerkingen. WeI is gesteld dat deze extra be
werkingen niet de keuze en de uitvoering van het transport
systeem en de draagblokken mag gaan bepalen. De volgende be
werkingen zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen: sehuren, 
ontbramen en borstelen. Zwaar verspanende bewerkingen zoals 
boren komen niet in aanmerking ~J. 

14 



1.3 OPDRACHTOMSCHRIJVING 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
FACULTEIT DER WERKTUIGBOUWKUNDE 
VAKGROEP PRODUKTIETECHNOLOGIE EN -AUTOMATISERING. 

Stagiare-opdracht: 
Werkzaam in: 

H.A.E. Martens. 
SPIN-project. 

Begeleider TUE: ire A.T.J.M. Smals. 
Begeleider THS-Venlo: ire G.S.J. Peters. 

Opdracht: 

Toelichting: 

Het ontwerpen v/h specifieke deel v/h 
draagblok geschikt voor het opspannen 
van een cilinder-flens verbinding van 
de produktfamilie remeilindersteunen 
t.b.v. assemblage en lassen. 

- Het draagblok moet onbemand kunnen 
functioneren. 

- Het draagblok dient om te heehten en 
en te lassen. 

- Bij het ontwerp van een draagblok wordt 
uitgegaan van de volgende produktnum
mers, gehanteerd bij DAF (uit ieder 
groep is een tekening opgenomen in de 
bijlagen 5 tim 9): 

groep 2: 0373654, 0179699, 0102254, 
0117568, 0627195 

groep 3: 0289539, 0367696, 0393353 
groep 4: 0295892, 0388993 
groep 5: 0363474. 

- Bij het on twerp moet rekening gehouden 
worden met de interfacing tussen uni
versele deel en speeifieke deel van 
het draagblok. 

- Er wordt uitgegaan van het BOSCH tran
sportsysteem. 

ire A.T.J.M. Smals 

15 



1.4 DE PROJECTOPZET 

Binnen de vakgroep WPA, onder~isgroep Bedrijfsmechanisatie, 
wordt het SPIN-project uitgevoerd in een teamverband (het SPIN
team), waarin zowel studenten als hun begeleiders als ander 
wetenschappelijk personeel zijn betrokken. Middels een wekelijks 
teamoverleg wordt getracht informatie over te dragen en de 
voortgang te garanderen. 
Bij de uitvoering van de opdracht moet volgens de zogenaamde 
projectstrategie worden gewerkt. Het testen van deze project
strategie is een van de doelstellingen van het SPIN-project, 
zie DJ. Meer informatie over de voor deze opdracht opgestelde 
projectstrategie, met de theoretische achtergrond, vindt U in 
het verslag projectstrategie in de bedrijfsmechanisatie ~J . In 
de bijlage 1 zijn de antwoorden opgenomen van de vragen die 
in de OO-fase van deze strategie worden gesteld. 

Opmerking: Gedurende het teamoverleg wordt er beurtelings 
genotuleerd door een van de studenten. 
In de bijlagen 2 zijn de notulen opgenomen die 
door H. Martens geschreven zijn. 
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HOOFDSTUK 2 INFORMATIE OVER DE PRODUKTEN VAN DAF, IN HET 
BIJZONDER DE REMCILINDERSTEUNEN 

2.1 ALGEMEEN 

Zoals in 1.2 al is gezegd, dient deonbemande flexibele assem
blage- en lascel geschikt te zijn voor uit plaatmateriaal op
gebouwde produkten. 
Om het onderzoek een hoge realiteitswaarde te geven iavoor 
het produktenpakket dat door de flexibele eel bewerkt gaat 
worden, samenwerking gezoeht en verkregen met DAF-trucks. 
DAF-trucks heeft zich bereid verklaard om als pilotbedrijf in 
dit project op te treden. Dit houdt in dat DAF-trucks alle 
voor dit onderzoek benodigde informatie verschaft, maar dat 
de TUE het onderzoek uitvoert en de onderzoeksresultaten aan 
de prakti,iksi tuatie van DAF toetat [)] [5J. 
DAF-trucks stelde hiervoor vijf produktfamilies ter bestudering 
voor: 

- de ketelsteunen 
- de onderveerplaten 
- de remcilindersteunen (zie bijlage 5 tim 9). 
- de bumpersteunen 
- de NTG-bumperbalk 

Om een verantwoorde keuze uit deze produkten te kunnen maken 
zijn een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan zo'n keuze 
zou moeten voldoen of waarop zij gebaseerd zou moeten zijn. Deze 
voorwaarden staan vermeld in het verslag wpA-0422 ~J. Uitein
delijk is de keuze gevallen op de ketelsteunen, onderveerplaten 
en de remcilindersteunen. De bumpersteunen en de NTG-bumper
balk zijn in de produktanalyse buiten beschouwing gelaten van
wege het aantal onderdelen, de massa, het aantal bewerkingen 
en de complexiteit sterk afwijken van de overige families. 

2.2 DE REMCILINDERSTEUNEN 

2.2.1 INLEIDING 

Een remcilindersteun (klassekode 4071) dient ter bevestiging 
van de remcilinder aan de as of aan de naaf (de remankerplaat) 
en het lageren van de bedieningsas voor de remmen. 
Er zijn twee verschillende bevestigingsuitvoeringen voor de 
remcilindersteunen: ( . - remankerplaatmontage Z1e bijlage 3 ) 

- asmontage ( " "4). 

17 



De werking van beide uitvoeringen is in principe gelijk~ Door 
de lagerbus(sen) van de remcilindersteun wordt een as gemon
teerd, waaraan het ene uiteinde een nok is bevestigd en aan 
het andere uiteinde een hefboomverbinding met de remcilinder. 
Wordt nu de remcilinder bedient, dan zal de as verdraaien en 
daardoor ook de nok, die dan de remschoenen uit elkaar en te
gen het wiel drukt. 

2.2.2 VARIANTEN EN GROEPSINDELING 

De produktfamilie remcilindersteunen be staat uit een groot 
aantal varianten. 
Na een selektie op het soort samenstelling en het uitsluiten 
van planning "0" bleven er van de 444 in klasse 4071 aanwezige 
kodenummers 64 remcilindersteunen, met een totale jaarplanning 
van 62.000 stuks, over. 
Om een overzicht te krijgen van de geproduceerde varianten is 
een indeling in groepen gemaakt, gebaseerd op de geometrie van 
de lassamenstelling. Dit leidde tot een indeling in vijf groe
pen. Om het aantal varianten te beperken zijn aIleen die beke
ken met de grootste planning. De bij de groep vermelde kode
nummers,van de produkten die uit deze analyse volgden, worden 
in 1.J vermeld. Zoals reeds gezegd is dit slechts een selectie 
uit aIle varianten. Toch wordt het grootste gedeelte behandeld. 

2.2.J DE UITWERKING VAN DE GROEPEN 

Hieronder wordt de geometrische opbouw van de produkten bespro
ken. 

Groep 1: (zie bijlage 5 ) 

De remcilindersteunen ui t deze groep zjjn bestemd 
voor as-montage. De remcilindersteun is opgebouwd 
uit drie platen en een opvulbus. In enkele gevallen 
wordt de 0pvulbus nog extra g£steund door een zgn. 
versterkingsblok. Dit zijn driehoeksvormige plaatjes 
die aan de'plaat en de opvulbus worden gelast. In 
de opvulbus wordt een lagerbus geperst. 
Aan de bodemplaat met de twee kleine gaten en het 
grote gat wordt de remcilinder bevestigd. Hierbij 
dienen de twee kleine gaten voor de bevestiging en 
wordt d'e bedieningsstang door het grote gat ge
plaatst. Door middel van de gaten in de andere pla
ten wordt de remcilinder aan de askonstruktie be
vestigd. 
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Groep 2: 

Groep J: 

Groep 4: 

Groep 5: 

(zie bijlage 6 ) 

De remcilinderst~unen uit deze groep zijn bestemd 
voor remankerplaat-montage. De steun is opgebouwd 
uit een bodemplaat met drie gaten, waarop een vier
kante bevestigingsbuis is gelast. Aan het andere uit
einde van die buis is een cilinder met daaraan een 
flens gelast. In de cilinder worden twee lagerbussen 
geperst am de bedieningsstang voar de rem te lageren. 
In enkele gevallen worden er ter bevestiging aan de 
plaat en de bevestigingsbuis nog driehoeksvormige 
plaatjes gelast. 
Aan de bodemplaat met de drie gaten wordt de rem
cilinder bevestigd. De twee kleine gaten dienen voor 
de bevestiging en het grote gat voor de bedienings
stang van de remcilinder. De flens aan de pijp dient 
ter bevestiging van de remcilindersteun aan de rem
ankerplaat. 

(zie bijlage 7 ) 

De remcilindersteunen uit deze groep zijn bestemd voor 
remankerplaat-montage. De remcilindersteun is opge
bouwd uit een cilinder, een flens en twee gebogen 
platen. De twee platen worden op de cilinder gelast 
en ook onderling door een las verbonden. In de cilin
der worden twee lagerbussen gep"erst. De flens wordt 
aan de cilinder gelast en is voorzien van gaten ter 
bevestiging aan de remankerplaat. De remcilinder 
wordt aan de dikste plaat gemonteerd. De dunn ere 
plaat dient ter versteviging. 

(zie bijlage 8 ) 

De opbouw en werking van de remcilindersteunen uit 
deze groep lijkt op die van groep drie. Het enige ver
schil is het ontbreken van de dunne verstevigings
plaat en een iets afwi.ikende vorm- en maatgeving. 

(zie bijlage 9 ) 

De remcilindersteunen uit deze groep zijn bestemd voor 
remankerplaat-montage. De remcilindersteun is opge
bouwd uit een cilinder waarop aan beide uiteinden 
een flens is gelast. Deze flenzen zijn ten opzichte 
van elkaar verdraaid. Een flens dient voor de beves
tiging aan de remankerplaat. Met de andere flens 
wordt de remcilinder aan de beugel gemonteerd. In de 
cilinder wordt aan weerszijde een lagerbus geperst. 
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2.3 DE CILINDER-FLENS VERBINDING 

2.3.1 INLEIDING 

Zoals in 1.3 a1 is gezegd, dient het specixieke gedeelte van 
het draagb10k geschikt te zijn voor de cilinder-Clens verbin
ding binnen de produktxamilie van de remcilindersteunen. 
Groep 1 wordt bijhet ontwerpen van het specixieke deel van 
het draagblok buiten beschouwing gelaten vanwege het verschil 
in geometrie met de cilinder-x1ens verbindingen van de andere 
groepen. 
Deze subsamenstelling (cilinder-xlens) wordt als eerste 
bekeken vanwege zijn eenvoud met betrekking tot het lassen, en 
toenemende complexiteit bij uitbreiding in een later stadium. 

2.3.2 VARIANTEN BINNEN DE SUBSAMENSTELLING EN HUN GEOMETRI
SCHE INFORMATIE 

Er wordt voor iedere groep aangegeven welke cilinders en xlen
zen er voorkomen en de axmetingen. 
De varianten binnen deze subsamenstelling bestaan uit de vol
gende kodenummers: 

Flens groep 2: 0213960, 0195227 
groep 3 : 0667946 
groep 4: 0667946 
groep 5 : 0667946, 0279688. 

Cilinder groep 2 : 0583219, 03736 56, 0117571, 0196640 
groep 3 : 0289018 
groep 4 : 0288864, 0388649 
groep 5: 0363476. 

In de bijlagen 10 zijn tekeningen van deze subsamenstel-
lingen opgenomen. 
V~~r de geometrische inxormatie ( afmetingen ) wordt verwezen 
naar de hierboven genoemde bijlagen. 
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2.3.3 DE BEWERKINGEN 

De buidige produktiemethode bij OAF is in drie stappen onder te 
delen: 

bet lassen .van de subsamenstelling 
- bet bewerken van de subsamenstelling 
- bet lassen en richten van de komplete steun (niet 

van belang voor de cilinder-flens verbinding). 

