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Samenvatting 

Dit is het verslag van de stage (I2. -opira.cht) verricht door student 
Peter ten Brinke in het kader van mijn studie tot werktuigbouwkundig 
ingenieur aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. Deze stage is 

volbracht bij Philips te Roeselare (Belgiä). Dit bedrijf, circa 1200 
medewerkers groot, produceert allerlei soorten condensatoren en poten

tiometers. 
In dit verslag wordt behandeld hoe de micropoeo, een ma.chine die 12.000 

axiale foliecondensatoren per uur produceert, versneld kan worden naar 
18.000 prod./uur, conform de opdracht. De micropoco heeft drie units, 

te weten: - de montage unit 
- de las-soldeer unit 
- de omhul unit 

Na een inleiding in hoofdstuk 1 komt de las unit in de hoofdstUkken 2 

en J aan de orde. De las unit blijkt door wijzigen, in de vorm van een 
verdubbeling, de gewenste productiesnelheid te kunnen realiseren. 

De huidige montage unit ofwel samensteller blijkt niet op bevredigende 
wijze versneld te kunnen worden. Zodoende is er een nieuwe unit ontwor
pen, die een evolutie is van de huidige. Het concept hiervan wordt in 
de hoofdstukken 4 t/m 7 besproken. 

Het versnellen van de omhul unit wordt niet in dit verslag behandeld, 
doch in het verslag van Eric Ruissen. 
Ik wil eenieder bedanken die geholpen heeft bij het volbrengen van deze 
plezierig verlopen stage en bij het maken van dit verslag. 
Met name mijn hartelijke dank aan: 
Prof. i r. J. Erkelens en 
Ing. U.W. Shaefer voor het organiseren en het mogelijk maken van deze 

stage. 

Ing. P.A. Geldof voor de uitstekende begeleiding. 
Eric Ruissen, een studiegenoot, voor de zeer prettige samenwerking zowel 

binnen als buiten werktijd. 
Jacqueline van Dop voor het typewerk. 
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Inleiding 

Dit is het verslag van de I1 -opdracht, verricht door student 

Peter ten Brinke in het kader van mijn studie tot werktuigbouwkundig 

ingenieur aa.n de Technische Hogeschool te Eindhoven. Deze It -opdracht 

in de vorm van een stage van 12 weken is volbracht bij Philips te 

Roeselare. Deze vrij kleine stad ligt in het zuid-westen van België, 

ruim 200 km van Eindhoven. Philips Roeselare heeft circa 1200 medewer

kers en produoeert allerlei soorten condensatoren en potentiometers. 

Tijdens de stage ben ik te werk gesteld op de afdeling bedrijfsmeohani

satie, wat overeenkomt met mijn afstudeer richting. Deze afdeling speelt 

een belangrijke rol gezien de prijs/kwaliteit verhouding van de in dit 

bedrijf gemaakte produkten. 

De opdracht bestaat uit het onderzOeken van de mogelijkheden tot het 

versnellen van de micropoco en, indien mogelijk, het concept van de ver

snelde machine vast te leggen. Deze opdracht is uitgewerkt in samenwer

king met Eric !luissen, een studiegenoot, en begeleidt door ing. P.A. Geldof, 

een constructeur op de afdeling. 

De verrichtte werkzaamheden zijn zodanig verdeeld dat Eric en ik ieder 

een eigen verslag geschreven hebben. 



- 2-

Hoofdstuk 1. 

De micropoco 

Tekening nummers: 1. De huidige montage unit 

2. Het weg-tijd diagram van de montage unit 

3. De huidige las-soldeer unit 

4. Het weg-tijd diagram van de las-soldeer unit 

5. De lastang 

In dit eerste hoofdstuk wordt de machine waar de opdracht over handelt 

en zijn producten beschreven. Lezers die op de hoogte zijn van de 

opdracht en de machine - de micropoco- kunnen meteen beginnen met het 

tweede hoofdstuk. 

De opdracht is de bewuste machine, die 12.000 condensatoren per uur 

maakt, te versnellen. Er wordt gedacht aan een productiesnelheid van 

18.000 condensatoren per uur. 

De micropoco produceert axiale condensatoren. 

Slhffs _: -------~D~----- 0 
Dit condensatortype bestaat uit een wikkel en twee axiaal gemonteerde 

draden. De wikkels variëren in diameter van 2,2 tot 8,4 mm en komen 

in twee lengtes voor nl. 9 en 13 mm. 

De wikkels worden op een wikkelmachine gemaakt. Deze machine wikkelt om 

een kern foliestroken, zodanig dat de geleiders van elkaar gescheiden 

zijn. 

De draden hebben een lus en 
.schÛ$ · 

Ze worden door de machine die deze draden fabriceert meteen in een 

band geplaatst. Deze band is van plastic en bevat lippen waaronder de 

draden geklemd kunnen worden en gaten waar de wikkels tussen passen. 
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De wikkels en de draden zijn samen met krimpfoliehulzen de halffa

brikaten voor het eindproduct. 