Voor al deze stappen bestaan er zogenaamde bewerkingsvolgorde
omschr~ivingen (BVO" s). Op deze BVO' s is per produkt (subsamen
stelling of komplete steun) aangegeven welke onderdelen nodig 
zijn, welke mal nodig is, welke lassen er nodig zijn enz. 
Tevens geven de avo"s de stel- en bewerkingstijden aan. 
De buidige produktie gaat als voIgt: de lasser krijgt een avo 
van een subsamenstelling. Hij ziet dan welke mal en onderdelen 
(zie 2.3.2) er nodig zijn, de onderdelen worden in de mal ge
daan en aan elkaar gelast. Het lassen wordt gedaan met een 
MIG/MAG-Iasinstallatie. Ais aIle subsamenstellingen klaar zijn, 
dan worden ze naar de mechanische werkplaats gebracht voor de 
nabewerkingen. 
In tabelvorm staan de nabewerkingen hieronder vermeld: 

- gaten boren in de flens 
- vlak draaien flens 
- ashuis uitwendig op maat draaien. 

De subsamenstellingen zijn nu klaar en worden tot verdere be
werkingen opgeslagen. 
Het inwendig kotteren van het lagerbuis en inpersen van de 
lagerbus gebeurt pas nadat de komplete steun is gehecht, afge
gelast en gericht is. 
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HOOFDSTUK 3 HET ONTWERPEN VAN HET DRAAGBLOK 

3.1 VASTSTELLING VAN DE UITGANGSPUNTEN 

3.1.1 INLEIDING 

Een belangri';k onderdeel van de assemblage-lijn (indien toegepast) 
is het draagblok. Deze zorgt ervoor dat de produkten of sub
samenstellingen hun weg Iangs de bewerkings- en controle-units 
kunnen volgen. Het assembleren van een groot aantal verschil. 
lende produkten of subsamenstellingen, heeft vaak tot gevoig 
dat er meer verschill~nde draagblokken nodig zijn. 
Door het draagblok op te bouwen uit een universeel deel (wat 
dient als interface tussen het transportsysteem en het speci
fieke deel van het draagblok) waarop specifieke delen (wat 
dient voor het nositioneren en fixeren van de subsamenstelling) 
kunnen worden gemonteerd, wordt bereikt dat het draagblok in 
zijn geheel minder gebonden is. Het universele deel moet zijn 
aangepast aan het transportsysteem en de bewerkings/controle 
units Tan de cel, het specifieke deel daarentegen moet ge
richt zijn op de subsamenstelling. 
Het specifieke deel van het draagblok wordt op het universele 
deel gemonteerd. 

3.1.2 SYSTEEMGRENZEN 

Onder systeemgrenzen wordt hier verstaan die functies, volgeno 
uit het functieblokschema ~], welke van invloed zijn op het 
ontwerpen van het draagblok. Deze functies zijn achtereenvol
gend: 

1. Positioneren en fixeren van het draagblok: hierdoor 
wordt de positie van het draagblok gedefinieerd. Dit 
is nodig voor o.a. de robot, het hanteermechanisme, de 
onderdelen toe- en afvoer. 

2. Liggen desubsamenstellingen goed?: hierdoor wordt ge
controleerd of de onderdelen weI op de gedefinieerde 
plaats aanwezig aijn, om zodoende tijdens het assembleren, 
hechten en aflassen problemen te voorkomen. 

3. Fixeerinrichting: hierdoor worden de subsamenstellingen 
op een van te voren gedefinieerde plaats geklemd. Er 
zijn een aantal manieren om dit te realiseren: 

- kleminrichting op het draagblok. 
kleminrichting buiten het draagblok. 

- combinatie van een en twee. 
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4. Hechten en aflassen van de sUbsamenstellingen: beiden 
vormen een onderdeel in het lasproces, waarb~i er voor 
een goede lasstroom afvoer gezorgd moet worden. Tevena 
dient er gelet te worden op de ruimte die het lasproces 
vraagt. 

5. Control.ren van de geometrie: hierdoor wordt gecontro
leerd of de lassen goed gelegd zijn. Dit vergt een 
nauwkeurige positionering. 

6. Verplaatsen van het draagblok ~p het transportsysteem: 
hierdoor worden de subsamenstellingen naar de ver
schill.nde stations binnen de cel getransporteerd ~]. 
De constructieve uitvoering van het universele deel 
van het draagblok hangt af van het toe te passen tran
sportsysteem. 

7. Toe- en afvoer van de subsamenstellingen: .ierdoor 
worden de subsamenstellingen op het draagblok geplaatst 
voor het lasproces en er weer afgehaald na het laspro
ces. Beide functieomschrijvingen vergen een bepaalde 
ruimte ten aanzien van de toe- en afvoer inrichting. 

8. blok aan nieuwe rodukten: om-
bouwen uitwisselen van het specifieke deel om een 
nieuwe subsamenstelling te kunnen assembleren. 

9. Informatie overdracht tussen draagblok en besturing: 
hierdoor is de volgende informatie bijvoorbeeld aanwe
zig: 

welk specifieke draagblok ligt er op het uni
versele deel van het draagblok. 

- welke bewerkingsunits dienen gevold te worden. 
welke subsamenstelling ligt op het draagblok. 

10. Manipuleren: het draagblok moet in een andere positie 
gebracht kunnen worden. 

11. Secundaire bewerkingen: dit zijn extra bewerkingen die 
na het lasproces worden uitgevoerd (zie bIz 14 ). Deze 
bewerkingen ~erg.n een bepaalde ruimte ten aanzien van 
de bewerkingsinrichting. 

De functies 1, 2, 5, 9 worden bij het ontwerpen niet 
meegenomen omdat deze functies buiten de opdracht vallen. 
Met de functies 10 en 11 wordt rekening gehouden. 
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).2 HET SPECIFICEREN VAN DE DEELPROBLEMEN 

,.2.1 INLEIDING 

Aan de ha~d van de functies, volgend uit het functieblok
schema ~J, worden deze functies voor het universele- en spe
cifieke deel van het draagblok als voIgt uitgewerkt: 

- beschrijven van de deelproblemen (3.2). 
- oplossen van de deelproblemen (3.3). 

).2.2 UNIVERSELE DEEL 

1. Aanpassen aan het transportsysteem: 

Het universele deel van het draagblok dient aan het 
transportsysteem aangepast te worden, waarbij met de 
volgende punten rekening gehouden moet worden: 

- massa draagblok + subaamenstellingen. 
- afneembaar van het transportsysteem. 
- vervuiling. 

aansluiten op bewerkings- en controle units. 

2. Positioneren en fixeren va. het draagblok: 

Aanligpunten vast leggen. 
- Vrijheidsgraden fixeren. 

). Manipuleren: 

Manipuleren met het draagblok is noodzakelijk omdat er 
gesteld is dat er oader de hand gelast dient te worden. 

4. Koppeling voeding en .i,nalen: 

De koppeling voor voeding en signalen is nodig voor 
bijvoorbeeld een pneumatische klem (fixeren) die bedient 
wordt door luchtdruk en de pneum~tische schakelingen 
die hierbij nodig zijn. 

5. Informatiedrager: 

Zie hiervoor ).1.2 punt 9. 
Hierbij dient rekening gehouden te worden met: 

- draadloze informatie overdracht. 
- gevoeligheid voor het lasproces. 
- mogel iikheid tot inbouwen. 
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6. Sensoren: 

Sensoren dienen voor het controleren van de volgende 
functies, zie hiervoor 3.1.2 punt 1. 

7. Koppeling met het specifieke deel van het dran~blok: 

Zie hiervoor positioneren, fixeren en koppeling voedin~ 
en signalen. 

De punten 2 en6 worden bij het ontwerpen niet meegenomen. 
De opdracht (zie 1.J) is namenlijk het ontwerpen van het speci
fieke deel van het draagblok, maar er moet weI rekening gehou
den wOrden met de interfacing tussen het universele- en speci
~ieke deel van het draagblok zodat de resterende punten wel 
worden me~genomen. 

J.2.J SPECIFIEKE DEEL 

1. Aanpassen aan het universele deel: 

Het specifieke deel van het draagblok dient aan het 
universele deel van het draagblok aangepast te worden, 
waarbij met de volgende punten rekening gehouden moet 
worden: 

massa draagblok + subsamenstellingen. 
- afneembaar van het universele deel van het draag

blok. 
- vervuiling. 
- aansluiten op bewerkings- en controle units. 

2. Positioneren en fixeren: 

Positioneren en fixeren van het specifieke deel op het 
universele deel van het draagblok, zie hiervoor 3.2.2 
pun t 2, ell ook vall de -subsamenstellingen. 

3. Manipuleren: 

4. Koppeling voor voeding en signale~: 

5. Sensoren: 

Sensoren dienen voor het controleren van de volgende 
functies, zie hiervoor J.1.2 de punten 2, ,. 

De punten 3 en 4 zijn reeds behandeled in 3.2.2. 
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6. Koppeling met het universele deel van het draagblok: 

Zie hiervoor positioneren en fix.ren, koppeling voor 
voeding en signalen. 

7. Stand van de cilinder en flens: 

De cilinder en flens moeten een gedefinieerde positie 
op het draagblok hebbeR, zoals bijvoorbeeld horizontaal 
liggenvan de cilinder • 

8. Lig~ing van de cilinder en flens: 

De cilinder en flens moeten een referentie hebben op 
het draagblok, zoals bijvoorbeeld de hartlijn van de 
cilinder. 

9. Afvoer lasstroom en isolatie: 

Kwetsbare onderdelen geisoleerd opste11en en de 1a.
stroom langs een gedefinieerde weg laten wegvloeien. 

10. Toe- en afvoer Van de subsamenste1lingen: 

Zie hiervoor 3.1.2 punt 7. 

11. Indeling van het draagblok: 

De verschi11ende functies moeten ergens op het speci
dee1 worden ingevuld. 

Punt 5 wordt bij het ontwerpen niet meegenomen. 

3.3 DE UITWERKING VAN DE DEELPROBLEMEN 

3.3.1 DE UITWERKING VAN DE DEELPROBLEMEN VAN HET UNIVERSELE 
DEEL VAN HET DRAAGBLOK 

Er is gekozen voor een bestaand universee1 deel en weI het 
BOSCH-TS4 transportraam. De reden hiervan is dat het transport
raam vo11edig uitontwikke1d is en tevens hoort het transport
raam bij het transportsysteem waarVan wordt uitgegaan (zie 1.J), 
en voldoet dus vollerlig aan de specificaties die voor het 
draagblok zijn opgesteld (zie bijlage 1 punt 22). 
Gegevens over bet transportraam zijn opgenomen in de bijlage11 • 
De koppeling tussen h.t universele deel (transportraam) en het 
transportsysteem is dus al door BOSCH verricbt. 
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De koppeling tussen universeel deel en specifiek dee I van het 
draagblok: 

- Positioneren: 

Doormiddel van de aanwezige positioneerstiften op het 
universele deel. 

- Fixeren: 

Hierover valt nog niets te zeggen omdat nog niet bekend 
is of er gemanipuleerd moet worden met het universeel
en specifiek deel (dan fixeren) of aIleen met het spe
cifiek deel (niet fixeren). Indien er gekozen wordt 
voor manipuleren met het universeel- en specifiek deel 
dan zal een fixeerinrichting ontworpen moeten worden 
op het universele deel of op het specifieke deel. 
Het universele deel biedt de mogelijkheid voor het beves
tigen van een informatiedrager. 

3.3.2 DE UITWERKING VAN DE DEELPROBLEMEN VAN HET SPECIFIEKE 
DEEL VAN HET DRAAGBLOK 

Aan de uiteindelijke uitwerking van de deelproblemen is een 
periode van vooronderzoek voorafgegaan. Dit houdt in dat er 
eerst globaal een specifiek draagblok geschetst is (deze 11-tal 
schetsen zijn niet in het verslag opgenomen) om vooraf een in
zicht te krijgen in de mogelijke problemen die bij het ontwerpen 
kunnen ontstaan. 
Bij de uitwerking van de deelproblemen (2 tim 9) zijn een aantal 
mogelijke oplossingen bedacht. Vervolgens moet er worden geko
zen uit deze mogelijke oplossingen, en weI op grond van een 
beoordeling van hun kwaliteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een aantal wensen (zie bijlage12), waaraan in meerdere of 
mindere mate moet worden voldaan. Door het toekennen van weeg
factoren aan de verschillende wensen kan voor een variant een 
score worden bepaald met behulp van een keuzetabel. De weeg
factor kan men bepalen door gebruik temaken van de volgende 
methode. De wensen worden opgeschreven (A tim I). Wens B tim 
I wordt vergeleken met A. Indien men B belangrijker vindt dan A 
wordt in de eerste rij onder B de letter B gezet, indien A be
langrijker is dan een A. Dit doet men vervolgens met C t'/m I 
t.o.v. B, D tim I t.o.v. C enz. Daarna telt men de A's, B's, 
C's enz. De wens met het hoogste puntenaantal is de belang
rijkste, en krijgt dus de hoogste weegfactor. Dit noemt men 
waardering der wensen (zie bijlage13 ). 
Tevens wordt er ook beoordeeld op eisen (zie bijlage14) die zijn 
opgesteld. Hieraan moet zonder meer voldaan worden, Anders 
valt de mogelijke oplossing zonder meer af. Voor het toetsen 
van de ei.en is geen gebruik gemaakt van een keuzetabel. 
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).).2.1 KOPPELING UNIVERSEEL- EN SPECIFIEK DEEL VAN HET DRAAG
BLOK 

De koppeling tussen het universeel- en specifiek deel van het 
draagblok wordt tot stand gebracht doormiddel van positioneer
stiften (zie ).).1). In het specifieke deel worden gaten 
geboord waarin deze positioneerstiften passen zodat beide de
len gekoppeld kunnen worden. 

).).2.2 STAND VAN DE CILINDER EN FLENS 

Er zijn ) mogelijkheden: 1. Horizontaal. 
2. Verticaal. 
). Onder een hoek: a. 0-90. ",r· b. 90-180. ;);, 

c. 180-270. 

Aan de eisen wordt voldaan. 
Wensen: J. De robot moet de bewegingen uitvoeren en niet het 

werkstuk. 
K. Toe- en afvoer inrichting moet de subsamenstelling 

kunnen pakken in de stand waarin het op het draag
blok moet komen, het moet dus eenvoudig op te pak
ken zi,jn. 

L. Geen lasposities aanbieden die als voIgt liggen. 

M. Bij het leggen van ronde lassen, de hartli,jn van de 
lascircel het liefst in het midden van het draag-
blok leggen en weI loodrecht erop. 

Keuzetabel: waardering van 1 tIm 5. 
wensen weegfactor 1 2 )a )b )c 

J J 1 5 4 1 1 

K 4 4 5 :3 1 1 

L 5 1 5 5 , 1 

M 5 1 5 ) 1 ) 

29 85 64 27 27 

f 
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3.3.2.3 LIGGING VAN DE CILINDER EN FLENS 

Er zijn 3 mogelijkheden: 1. Lengte en breedte symmetrielijn op 
een vaste plaats, van de ~lens. 

2. Lengte o~ breedte symmetrielijn op 
een vaste plaats, van de tlens. 

3. Gat in decilinder op een vaste 
plaats. 

Aan de eisen wordt voldaan. 
Wensen: B t F, H, I. 

Keuzetabel: waardering 1 tim 5. 
wensen weeg~actor 1 2 3 

B 1 3 1 3 

F 2 3 1 3 

H 1 3 1 3 

I 2 1 1 3 

14 6 lR 

! 
3.3.2.4 POSITIONEREN VAN DE CILINDER 

Er zijn 11 mogelijke oplossingen, zie bijlage 16 • 
Aan de eisen wordt voldaan. 
Wensen: A, B t D, E t F, G, H,'I. 

Keuzetabel: waardering 1 tim 5. 
wensen weeg~actor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 

B 1 4 5 5 5 5 2 2 2 2 

D 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

F 2 3 4 2 2 1 5 5 5 5 

G 4 5 5 1 1 5 1 1 1 1 

H 1 3 4 1 1 2 5 5 5 5 

I 2 3 '. 1 1 2 5 5 5 5 

99 105 76 76 93 85 85 85 85 

! 

10 11 

5 2 

3 3 

5 5 

5 5 

4 3 

5 5 

4 4 

4 4 

103 92 
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).3.2.5 FIXEREN VAN DE CILINDER 

Er wordt uitgegaan van een rechtgeleiding met daarop een klem 
die aangedreven wordt. Voor deze aandrijving zijn 15 mogelijk-
heden bedacht, zie b~ilage 1-7 • 
Aan de eisen wordt voldaan. 
Wensen: At B, D, E, F t G, H, I. 

Keuzetabel: waardering 1 tim 5. 
wensen weegf'actor 1 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 2 4 4 4 4 

B 1 2 5 5 3 3 4 3 2 4 2 2 1 1 1 2 

D 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

F 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 J J 3 2 

G 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

H 1 2 5 5 3 J 4 4 J 5 2 2 3 3 3 3 

I 2 3 3 2 4 5 3 2 2 4 4 2 5 4 4 4 

88 101 97 94 83 94 88 82 100 95 83 97 95 95 92 

1 
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3.3.2.7 FIXEREN VAN DE FLENS 

Aan de eisen wordt voldaan. 
Wen sen : At B, D, E, F, G, H, I. 
Er zijn 5 mogelijkheden, zie bijlage 19 • 

Keuzetabel: waardering 1 t/. 5. 

wensen weegf'actor 1 2 :3 4 5 

A J 1 2 3 5 5 

D 4 5 5 5 5 5 

E 5 5 5 5 5 5 

F 2 4 5 2 3 3 

G 4 5 5 5 5 5 

H 1 4 5 J J J 

I 2 It 5 5 J :3 

BA 96 91 95 95 

I 
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).3.2.8 SNAPFITTING 

Er zijn 9 mogelijkheden, zie b~ilage 20 • 
Aan de eisen wordt voldaan. 
Wensen: A, B, E, F, G, H, I. 

Keuzetabel: waardering 1 tim 5. 
wensen wee~f'actor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 1 2 2 3 li 3 5 5 3 5 

B 1 2 2 1 3 5 5 5 5 3 

E 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 

F 2 2 3 2 5 5 5 5 5 5 

G 4 5 5 5 1 5 5 5 5 1 

H 1 2 2 2 3 5 5 5 5 3 

I 2 2 2 2 4 5 5 4 5 4 

59 61 59 42 78 80 79 78 43 

t 
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3.3.2., AFVOER LASSTROOM EN ISOLATIE 

Ala geleidingsmateriaal wordt koperlegering gekozen omdat dit een 
lage weerstand heeft. Hierdoor zullen we met redelijke zeker
heid kunnen zeggen wat de weg is waarlangs de lasstroom zal 
af'vloeien. 
Verder zal deze afvoer zo dicht mogelijk bij de plaats van het 
lasproces zitten om het boven genoemde te bekrachtigen. Om de 
weg van de lasstroom nog meer te garanderen zouden eventueel 
lagers, klemmen enz. geisoleerd kunnen worden t.o.v. de aarde. 

Er zijn 5 mogelijkheden: 1. Positioneerpen cilinder in koper 
uitvoeren. 

2. Pasgat positioneerpen in koper uit-
voeren. 

3. Uitwendig koper electrode aandrukken. 
4. Oplegvlak Clens in koper uitvoeren. 
5. Op het oplegvlak van de f'lens kope

ren pennen plaatsen die verend op
gehangen zijn. 

Aan de eisen wordt voldaan. 
Wensen: A, F, I. 

Keuzetabel: waardering 

wensen weegf'actor 1 

A 1 4 

1 tim 5. 

234 

324 

5 
3 

F 2 4 3 4 5 2 

I 2 4 2 2 4 2 

20 13 14 2f 11 

Het oplegvlak wordt verbonden met een geisoleerde kabel die 
eveneens een lage weerstand heef't en die de lasstroom verder 
af'voert naar de aarde, m.b.v. multikoppelingen (3.3.2.10). 

3.3.2.10 TOEVOER ENERGIE 

De energie toevoer zal aIleen bestaan uit perslucht, die door
middel van multikoppelingen (zie bijlage 1S ) gerealiseerd kan 
worden. De multikoppelingen bestaan uit 2 delen, plug en op
nemer. De opnemer bevindt zich op het specifieke deel van het 
draagblok en de plug daar waar energie toevoer gewenst is. 
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).).2.11 TOE- EN AFVOER VAN DE SUBSAMENSTELLINGEN 

Toevoer 

De toevoer van de subsamenstellingen geschiedt op 2 manieren: 

1. Eerst de flens en daarna de cilinder. 
2. Eerst de cilinder en daarna de flens. 

De reden hiervan is: er is gekozen voor de verticale stand van 
de cilinder (met de lange zijde van co 
cilinder aan de bovenkant), en doordat de 
cilinder een verdikking heeft die zich rie 
ene keer aan de onderkant bevindt (dan 
gebruik maken van manier 2) en de andere 
keer aan de bovenkant (dan gebruik maken 
van manier 1) kan het toevoeren dus op 
2 manieren gebeuren. 

Afvoer 

Het afvoeren van de subsamenstelling na het lasproces gebeurt 
doormiddel van een grijper, die na het lossen van de klemmen, 
de subsamenstelling van het draagblok haalt. 

Het toevoeren gebeurt eveneens doormiddel van een grijper. 

,.4 DEFINITIEF DRAAGBLOK 

).4.1 DE KEUZES EN EVENTUELE VERBETERINGEN 

Positioneren van de cilinder 

Tekening: figuur 3 bIz 36 • 
Verbetering: het oplegvlak van de positioneerpen is verbeterd 

in verband met vervuiling in de hoeken. 
Geen verbetering met betrekking tot de bladveren in de omtrek 
van de cilinder (zie positioneren flens) omdat deze positio
neerpen tijdens het lasproces in de cilinder blijft zitten (zie 
).4.2) en de bladveren de spanningen die optreden moeten op
vangen zodat de positioneerpen niet vast gaat zitten. 
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It'iguur J: 
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Fixeren van de cilinder 

Tekening: figuur 4 bIz 37. 
Geen verbeterin~en aangebracht. 

Positioneren van de flens 

Tekening: figuur 5 bIz 38. 
Verbetering: de bladveren zijn weggehaald uit de positioneer

pen (tweede manier van positioneren, zie 3.).2.6) 
en wordt gepositioneerd met de buitenkant van de 
positioneerpen. Dit vanwege het feit dat de drie 
bladveren in de omtrek van de positioneerpen niet 
allen even sterk zijn en zodoende de flens nooit 
precies in het midden positioneert en omdat de 
tolerantie subsamenstelling ___ flens de maak to-
lerantie oplevert. 

Voor de verbetering van het oplegvlak zie positioneren cilinder. 

Figuur 4: 

n ( 

1 . ~/\A A/\ 
1\/\1\/ - - -

J 1\1\1\/ 
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Figuur-5: 
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Fixeren van ~e flens 

Tekening: figuur 6 blz38 • 
Verbetering: de klem is nu op een andere manier geplaatst, de 

werking blijft hetzelfde, zodat de aandrukkracht 
een kleinere horizontale component heeft die 
geen.verplaatsing van de flens tot gevolg heeft. 

Figuur 6: 

o 
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Snapfittin~ 

Tekening: figuur 7 bIz 40. 
Verbetering: het gat waarin de positioneerpennen komen is 

anders uitgevoerd in verband met vervuiling, zie 
positioneren cilinder (3.4.1). 
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3.4.2 TOELICHTING VAN DE KEUZES 

Positioneren van de cilinder 

De afstand van de onderkant van de cilinder tim de onderkant 
van de flens is geen vaste maat maar varieert met het type 
cilinder. 
Omdat de flens altijd op dezelfde plaats (onderkant flens) ge
refereerdwordt zal het hoogteverschil dat hierdoor ontstaat 
met het oplegvlak van de positioneerpen opgevangen moeten wor
den door voor ieder type cilinder een andere positioneerpen te 
maken. 
In de bovenkant van de positioneerpen is een gleuf gemaakt 
waarin een grijper past van de toe- en afvoer inrichting om de 
positioneerpen erin te zetten en na gebruik er weer uit te 
halen. 
De positioneerpen wordt geborgd d.m.v. een snapfitting. 

Fixeren van de cilinder 

De klem wordt verplaatst over een rechtgeleiding die de klem 
in op een na aIle richtingen borgt. 
De verplaatsing geschiedt d.m.v. een veer (klemmen) en een 
cilinder (ontlasten). 

Positioneren van de flens 

De gatdiameter van de flens is geen vaste maat maar varieert 
met het type flens. 
Omdat de hartlijn van het gat bij elk type als referentie wordt 
gebruikt voor het positioneren zal de positioneerpen uitwissel
baar moeten zijn en aan de verschillende gatdiameters aangepast. 
Voor de gleuf in de bovenkant van de positioneerpen zie posi
tioneren van de cilinder (3.4.2). 
De positioneerpen wordt geborgd d.m.v. een snapfitting (dezelf
de als voor het borg en van de positioneerpen van de cilinder 
wordt gebruikt). 
Toelichting voor het positioneren van de flens d.m.v. de cilin
der zie 3.3.2.11 en 3.4.1. 

Fixeren van de flens 

De klem wordt verplaatst d.m.v. een' veer (klemmen) en een 
cilinder (ontlasten) die aan het stangenmechanisme is bevestigd. 
De pen die voorin de klem zit en de eigenlijke klemming tot 
stand brengt is uitgevoerd met een scharnier om een zo goed 
mogelijke evenwijdigheid van de contactvlakken te waarborgen en 
daarmee de eventuele verplaatsing bij aandrukken te minimali
seren en zelfs op te heffen. 
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Snapf'itting 

Toeliehting zie 3.4.1 snapf'itting. 
De bladveren-zijn in 3-voud uitgevoerd en om de 1200 geplaatst. 

3.4.3 INDELING DRAAGBLOK EN WERKING 

V~~r de indeling van het draagblok zie f'iguur ~ tim lOop 
bIz. 43 tim 45. 

De subsamensteIIingen worden op 2 manieren toegevoerd: 

1. Eerst de f'lens en daarna de eilinder 

De f'lens wordt gepositioneerd met de positioneerpen, 
die door de toevoer inriehting (en af'voer) in de snap
f'itting is geplaatst. Vervolgens wordt de f'lens op veer
kraeht geklemd (enkel werkende eilinder met veer) en de 
positioneerpen wordt eruit gehaald door de toevoer in
riehting. Hierna wordt de positioneerpen voor de eiIin
der in de snapf'itting geplaatst en de eilinder wordt 
toegevoerd en gepositioneerd. De klemmen gaan dieht en 
klemmen op veerkracht (geen perslucht voor de cilinders 
tijdens transport). De subsamenstelling wordt gelast en 
kan van het draagblok gehaald worden. De klemmen worden 
ontlast m.b.v. een eilinder (perslucht) en de subsamen
stelling kan eruit. Het hele proces kan vervolgens weer 
van vooraf' aan beginnen. 

2. Eerst de cilinder en daarna de f'lens 

Op dezelf'de wijze als bij het voorgaande met die ui tzon
dering dat de cilinder de, positionering van de f'lens 
overneemt. 
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Figuur 8: 



Figuur 9: 
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Figuur 10: 
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HOOFDSTUK 4 SLOTOPMERKINGEN 

Hieronder volgen een aantal opmerkingen waarmee bij het ontwer~ 
pen van het draagblok voor de geheleremcilindersteunen reke
ning gehouden moet worden. 

1. De klemmen waarmee de flens wordt vastgehouden komen dicht 
in de buurt van de las. Deze afstand kan door het bijwerken 
en afschuinen van de klemmen vergroot worden. 
Er moet rekening gehouden worden met flenzen die in de toe
komst verwerkt moeten worden en die een afwijkende vorm kun
nen hebben. Dit kan opgevangen worden door de klemmen uit
wisselbaar te maken. Eventueel kan hiervoor een automatisch 
stelmechanisme op de klemmen ontworpen worden. 

2. De armen van de klem die de cilinder vasthoudt kunnen het 
best zo kort mogelijk zijn. Dit garandeert een betere stijfheid. 
Er moet dus een compromis gesloten worden tussen positione· 
ringsnauwkeurigheid en stijfheid. 

J. De pen die dient voor de positionering van de cilinder, kan 
geheel uit isolerend materiaal vervaardigd worden zodat de 
lasstroom niet door de pen kan wegvloeien. Dit materiaal 
moet dan slijtvast en'hittebestendig zijn. De steun waar de 
flens oplicht kan ook geisoleerd worden opgesteld zodat de 
lasstroom langs deze weg eveneens niet kan wegvloeien. De 
lasstroomweg is nu volledig gewaarborgd. 

4. Het draagblok is gevoelig voor vervuiling en met name las
spatten. Dit kan verbeterd worden door het toepassen van 
niet hechtende materialen zoals elconite. Deze zijn dan ook 
gemakkelijk schoon te maken. 
Een tweede mogelijkheid is het verwijderen van de onderdelen 
die op het moment niet noodzakelijk zijn en gevoelig zijn voor 
vervuiling. 
De bekken van de klem voor het klemmen van de cilinder 
zouden vervangen kunnen worden door drie uitwisselbare 
pennen (verwisselen bij vervuiling). Met andere woorden Alles 
afschermen en wat niet afschermbaar is uitwisselbaar maken. 
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EPILOOG 

EEN SCENARIO VOOR DE VOLGENDE EEUW 

Over enige decennia zullen wij de uiteindelijke produktiefacili
teit hebben ontdekt. Deze zal zijn uitgerust met manipulatoren 
die ieder40 graden van vrijheid bezitten. Sensoren bestaan uit 
complexe tastzin en 3D-stereo vision in kleur. Men zal bi-direk
tioneel kunnen kommuniceren via natuurlijke taal. De faciliteit 
heeft een gegevensverwerkingskapaciteit die de superco~puters 
uit de jaren tachtig met een factor 100 zal overtreffen. 

Wij zullen ook een naam hebben voor deze ultra-faciliteit: mens. 
En na de fase van Computer Integrated Manufactaring (CIM) te 
hebben afgesloten zullen wij ons bevinden ia een nieuwe fase: 
die van People Integrated Manufacturing (PIM). 

In de voortdurende slingerbeweging menselijke intellektuele 
belangstelling zullen wij eerst de zojuist begonnen fase van 
pre-occupatie met kunstmatig intelligente machines moeten door
lopen voordat wij ons weer op de mens gaan richten. 

Tegen die tijd zal de industrie zich echter hebben bevrijd van 
die taken die •• n8el~ke arbeid tot een slavernij maken, het 
geestdodende, zich eindeloos herhalende laagwaardige werk dat 
een belediging is voor het menselijk kreatief vermogen. 

Dat werk zal zijn overgenomen door industriele robots ~J. 
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BIJLAGE 1 

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN GESTELD IN DE OO-FASE VAN DE 
PROJECTSTRATEGIE 

1. vr: Wat is precies de doelstellin~ van deze opdrachtZ 
a : Ontwerpen van een speciliek deel van een draagblok thy. 

een Ilexibele cel in te richten voor cilinder-flens 
verbindingen uit de produktfamilie remcilindersteunen. 

2. vr: Wat is dan het te beoo~en resultaatZ 
a : Het maken van een werktekening. 

). vr: Welk probleem moet eigenldk met deze opdracht worden 
opgelostZ 

a : Het Ilexibel en onbemand verwerken van cilinder en flens 
van de produktfamilie remcilindersteunen zodat deze 
gelast kunnen worden. 

4. vr: Wat zijn de systeemgrenzen? 
• de opdracht betreffende. 

a1: Transportsysteem (universeel deel, zie 3.1.1) versus 
draagblok. 
• het resultaat betreffende. 

a2: Het afleveren van werktekeningen, aIleen betreffende 
het specifieke deel van het draagblok. 

5. vr: Zijn er relaties met andere projecten? 
a : Geen, want het SPIN-project wordt als een project ge

zien waardoor er geen relaties zljn met andere projecten. 

6. vr: Wat zijn de criteria voor de uitvoering van deze opdracht 
(eisen, wensen, gewichtsfactoren)? 
• de opdracht betreffende. 

a1: Werken vOlgens de projectstrategie. 
Houden aan interface afspraken (zie vraa g 28). 
Een flexibel en onbemand specifiek draagblok. 
• het resultaat betreffende. 

a2: Tekeningen volgens de amerikaanse projectie. 
Tekeningen in inkt. 
Voltooide werktekening. 

7. vr: Is de kwalite'it van de verkregen gegevens goerl? 
a : Deze zijn te globaal, zodat er aannamens gemaakt moeten 

worden. 

B. vr: Wie is bereikbaar voor informatie? 
a : SPIN-team, OAF. 
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9. vr: Wie is de begeleider: 
a : De Hr. Smals. 

10. vr: Wie voert de toetsen uit van de projectstrategie? 
a De Hr. Smals, jezelf, SPIN-team. 

11. vr: Waar is informatie te vinden? 
a : OAF, SPIN-team, bibliotheek. rapporten, catalogus. 

12. vr: Wanneer moet de opdracht afgerond zijn? 
a JO november. 

lJ. vr: Wie is er betrokken bij het draagblokontwerp? 
a : A. Vlemmings onderveerplaten. 

P. Vosters ringvormsteunen. 
H. Martens remcilindarsteunen (cilinder-flens). 

14. vr: Hoelang moet het specifieke draagblok kunnen werken? 
a : Hierover valt nog niets te zeggen. 

15. vr: Hoeveel specifieke draagblokontwerpen? 
a : Het liefst een, of meerdere voorsamenstellingen. 

16. vr: Hoeveel draagblokken worden er gemaakt? 
a Van een draagblok zullen er circa 50 gemaakt worden, 

voorlopig 1 a 2 stuks. 

17. vr: Wat is al gepubliceerd over het project? 
a : - Produktanalyse. 

- Transportsystemen voor een flexibele assemblagecel. 
- Functielay-out en draagblokken. 

Globale lay-out van de TUE-cel, transport- en posi
tioneersystemen, interface-afspraken. 

- Notulen van de SPIN/DAF-teambesprekingen. 

lH. vr: Wat verstaat men onder flexibiliteit? 
a - Verscheidene produktvarianten op een draagblok. 

- Verschillende produkten achter elkaar te lassen. 
- Evt. aan te passen aan andere produkten (draagblok). 

19. vr: Wat zijn de omgevingsinvloeden? 
a - Lasspatten. 

- De warmte die tijdens het lassen vrijkomt. 
- Lasstroom. 

20. vr: Wat zijn de consequenties van onbemand? 
a : Alles wat op of aan het draagblok versteld, verwisseld, 

aangedraaid etc. moet worden m.a.w. aIle handelingen 
aan het draagblok te verrichten, am de produkten te 
lassen zullen niet met de hand uitgevoerd worden, maar 
met machines, mechanismen, robots, manipulators etc. 
die voldoende bewegingsvrijheid hebben am overal bij te 
kunnen. 
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21. vr: Hoeveel beschikbare ruimte nodig voor het uitnemen 
en toevoeren van de produkten bij het robotlassen? 

a : Een antwoord in de vorm van afmetingen kan nog niet 
worden gegeven maar weI dat tijdens het ontwerpen met 
deze vraag rekening wordt gehouden. 

22. vr: Wat zijn de specificaties van het draagblok? 
a : - Het draagblok bestaat uit een universeel- en speci

fiekdeel. 
- De totale massa van produkt, specifiek- en univer-

seel dee I mag niet meer wegen dan 50 kg. 
- Lengte en breedte van het draagblok: 660. 660 mm. 
- Maximale afstand onder de transporthoogte:107,5 mm. 
- Maximale hoogte draagblok: 660 mm. 

23. vr: Welke produkten worden gakozen? 
a : Zie hiervoor 1.3. 

24. vr: Hoe is de lasvolgorde en mag deze veranderd worden? 
a : Zie hiervoor 2.3.3, de lasvolgorde m~g niet veranderd 

worden. 

25. vr: Welke toleranties hebben de produkten? 
a : Zie hiervoor de bijlage 10 

26. vr: Hoe groot moet de nauwkeurigheid zijn? 
a : ~ 0,25 mm. 

27. vr: Wat zijn de specificaties van de produkten? 
a : Zie hiervoor hoofdstuk 2. 

28. vr: Wat zijn de interface-afspraken? 
a : - Redesign mogelijk. 

- Produkten: -ringvormsteunen, 78.000 st./j, 93 vari
anten 

-remcilindersteunen, 138.000 st./j, 
330 varianten. 

-onderveerplaten, 26.000 st./j, 2 vari
anten. 

- Spelingen onderdelen - produkt: 0,1-1 mm. 
- Toleranties lassamenstell.l.ngen.1 . .z.1. DUn_somsJ:..O, 5 mm. 

Er moet gehecht en Cgelast)kunnen worden op het draag
bloke 

- Problemen automatiseren: - produktonderdelen vervaar
diging (maten, toleran
ties). 

- lasafwijkingen. 
- DAF als pilotbedrijf. 
- Bewerkingen aan het produkt: - lassen en eventueel 

ontbramen. 
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- Krachten t.g.v. het lassen niet op te vangen met een 
klem. 

- Geen riehten in de eel. 
- Zorgen voor bekende stroomdoorgang. 
- Het universele deel van het drBa~blok 

+ Leeft een transportfunetie. 
+ dient sIs informatierlrB~er. 
+ moet het speeifieke dee! positioneren en even

tueel fixeren. 
- Geen ma~netisme toepassen. 
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Bijlage 2: Notulen 

SPIN/DAF-teambesprek1ng 11-9-1987 plaats: TUE 

Voorlop1ge notulen. 

Aanwezlg: wp.: HH Schrauwen, Bulten, Koumans, Smals, Smit, van Roo1j 
st.: HH Janssen, de Jonge, Berghuis, Vlemmings, Vosters, 

Haaskant,Duits, Martens. 
Afwezig: Hr. P. Leenders. 

1. Welkomstwoord door de heer Schrauwen. Doel van de SPIN/DAF-teambesprek1ng 
wordt aangeduid.Doel: 3 maandelijkse rapport age van de voortgang van het 
SPIN-project. 

2. 0pdrachtomschr1jving en begele1ders van de nieuwe studenten 1n het SPIN
project. 

- H. de Jonge: 

J. Janssen: 

- o. Berghuis: 

- A. Vlemm1ngs 

- P. Vosters 

- H. Martens 

- A. Maaskant 

- M. Dults 

begl.: 
opdr.: 
begl. : 
opdr. : 

begl. : 
opdr. : 

begl. : 
opdr. : 

begl. : 
opdr. : 

begl. : 
opdr.: 

begl.: 
opdr. : 

begl.: 
opdr. : 

hr. Leenders 
paralielle eel ontwerpen voor DAF 
hr. Smit 
procesinteractied1agram (PID) 
opstellen. 
hr. Koumans 
ontwerpen van een manipulator voor een 
Iasrobot 
hr. Smals 
ontwerpen van een speciflek draagbiok 
voor de produktfamlile onderveerplaten 
hr. Smals 
ontwerpen van een spec1f1ek draagbiok 
voor de produktfam1lie rlngvormsteunen 
hr. Smals 
ontwerpen van een spec1fiek draagblok 
voor de cilinder/hensverbinding van de 
produktfaml1ie remcillndersteunen. 
hr. Bulten/hr. Dijksman 
ontwerpen van een universele 
overzetter, die eventueel 1nzetbaar 1s 
in het SPIN-project. 
hr. Schrauwen 
de hr. Schrauwen heeft een opdracht en 
zal deze na afloop van de vergaderlng 
aan Duits bekend maken. 

Taken (SPIN-project) van het wp, allen medewerkers van van Bragt. 
- hr. Schrauwen: projectlelder, voorzitter SPIN/DAF

" 
- hr. Koumans 
- hr. Smals 
- hr. Bulten 

- hr. Smit 
- hr. van Roolj 

belden medewcrkers 

teambesprek1ng 
gedcclte 
gedeeltc 
gededte 
gedeel te 

begele1dt:!r, eOlltltructievt:! 
begelelder, eonstructleve 
begeleider, constructleve 
begelelder, constructicve 
(manipulator robot) 
b~K~leld~r, besturlngsgedeelle 
g~en h~gele1der, besturlngsgedeelte 

van Rooda. 
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Hededelingen en opmerkingen. 

- hr. Smals: de studenten Vlemmings, Vosters en Martens zitten in de OU-fase 
van de projectstrategie en zouden graag weten hoe het met het transport
systeem staat. dit in verband met hun opdracht. 
De heer Smal. antwoordt hier zelf als voIgt op: nader onderzoeken of het 
Bosch-aysteem het goede 1s, want er zijn uit de voor,tudie van B. de Wolff 
nog twee andere systemen naar voren gekomen. Binnen een dag of veertien 
wordt hierover een beslissing genomen. 
Voorstel hr. SmalB:~~.voorlopig uitgaan van het Bosch-systeem. 
hr. Koumans: stelt/dat voor het ontwerpen van een draagblok niet van 
be lang is welk transportsysteem wordt gekozen, maar weI voor het ontwerpen 
van een lasmanipulator. 
hr. Schrauwen: zou graag z1en dat aIle SPIN-verslagen en verzamelde 
1nformat1e op ~~n plaats bewaard worden (dossiermappen en ordners) en weI 
op de SPIN-kamer. Vervolgens stelt de hr. Schrauwen voor dat uitlenen 
hiervan aIleen in het week-end gebeurt. 
hr. Smals: van het verslag van B. de Wolff worden extra exemplaren 
gemaakt. In de bijlagen (blz.3,4 en 5) zijn een tweetal flowchards 
opgenomen d.ie de strucuur van het SPIN/DAF-project illustreren. 
De volgende vergadering zal de hr. Schrauwen hierop ingaan en eventuele 
vragen h1eromtrent beantwoorden. 

- A. Haaskant: zegt dat er nog geen onderzoek 1s verricht naar grijpers. 
Volgens de hr. Bulten wordt er op dit moment nog onderzoek verricht naar 
een grijper met versch111ende functies. 
hr. Schrauwen: vraagt of er iemand bereid 1s in de volgende vergaderlng 
iets te vertellen over de produktanalyse. De hr. Bulten stelt zich ter 
beschikk1ng. 

- hr. Koumans zal tekeningen meenemen van de globale lay-out van de TUE-cel. 
- A. Vlemmings: vraagt of het mogel1jk is een excursle naar DAF te 

organ1seren. De hr. Schrauwen zegt dat op 23 oktober a.s. een excursie 
naar DAF (Westerlo) is gepland. Op deze datum kan echter niet iedereen 
beschikbaar zijn zodat wordt besloten voor een aantal gegad1gden, op een 
met H. de Jonge (tel. DAF 040-142989) nader te bepalen datum. een excursie 
te organiseren. 

- hr. Bulten stelt voor de namen van de leden van het SPIN-team op een 
aparte lijst te groeperen. Dit 1s volgens de hr. Smals niet nodig omdat 
deze namen du1del1jk 1n de notulen staan vermeld. 

- hr. van Rooij: vraagt of de globale lay-out van de TUE-cel hetzelfde is 
gebleven, 1n verband met de besturing. 

- H. de Jonge: wil weten of er misschien een gedeelte van het 
transportsysteem gekocht zal worden. Hierop antwoordt de hr. Smals dat blj 
nadere bestudering van de transportsystemen een gedeelte gekocht zal 
worden met een levert1jd van 6 ~ 8 weken. 

" - A. Haaskant: zou graag een tekentafel ter beschikking hebben. Vol gens 
Berghuis 1s er 1n de WPA-tekenzaal geen plaats, mogelijk 1n de zaal naast 
de WPA-salon. 

- H. de Jonge 1s de komende weken afwez1g wegens vakantie. 

De eerst volgende SPIN-DAF-teambesprek1ng staat geplaand op 18-9-1987. 

H. Martens, 11-9-1987 
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8PIN/DAF-teemb •• prek1na 6-11-'87 

Voorlopige notulen. 

Aenwez1a: wp.: HH. Koumans, von Aooij, 8mit, Smale 
st.: HH. Berghuis, Duits, Grooten, de Jonge, 

Mooskant, Martens, Vlemmings, Vosters. 
A~wezia: HH. Bulten, Leenders(DAF), Schrouwen. 

* Koumons vervongt Schrouwen 015 voorzitter. 

* Notulen 30-10-'87: opmerkingen en oonvullingen. 
- Oldel~t i.p.v. Old-Del~t. 
- Berghuis goat een lijst opstellen von monipulotoren die aan 

de constructieve eisen voldoen, omdat het kiezen van een 
manipUlator in samenhang di~nt te gebeuren met de robot 
vanwege besturingstechnische problemen. 
Er is nog geen besluit genomen over het toevoeren van 
onderdelen op de lasplaots. 

- De o~~erte van Philips zel, net zoals bij Bosch, gebeseerd 
zijn op de proe~opstelling. 

* Voortaena: 
- Duits, Maoskant, Vosters: hebben zich deze week niet met het 

- Grooten 
- de Jonge 

- Martens, Vlemmings 

- Berghuis 

SPIN-prOject kunnen bezighouden. 
hee~t nog niets te melden. 
produkten van OAF uitgezocht die 
eveneens toepasbaar zijn in de eel. 
keuzetabel opgesteld, in~ormatie 

over enelkoppelingen oangevraagd. 
gesprek gehad met vertegenwoor
digers von ESAB, Morelisse, 
Soudometal. 
- Morelisse dient een o~~erte in 

voor een enkel- en dubbelstations 
manipulator. 

• Opmarklnaen: 
- Smols 
- Koumons 
- de Jonge 

- noar ESAB wordt een eisenlijst 
Restuurd. 

- Soudometel was aIleen een 
orienterend gesprek. 

in~ormatie die besteld wordt near Soers sturen. 
volgende vergaderinR o~wezig vanwege vakantie. 
in UAF-bode stoat een stuk over hal 6PIN-IJrojecl. 

• De eerst volgende 8PIN/DAF-leombespreking sLoat geplond op 
13-11-'87. 

H. MorLens, 7-,,-'87. 
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Bijlage 4: As-montage 
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urylage 11: tlU~CH-transportraam 

Verwendung und Funktlon 

Der TA" FMS-TS 4 im Transfersystem 
.Staurollenkette" ist vielseitig einsetzbar 
z.B. 

tOr einfachen Transfer mit Kisten vom 
Lager zur Anlage 
in Materialbereitstellungssystemen 
tOr die Beschickung von Montagezel
len 
a1s WerkstOcktrager durch zusatzli
ches Anbringen individueU ausgeleg

ter Magazinbehllter zur WerkstOck
halterung. 

Die Konzeption des Transportrahmens 
ist im Hinblick auf die spAtere Verwen
dung fOr Europaletten ausgelegt. Auf 
Grund der Bauweise der TR kOnnen 
diese platzsparend gestapeh gelagert 
werden. Bel entsprechend flachen Werk
stOcken kOnnen die TR auch bestockt 
gestapelt werden. 

Technlache Daten 

Die Abmessungen des TR kOnnen Fig. 
und die technlschen Oaten Tabelle l' 
entnommen werden. Weitere Angaben 
wie Gewichle und zulAssige Belastungen 
sind Tabelle 2 und 3 zu entnehmen. 

Die zul4ssige Belastung der TR ist nur 
von der durch ~ erzeugten AAchen
preasung auf die Staurollenkette abhan
gig. 

An den Rahmenprofilen kOnnen bls zu je 
4 Code speicher angebracht werden 
(Standard). 

Je nech Bestellung sind die Rahmenpro
file unbearbeitet (ohne Codespaicher) 

oder mit den Codespeichem bestOckt. 

Aufbau und Detallbeschrelbung 

Der Transportrahmen (Fig. 1 und 2) 
besteht aus folgenden Teilen: 

1 Rahmenprofil (4 Stck.) 

2 Eckknoten (4 SIck.) 
3 Positionierstift (2 SIck., wahlweise) 
4 FQhrungarolle (4 Stck., wahlwelse) 
5 PosiUonierbuchse 

(wahlweise, bls zu 4 Sick.' 
6 Eckbotzen (wahlweise, bls zu 4 Sick.) 
7 Bedamptungselemenle (4 SIck.) 
8 Verelnzelemocken 

(wahlweise, 2 oder 4 Stck.) 
9 DAmpfungsprolil 

10 Code speicher 
(In Fig. 2 nichl dargestellt). 

"Abkorzung fOr Transportrahmen 

BaWlrt-Nr. 

B •• tell-Nr. 

Variable 

3842999072 

Bauart-Nr. + Variable 

460, 660, 860 mm Transportrahmenbreite b-m 

Transportrahmenl4nge fn.t 

Anzahl Vereinzelemocken 

460. 660. 860. 1060. 1260 mm 

Anzahl Eckbolzen 

Positionierstlfte 

FuhruogsroUen 

Codespeicher 

2 oder4 

0-4 

mil/ohne 

mit/ohne 

mit/ohne 
1 - 4 Code speicher {auf L4ngs
oder Langs- und Querseite 

- Anzahl Bedamplungsplattchen 

Transportrahmengewichte und 
Belastungen 

Tabelle ,: Technische Daten 

460mm I 
I 

460mm 
I 

7.35 kg Trans-
port-
rahmen- 660mm 8,80 kg 
breite 

bm 860mm 10,25 kg 

Tabella 2: Eigengewicht TR in kg 

460 
660 
860 

1060 
1260 

4 

siehe Tabelle 2 und 3 

Transportrahmenl4nge LTR 

660mm I 860 mm 1'060 mm , 

8.80 kg 10,25 kg 11,70kg 

10,25 kg , 1,70 kg 13.15 kg 

11,70 kg 13,15 kg 14,60 kg 

max. :zul. Gesamtgewicht· 
(kg) 

80 
120 
160 
200 
240 

• errechnet sich aus TR-Eigengewicht und Zuladung 

Tabelle 3 maximallUI4ssiges Gesamtgewicht 

(fJ Aile Rechlc bei ROBERT BOSCH GMBH, auch fur den Fall von 

Schu\zrechtsanspruchen. 
Jede Verfogungsbelugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns. 
T echntsche Anderungen vorbehallen 

1260mm 

13,15 kg 

14,60 kg 

16,05 kg 
I 
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Oas Aahmenproftl (1) aus Aluminium bil
del zusammen mil den Ec:kknoten den 
Transportrahmen. Auf das Rahmenprofil 
werden Kisten. Paletten oder Werk
stOCke aufgelegt und transportiert. 
An oder auf Ihm werden folgende Ersatz
teile befestigt: 

Oampfungsprofil 
Verelnzelemocken 
BedAmpfungsalemente 
Codespeic:her 

Ole EdcknotlM'l (2) - aus Alu-Oruc:kguB -
sind mit dem Aahmenprofil mit 8 Zylin
dersc:hrauben M 12 und 16 Leichtspann
atlften verbunden. 
Die Ec:kknoten heben folgende 
Aufgaben: 

FOhrung losa eingesatzter Kisten. 
Paletten oder WemtOCke 
Aufnahme elner Positionierbuchsa 
Aufnahme einer FOhrungsrolle 
Aufnahme elnes Positionierstiftes 
Aufnahme elnes Eckbolzens 

Ole Eckknolen verfOgen als Montagehilfe 
Ober zwel elngearbeitele .Taschen" 
(Fig. 2), die das Auswechsaln bzw. den 
nechtrAgllchen Elnbau von 
Bedampfungsalementen ermOglichen. 

1 2 5 

I 

Tasche 

~ 
Tasche 

Die Posltlonieratltte (3) aus gehartetem 
Stahl dienen lur exakten Aufnahme von 
WerkstOCken oder deren HaHerung. 
Sie sind a1s Rundbolzen ausgefOhrt. von 
denen einer lum Toleranzausgleich 
abgeflacht 1st. 
AuBerdem dienen die Positionlerstifte als 
FOhrung beim Stapeln der TR. 

Die FLihrungaroilen (4) aus Polyamid 
dienen lur inneren FOhrung des TR am 
Streckenprofil. Sie gewahrieisten eine 
maximale FOhrungsluft von 1.5 mm. 
VVird eine genauere TR-FOhrung ver
langl, kenn eine Z-fOrmige InnenfUhrung 
vorgesehen werden. Es kenn auch auf 
die FOhrungsrolien Yerzichtet und eine 
Au8enfOhrung angebracht werden. 
Nahere Angaben sind dem gOltigen 
Katalog zu entnehmen. 

Die Posftlonlet1:>uch.." (5) nehmen die 
Positionierstifte und die FOhrungsrolien 
auf. Sie Sind von un!en in die dafur yor
gesehene Bohrung 1m Eckknoten einge
preBt und werden Yon einem Siche
rungsring gehalten. 

Die Eckbolzen (6) sind Bundstifte aus 
gehlrtetem Stahl. Sle werden in der 

3 

I 

g 

4 

6 

Fig. 2 

au8enUegenden Bohrung des Eckkno
tens angebracht und z. B. lum Wenden 
des TR benotigt. 
Die Bedimptungselemente (7) dienen 
lur Bedampfung von NAherungsschal
tern. Die doppel-T ..fOrmigen Elemente 
sind in der Nut des Rahmenprofils ver
schiebbar. werden jedoch in delinierter 
Siellung geliefert. Die BedAmpfungsele
mente werden mit einem Gewindestift 
M 4 festgeklemmt. 

Die Verelnzefemoeken (8) 8US Stahl die
nen lum TR-8top am Vereinzeler oder an 
Anschlagen. Sie bestehen sus 2 Teilen 
und werden in den T ..fOrmigen Teil des 
Rahmenprofils mit lwei Gewlndestiften 
in Ihrer Position fixiert. 
Oas Dimptunvsproftl (9) 1st ein Ver
schleiBtell und ISlam TR In die dafOr yor
gesahene ring sum laulende Nut an Eck
knoten und Rahmenprofil eingelegl. Es 
dlent hsuptsAchUch lur Aufprall- und 
Gerauschdampfung der aneinandersto
BendenTR. 

Der bzw. die Code.pektMtr (10) sind ggl. 
auf den Rahmenprofllen montier! (Anzahl 
und Anordnung variebell und dienen lUf 
- codierten - Inlormationsspeicherung. 



Montage 

Der Transportrahmen wird in montiertem 
Zustand geliefert. Bel Bedarl kOnnen 

jedoch verschiedene Funktionselemente 
nachtrAglich montiert werden. 

Anbau clef FunktlonMlemente 

Hlnwela: Um eioe Beschadigung 
von Rahmenprofilen bzw. Eckkno
ten zu venneiden, sollte der Anbau 

samllicher Funktionselemente 

ohne Gewaltanwendung durchge

fOhrt werden. 

PoaitlonaatHte 
Die Positionsstifte sind nur nachtrAglich 

montierbar, wenn Fuhrungsrollen mit 

Positionierbuchsen vorhanden sind. 

Runden Positionierslifl von oben mit 
Gummihammer in Posllionierbuchse 
elnschlagen IFig. 4) 

abgeflachten Posilionierstifl auf der 

(diagonal) gegenOberliegenden Seite 

des TR montieren, dabei Winkel 90° 
beachten (Fig. 3). 

Eckbolzen 
Eckbolzen von oben in die ganz 

auBen liegenden Bohrungen (Fig. 3) 

der Eckknoten eindrOcken oder mit 

Gummihammer vorsichtig einschla
gen (Fig. 4). 

Verelnz"'moc:ken (Fig 5) 
Senkschraube mit Innensechs
kant (1) entfemen 

Platte (2) entfemen 

unteres Teil (3) in die Nut des Rah
menprofils (4) einfOhren 

Platte (2) wieder montieren 

Senkschraube mit Loctite 242 
sichem 

Vereinzelemocken justieren 

(Justierma6 slehe Fig. 6) 

zwel Gewindestifte (5) zuers! in 
Gewinde M 4 am unteren Teil (3), 

dann bis zum AnSChiag in Bohrung 

1116 des Rahmenprofils eindrehen. 
(Sicherung gegen seitliches Ver· 
schieben) 

Gewindestifle ebenfalls mit Loctite 
242 5lchern. 

o ~I 

- f-_._- -

I 
II. ----+I-------f-·-

LJio.~ .... ~bt.:;;j\ _ ._.... _ ... _._ • '-_ cd» 

Bohrung 
lOr Eckbolzen 

Fig. 3 

Eckbolzen Posltionierstifl 

Fig. 4 Fig. 5 

-I 
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Transportra'hmen (TR) 

Bestandteile 
Rahmenprofile aus Alu-StrangpreB
pro III, Eckknoten aus Alu-DruckguB. 
Fur den Einsatz als Montage-Werk
stucktrager sind kundenseltig werk
stuckspezllische Tragerplatten vor
zusehen. 

L' f b Ab Ie er are messungen un dG eWlc 
TransportrahmenlanQe hR 
Tranportrahmenbreite bTR 460mm 

660mm 
860mm 

Benennung 

ht 

Veretnzelernocken und Bedampfungs
element zur Abfrage von Naherungs
~chaltcrn SInd In dcr Langsnut des 
Rahmenproltls gefuhrt und an beitebl
ger Stelle arreherbar. Transportrah
men kann mit Codespeichern unseres 
Codlersystems bestuckt werden. 
Fuhrung des Transportrahmens 

e 
460mm I 660mm 860mm 

= 7,3 kQ I 8,8 kQ 102 kQ 
8,8 ka 10,2 kg 11,7 ka 

10,2 ka I 11 ,7 ka 131 ka 

Rahmenmodull :0 111'< - 190 bzw.b III - 190 
Rahmenmodul wie oben, ledoch mit Bohrungen fur Codes!;!elCher-Befestrgung 
Eckknoten 
POSltlomerstlft rund/abQeflacht 
Eckbolzen 
Posltionler buchse 
F uhrunqsrolle 
Bedam!;!fungselemenl 
Veretnzelemocken kome'ett 
Pufferplofi" 
Verbtndungsmatenal 
• FornII'I lUI lllllycnbCI.,lhnung I' 1'/ (I, .. i b,,, 1:10) -+ 9~1' O,I:!H 

erfolgt libel 4 FUhrungsrollen. 
Genaues Posltionteren mlttels POSI\IO
nllHbuchs~n. 

1060 mm 1260 mm 
11.7kg 13.1 kQ 
13,1 ka 146 kq 
14,6 kQ 16,0 kq 

Position Bestellnummer 
1 3842992631 , 3842992634 
2 3842235747 
3 3842242396/391 
4 3842235750 
5 3842235748 
6 3842235751 
7 3842235749 
8 3842235760 
9 3842992644 

10 3842235185 .. 
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Transportrahmen (TR) 

~ I 
~ 
~ 

j 

..:.: ..::.. 

I I~ ~ Pr-I II}. ~I\ 
I\: ~ 10 @ 01 ~ ", 

I 

-t- -
! § 2 ~ . I- , I I • 

IIII 

...-, -ji 
~ 
~ ~ o(§)o ~ 

~#A .I _~~V 
--+- I 

~ + A 
r--<~ 

~~ ,. ._.+ II ~ 
~ ~ 

bm-'-

."'" " ...... 
blR- An 

.'" -,. 
bm 

Bestell-Parameter: 
Transportrahmenbreite byR: 460 660. 860 mm 
TransDOrtrahmenllnge IT.: 460,660 860 1060 1260 mm 
Anuhl dar Verelnzalernoc:ken: 2 oder 4 (fur Linaenbauweise werden 2. 

fur Karreebauwelse 4 Verelozeler benottQt) 
POlltlonlerstlfte: ohne/mlt 
Fuhrungsrollen: ohne/mit 
Anzahl Eckbolzen: o 1 234 
ISc:>hrunaen fUr Codespeicher: 0,1 2 3 4 
Anordnuna Codesr>eicher: siehe Seite 18 

r; 

D'I! Be$lellnummel I~I nul yoll~la"d.y be. Anyalle de. Be~!cll-f>a,amcleL 
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BIJLAGE12 

LIJST VAN WENSEN 

A. Draagblokdelenmoeten best and zijn tegen omgevingsinvloeden 
zoals hitte, lasspatten, vuil. 

B. Uitwisselbaarheid van draagblokdelen moet eenvoudig te 
realiseren zijn. 

c. Er moet een snelle koppeling net het universele deel kunnen 
plaatsvinden. 

D. De subsamenstelling moet goed te lassen zijn, kleine lassple
ten. 

E. Een kleine spreiding in de aanbieding van de subsamenstel-
ling mag geen problemen opleveren voor het positioneren,fixeren. 

F. Onderhoudsvriendelijk m.b.t. reinigen, repareren. 

G. Het liefst krachtgesloten klemmen en positioneren i.v.m. 
eventueel optredende spanningen ontstaan door warmte in
breng bij het lassen. 

H. Eenvoudige werking klem- en positioneer inrichting. 

I. Eenvoudige constructie. 



BIJLAGE 13 

WAARDERING DER WENSEN 

A B C D E F G H I totaal weegfactor 

A A A A D E A G A A 5 J 

B A B C D E B G H I 2 1 

C A C C D E C G C c 5 3 

D D D D D E D D D D 8 4 

E E E E E E E E E E 9 5 

F A B C D E F G F F 3 2 

G G G G D E G G G G 7 4 

H A H C D E F G H I 2 1 

I A I C D E F G I I 3 2 
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BIJLAGE 14 

LIJST VAN EISEN 

A. Op een draagblok moet tenminste een subsamenstelling te 
maken zijn. 

B. Het draagblok moet onbemand kunnen functioneren. 

C. De werkruimte moet binnen 660 x 660 x 660 mm blijven. 

D. Ruimte voor lastoorts vrijlaten op de plaatsen waar gelast 
wordt. 

E. Ruimte vrijhouden voor de toe- en afvoer inrichting. 

F. Ruimte vrijhouden voor eventuele secundaire bewerkingen. 

G. Een vooraf bekende weg voor de afvoer van de lasstroom. 

H. Geen kabelaansluitingen met het draagblok tijdens het tran
sport. 

I. Toe- en afvoer van de subsamenstellingen van bovenaf. 

J. Draagblok wordt gebruikt op het BOSCH-transportsysteem. 

K. Positionering en fixering van elke vrijheidsgraad van de 
subsamenstellingen t.o.v. het draagblok. 

L. De maten, zoals op tekening aangegeven, moeten gerealiseerd 
worden 

M. Er moet onder de hand ~elast worden. 
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Multikupplungen RMA 
in Modulbauweise 



RPL 

~ 
SM 

8~ 

PROGRAMMA-OVERZICHT 

AUI~IISCH£ ytlllGHUDS SlIlLlOPP£LINlilll YOOR 'OSLUCH! 
DooTStrllO.oPtfthg (> • • • " _ •• 

I[yEILIGllIG 1[(,[1 G(vURLlJI IOIlDVlHC£1I VU D[ SlAII' IIJ OIlIlDPP£trll. 
IDIISTtUIII[: II HOOrDllAl ull '7 U ,,~ CHIOOHS1Ul. 
10(PASSIII' :. UV(llIGO( UUlUIIING YU PII(IJMAIISCH ,[I[(CSCHAr Uf. 101 10 lAt. 

"'Ul~IlSCK[ SII(UOPPClING YOOR P[RSlUCHl 
Doorsttoo.op~nlng' - 6 • 8 • " • 19 - •• 
COIIStRUlllt: III "OOnllAl ull 17 U ,~ CUOOHSIUl. 
10EPASSIIIG: UNSlUIlllIG VAN PNtUM.l.lIUH GU([DSCHAP [Ill. 101 50 BAR. 

MitRO SII(LCOPPHIIiG VOOR P[lSlutHl. 
Doorstroo.opuing Z,3 •••• 
IO.SlRulll[ : v[RIIIU(U MeSS!IIG. 
10rPASSIN' : lOUI.PII(UMUIU - IONTtOU- (II lUI PU[lEII tllZ. lOT 10 "I 

MIIII SII(UOPP[UIIGU VOOR punueHI [II DlvUSC nOElSlorru. 
Ooorstropop.ning , ..... 
101lsnUIII( ,[UlllnD M(SSIIIG - lO£SlVUJ SIUl '8/8 
ID(fASSING : ILUIIE 10PPElI/lG VOOI PUSlUCHI £II DIVUS[ YlOE1S10ffU. 

SII[UOPP(LlIIG (51[1(1 (II SI[I(UUS) VOOR IO£LClRCUIIS, 8.Y. OP MAmJlElI 
Doorstroo.cptnlng 8 - '2 ..... 
ION$UUklIE : V[UIUUO MESSIIIG 
10(PASSIIIG : IDElMlliOflUIISlUI t1I1G£H Of MAIIIJl(k YOOl lUIIS1SIor • l\MtC • 

ALUMINIUM lH.UI.G[II. 

MYDUUllEi SN[LIOPP[UIIGU • lOIlDEt lUCHlllISlU!I IIIG • 
Dcorslrco.openlng I • 12 .... MAl. liuuaUI \50· '50 UI 
IDIISUUIIIE : GUUD '7 {II '5~ CHROOHSUAl. 
10EPASSIIIG : "YORlUU[l IOPPEll/IG[k III SYS1£M[1I O'!AI LUCHlllISlUlTIIIGEN 0IlG[O'£IIS1 llJII. 

IIYllUUllH IOPPUaG£II 
Dcorstroo.openiftg 1/\- • ,". MAl. II(RlOIUI \20 • "5 IU 
IOIiSIRUIf!£ Ull IOOlSlorSTul. 
ID[PASSING : ALC.(M[[II nDUUlIU. 

IIYDUUll£1 511{LIOfPHIIIG[1I III "ANI! VuvullIIlGS· IOIlSItUIIH. 
horst.co.optning 3/e". Mal. II[UORUI 115 BU 
IDIISUUl1l[ ull IOOlSlor SIUl 
10[PA5SIIIG : HfDUbUU SII(UDPPUING VOOI SYSI(MU IIAAt v(lUllI'" UII elttuII 

[II/Of OMG!VI'" Mon 11010(11 YODllOM[N. 

V£lllCH{IDS smkOPPHING VOOR US~AmN (1UURS10f.AUlYLU(.PROHAII) 
IfV£lLIGING trc,u VLAM1{lUC,Sl" [111. MAl. IiIU&1U1 lUURSIOf 10 t ... At(IYl[II[ 1,5 ...... 
lO[PASS/IIG .[Y£llalll!. YAI BUlitHIS fL(SSn or UNItAl[ OISlRnUIl(. 

AUIOillIIlH~( SNIllOfP(lI_C.!1I VOOt All( YIOtlSIOf/lll. 
DOOfltroO.OP.n1ft9' - ~ • a • " • " •••• MAI.WluOtUl ~O • \~O t .. ( "' ) 
IONSItUI' J( : , USlSiIIll! I Ill! N ·5 UhOlut" •• VS 1n CMIOOM • '¥S. 1e/11 
101'155111& : LH - nOIlSIOfllk • HTDUUII£k • SIOOH· VAlUUM 101 '0 ' 101. 

VllInH!lOS SIIIl'Oppltlll~11I III OhVIJIIISSltIU[ UllVOlJlh&. 
An UI Illl V10IISIOII(1I III 1 hili vnll)S~IlURI UIIVOIRUc.!1I VOO' VIfHHlIlINO( 
USSIN {h/o! VlOIISIOIIU. 

SBA 

ea] 

RBE tf 

~~ 
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Y£llI&H(IOS SNUIOPP£LINGtN VOOI PUSlUCHI 
OoontroollQPtnlftg 11 - 19 .,. •• 
IUOllGI_G I(G(N e(VAUtlJI RO~OYll[GtN vu DE Slue IIJ ONIlOPPHU 0001 IN&£lOUI/· 
DE IOGHAfSlUIHI. ION~IIUIII[: [N HCOrDlAAl CCURD S1Ul. 

SII[1I0PPHING£1I VOOI P(tSluC~1 ·GtOOI MOOEt" 
O( BUUD[ SN[LlOPP[llNG UII DC I£GIIIIIJD VU slluall • DOOI MOD[IN(t( DlllwUP(N 
ACHI(tHUlO DOCH NOG SI[[OS UHUlAR AU Y[IYUGIN' VOOI BUIUND[ INSUllAlHS. 

aUIOMAlISCft( $tI[UOPP[lI11GU VOOI P(tSlUCHI - Doontrooaopeo!ng 6 •••• 
lEU lICltl(, 'ROttMDHU IUNSHIQr uIlYO£lI'" VOOI UNDMOIIUGES WUI PROOUU IUCHA
D1GIJI(iCII OIUUI IE waU(. VOOUOM(II. 
lEUS L(VUIUI M(l VOLIOMU GlADO[, G(JNIR[G[UD( SLANGB(v(sIIGIIiG. 

SII(UQPP£lINGU Met VIIJ[ ODDRSUOMI.G III GROl[ MAlEN, VOOI PUSlU'"' u/or WA1[I. 
Doorstrooaoptftlng Z5 - " -- 50 _., 
IOMSIRUllI£: 10PPtlUG III Hoorol'" Y[lCHROOMO M(sSIIIG, VOOIIS 'VS 18/8 

SJ([uIPP£l UII HOOGWlARUG SUAl, CHEMISe" y[nluno. 

AUIOMUlSCII l£lfSlUI1£NDt SII[UOPP[UNGU IN GROJ[ MAHII, VOOI P£RSlueHI U/Of vAtU 
Ooorstrooaop,nlog 2S·· ,,-.• 
10llSIIUII1(: IOPPEll"" III HDorOlAlI y(lCHlO~O MESSING, VOOUS RVS 18/8 

$l[£UIPPU UIl HOOGWAUO!G SIUl, CH[MISCH YUIIIIlHD. 

VUUGHEIOS IUASPISIOlU M(! I[SCH[RMEflDE LUCHIlECEl. 
III Y£lSCHIlLEMO[ UlTvOElINGU l!VElUU: "np[ SIlUI" - "tyPE COIIIACI" -
""PE Y(NlDa'" - tyPE ZEPHII" 

V(JUGHElOS 8UASPISIOltll / ERGONOMlSeN[ G£N(IlIlE 
IN V(tSCHIll(NDE UIlVOUINGU UV£l8UR, DOl MO 8EStH(RM[NO£ lUCHU£GH. 
lYP[ DEl 16.01 VOOR GHUIOG£OEMPI lUlU - IYPE vUlvar VOOi BUlEN MCI GROl[IIDE[LS 
OMG£V I NGSLUCNT. 

MUlIIIOPPELINGU TYPE "IMI" VOOR lin G£UJUIJOIG IOPPELU or QlIlIl)PPEltN VAN 
'.V. IOElUNSlUIIlIIG£II OP MATRIJIU [.0. 
l[v(lUU MCI At or 111£1 ltVSlUII£NO[ MONQIOPPElINGu/S1[£UIPP[LS 
DIV(lS£ UllVOERlNGEN, AU IE PASSU UII "EI GEUUUSOOU. 

MUlUIOPP£llNGtN lYPE "IMp· YOOR H£I GEllJKIlJOIC I.oPP[l[N or ONllOPP(LU VAN 
DIV(lS[ MEDU: PI![UMAII£I - HYDUUlI£1 - VlOEHIOHU - IiASS(N - £luttIClltll. 
UIlYOUHI(iCl LEVUIAU 101 M£I 111 TOIUl 55 kOPPElIIlG£II, CO(H[tl UNG(PASJ UII 
UII 10(PASS'NG. 

MulIUOPP£lINGU IYPE "fMC" EN "CPl-
MIIIIMAl[ 80UVlfMCIlilGU YOOR IOPPElIRGU M£I n[INE DOOtSIROOM OHlIlII' 
UNUl UNSLUIIIIIGU VAil ~ - lit 
UIISLUIIIIlGEN vooa SLUG£II 2/\ - Z,71~ - '/6 - 6/& - 8/10 -. 

$Om P(IMU[NlE S"£llOPP(UNG(fI VOOR IV"SISIOr PUP MEl IUIHIIOlAME1US 
VAil 4 - 6 - a - 10 .a. 
1[[1 SNElL[ MONUGE IONOU SP(C!AAl GUE(DSeHAP, ([IIVOUOIG( DEMOlIUG[ 

SLAIIGPIlUU MCt DUU VDOR SUNG ,- 6 ~ 8 - 10 - n - 16 - 19 - ZS M. bo.' 
SUflGRroGERS YOOR SlUG ~ - 6 - 8 • 9 - 10 - 1) - 16 • 19 - 2} _. bft.' 
ORUOItIPP£lS vlft t.1/8" • 1.1" - DUUll[ IUPP[LS t.1/8" - 1.1/'· 
YUlOOP", PP[lS t.1/8".1.1/'" 1 R. }/a" ... 1/'" / R. 1/2"11. }/a" I •• ,,~" ... 1/2" 

MEEFILh.v. 
F Iltet1ec:hmek 

Rolerende Invoeu,m 
Snelkoppehngen· PneumAllek 

3340 AS - HENORIK 100 AMBACHT (Holland) Postbus85 telefoon 01858 -15233 telel 29485 mefll n 
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1 

2 

TOLEItANTlES VlGS NEN l365 PROjECTlE IENAMING 

b •••• :I: 0.15 • + 0.10 ~ ]0010':1: 30" AM 
-0.15 L-L 

ASSINGEN VLGS N 101 RUWHEIDSWAARDEN VlGS NEN 630 MNTAL MATlI\IML 

TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN 
AFOELING: 

SCHML DATUM TEKENINGNR. 

GET. : 40 
GROEP: 

GEe. : WlIZIGING 



3 

4 

TOLIIlAN11ES VLGS NEN 1365 

+0,10 A 
..... .:t. 0,1$ • _ 0.15 ~ lO" 10' ::I: 30" 

I'IIOIECTIE IENAHING 

AM 
'''SSINGIN VLGS N IIOl ItUWH£lDSWAAItDIN VLGS NEN 6:10 ....... NTAL 

~ 
TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
AFOEUNG: 

GII.OEl': 

SCH ....... L 

GET. ! 

GEC, : 

5 

MATtRI ....... L 

DATUM TEKENlNGNR. 

41 
W~%IGING 



I 

! 
6 I 8 

I I 

I 
-r-

7 9 

10 

TOUMNTlU V1.GS NEN l36S P~OIECl1E BENAMING 

b.v.8:I: 0.15 8 .:::~~ L .10'::t:: »" AM 
PASSINGEN VLGS N 801 RUWHEIDSWAARDEN VlGS NEN 6JO MNTAl HATERlAAl 

SCHAAL 

WlIZIGING 
~ 

TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN 
AFDELlNG: 

GROD: 

DAlUM TEKENlNGNR. 

42 GET. : 

Gie. : 





2 

f·±~+$f·E·t 

5 

~-I I-~ 
10 

1 

/ 

TOLEMNTlES VLGS NEN 2165 PIIO/ECTIE IENAHING 

+0,'0 A AM ~,.,':l:o.l5 '-0,15 ~ .'''':1:](1'' 

ASSINGEN VLGS N 102 RUWHEIDSWMRDEN VLGS NEN no MNTAL HATERIAAL 

LIJ ~~~~~~~~E HOGESCHOOl EINDHOVEN I-::_H~_L __ +-DA_TUH-j-T_EKEN_IN---rGNR--,.' --;--4.--4.....--r-i A4 

T GROEP: GEe. : WI/ZIGING 



3 

11 

9 

TOUIlANTlES VlGS NEN ll6S PIIOIECTIE IENAMING 

~"":I: 0,15 8 + 0,10 A 30"10':1: 30" AM -0.15~ 
PASSINGEN VLGS N 802 IIUWHEIDSWAAIIDEN VlGS NEN 630 AANTAL MATERIAAL 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
AfDELING: 

SCHAAL DATUM TEKENlNGNIl. 

45 GET. : 

GROEP: 
GEC. : WlIZIGING 



8 

1S 

7 

+ 
t 

TOLlAAHTIU VlGS HIH lJU Pfl.OIECTlI IEHAMING 

••••• :I: 0.1$ 8 + 0.10 ~ JOlt 10' :I: lO" 
-0.:15 AM 

ASSIHGEN VLGS H 802 tlUWHEIDSWAAI\DEN Vl.GS NEN 630 MNTAL MATEIUAAL 

~ 
TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN SCHAAL DATUM T£l(;ENlNGNt\. 

AfOElING: GET.: 46 A4 
GROEP: GEe. : WIIZlGING 



12 

13 

14 

TOUlIAHTlES Vl.Ci$ HEN 1J6S 

+0.10 A 
b •••• :I: 0,15 • _ 0,15 L...l :JOO 10':: 30" 

PROIECTIE aENAMIHG 

AM 
PASSINGEN VlGS N 102 RUWHEII)SWMRDEN Vl.GS HEN BI MNTAL 

~ 
TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
AFDEUNG: 

GROEP: 

SCHAAL 

GET.: 

Gec. : 

MATEIUAAL 

DATU'" TEKENINGNR. 

47 
WIIZIG/NG 





4 

1 

TOLERANTIES VLGS NEN l3iO PIIOIECTIE RENAMING 

1t. •• UO,IS '::::i: L JOI'IO':U'" AM 
'ASSINGEN VL(lS N ao:z IIUWMEIOSWMIID£N VLGS NEN 630 AANTAL 

WIIZIGlNG 

GET. : ~ 
TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
AFOELING: 

GROEl' : 

SCHAAL 

GEC. : 

49 



2 

\ 

3 

TOI.EIIANTlIS V\.GS NEN ll6S PI!.Q!ICTlE IENAMING 

~ •. I:I: O.!S • .: ::~ ~ 30' 10' :I: :10"' AM 
PASSINGEN VlGS N 102 IlUWHElOSWAAIIDEN V\.GS NEN 6)0 MNTAL MATEIIIML 

SCHAAL DATUM TiKENINGNIl. TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN 
AFOELING: 50 GET. , 

GROEP: GEC. , 



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

S I I 

\ 

\ 

/' / 

J:tiJ 
6 

( 

\ , / 

~~~~~~\ I /~~ l I 

~ROJECTlE IENAHING TOUAANTlQ Vl.GS NEN U4S 

+0.10 A 
•.•.• '" 0.15 8 _ 0.25 L..-.L lO" 10' :I: 30" AM 

~ASSINGEN V1.GS N 80l I RUWHllOSW ...... I!.DEN VlGS NEN 630 ...... NTAl 

SCHAAl 

I I 
! ! 
I i 

I1A TiIUAAl. 

DATVM TIIt_NI!.. 

~ 
TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN 
"FOELlNG: GET.: S1 A 

~-------+--4----~~~~~ 4 
GROEP: GEC. : WIIZIGING I I I I I 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





5 

1 

TOUIIANTlU Vl.GS NEN ll65 

+0,10 A 
.... , ... 0,15 • _ 0,25 L..-L 30" 10' :I: 30" 

o 0 

l'IIotECTl£ IENAI'IIHG 

AM 
PA$SlNGEN VLGS N 802 ~UWHEIOSWAAJtOEN Vl.GS NEN ,:10 AANTAL 

~ 
TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN 
"FOELlNG: 

GROEP: 

SCHAAL 

GET. ; 

GEC, : 

M"'Tl~1MI. 

DATUM TEKENlNGNR. 

53 
W1IZIGING 



2 

3 

TOUMNTlES Vl.GS NEN lJ6S "'OIECT'E SENAMING 

b.··Uo.U • .::~ ~ 30010':1:]0" AM 
'ASSINGEN VLGS N 802 RUWHEIDSWAAIIOEN VLGS NEN 630 MNTAL HATEIl'AAL 

54 ~ 
TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN 
AFOEUNG: 

GROEP: 

SCHAAL OATUM TEItENlNGNII.. 

GET.: 

WI!Z'GING GEe. : 



TOLEAANTlU V\.G5 NIH 2J6$ 1'A00E<:TI£ IlNAMING 

~ ••. f:i: 0,15 • .:::!: d. :IOO10'::t:)O" AM 
ASSINGEN VLGS N 801 RUWHIlDSWAAIlDEN VLGS NIH 4lO AANTAL 

~ 
TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
AFOELlNG: 

GROEP: 

HAAL DATUM TlKIHINGNR. 

GET.; 

GEe.; 





1 

2 

o 
3 

f 
4 

TOUIlANTlIS VLGS NEN ll6S PRO,ECTlE IENA"ING 

~ ••• 2: 0.15 • + 0.10 A JOO 10' % JO" AM -G.lsL..l 
ASSINGEN VLGS N 102 RUWHEIOSWAARDEN VLGS NEN 630 AANTAL "ATliIlIAAL 

57 
TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
AFOELING: 

SCHAAL DATU" TEKENINGNR. 

GET. : 

GROEP: GEC. : WI,ZIGING 



5 

6 

TOlEIIANTlES VLGS HEN 2l6S ,AOJECTIE 8ENAMING 

b.v.8 :I:: 0,15 8':~: ~ 30" 10' :!: )0" AM 
'ASSINGEN VlGS N IIOl RUWMEIOSWMAOEN VLG5 NeN 630 ,"ANTAL MATERIMl 

TECHNIS(HE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
AFDELlNG: 

OA TUM: TEUNINGNA, 

GET. ; 58 
GROEP: GEe, ; 



7 

8 

9 

TOLtAANTlES VLGS NIN 2165 PIIOIECT11 IENAM'NG 

...... :1: 0.15 B':: ::~ ~ 30" 10' :: )0" AM 
'ASSINGEN VLGS N ten R\JWHEIOSWAARDEN VLGS NEN 6)0 AANTAL MAreRIML 

59 
TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN 
AFOELING: 

, OA TUM T£KININGNII. SCHAAL 

GET. : 

GROEP: (lEC.: , WlIZIGlNG 
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