1. 3. !!!-~h!!!! 

Nu bekend is wat de machine maakt volgt een verhandeling over de 

machine zelf. Het ontwerp ervan is in een tekenpakket vastgelegd. 

Dit bevat samenstellingstekeningen en van elk te vervaardigen onderdeel 
een mono. 

De machine bestaat uit verschill.ende automaten, te weten: 
- De montage automaat 

- De las-soldeer automaat 
Deze twee automaten waren vroeger (in 1967) twee aparte eenheden. In 

de huidige situatie zijn deze echter samengevoegd en aangedreven door 
één elektromotor. Dit geheel wordt gevolgd door verschillende automaten 

welke het doel hebben de condensator gebruiksklaar te maken. In de regel 
wordt de las-soldeer automaat gevolgd door een oven en een omhulautomaat. 

Dit alles vormt één grote machine. 

Los hiervan worden de condensatoren gemeten, bijgeschroeid en uitein

delijk gestempeld. Het bijschroeien dient voor het bereiken van de 

juiste capaciteit. 

Met automaat wordt hier bedoeld een eenheid compleet met haspels, de 

elektromotor, enfin alles wat erbij hoort. In feite gaat het om de units. 
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Een unit is een deel van de automaat waar de bewerking zelf wordt uit

gevoerd. Een dergelijke unit is een op zichzelf staand geheel dat op 

een frame wordt bevestigd. 

Hieronder volgt een uiteenzetting over de werking van de machine in de 

bewerkingsvolgorde. 

1.4. !2~~.2!!~..!~-~~~ 

Zie tekening nr. 1 en 2. Dit zijn tekeningen uit 1967. Tot ongeveer 

1973 zijn de aangebrachte wijzigingen aan de machine in de tekening 

verwerkt. De latere veranderingen zijn niet terug te vinden in de 

tekeningen. Eén van die wijzigingen is dat de draden al in de band 

zitten, terwijl uit de tekening blijkt dat de draden, toen nog zonder 

krul en lus maar met een plaatje, in de band gezet worden. Dus het 

bovenste deel van de unit is komen te vervallen. De op en neer gaande 

beweging (vroeger het openen van de lipjes in de band) wordt nu gebruikt 

voor het spreiden van de draden. De draden in de band worden dan naar 

de zijkant gedreven zodanig dat de wikkel ertussen geplaatst kan worden. 

Dat spreiden gebeurt m.b.v. een wig die steeds door de band gestoken 

wordt (wanneer de band stilstaat). 

Bij het tweede opzetwiel (= geleiderol), dat stapsgewijs aangedreven 

wordt door een malthezer kruis, wordt de wikkel uit de trilvoeder 

tussen de draadjes geplaatst. Dit gebeurt met een mechaniek waaraan 

een zuigmond bevestigd is, het zogenaande "handje". 

Wanneer de wikkel tussen de draden gepositioneerd is worden de draden 

naar binnen geduwd. Over het positioneren volgt verderop in dit verslag 

meer. 

1.5. ~~-1~:;:::;:.2!~~~!-~~~ 
Zie tekening nr. J, 4 en 5. Deze unit is niet zo ingrijpend gewijzigd 

als de vorige. De band met de draadjes en de wikkels ertussen komen 

onder de lastang (= laskop). De band wordt hier wederom aangedreven 

m.b.v. een malthezer kruis. Wanneer het opzetwiel stilstaat gaat de 

laskop naar beneden. Ondertussen wordt via een andere rol een 
profielbaan omhoog geduwd waardoor de elektroden naar elkaar toe 

bewegen. Met een lasdruk van 500 gram op iedere elektrode worden door 

4 stroompulsen de krullen van de draadjes aan de wikkel bevestigd. 
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Noemenswaardig en wat niet op de tekeningen staat, is dat de slecht 

gelaste condensatoren uitgeworpen worden. Het criterium hiervoor is 

de lasstroom. Verder komen er geen stroompulsen wanneer er geen wikkel 
is. Dit wordt optisch afgetast. 

1.6. De oven ___ ...., __ _ 

De ovenwarmte van circa 110°0. laat de wikkel krimpen zodat de draden 

stevig vast komen te zitten in de wikkel. 

De oven speelt eigenlijk geen rol in de opdracht, want dit apparaat 

kan gewoon versneld worden door de ovenlengte te vergroten. 

De omhul unit, waar de condensatoren een krimpfoliehuls krijgen, wordt 

in dit verslag niet behandeld. Eric Ruissen heeft zich met deze unit 

bezig gehouden. 
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Hoofdstuk 2. 

De las-soldeer unit 

Tekening nummers: 3. De huidige las unit 
4. Het weg-tijd diagram van de las unit 

5. De lastang (= laskop) 
6. De gewijzigde las unit 

2.1. !!!1!:!~!!:ei 

Als eerste deel van de opdracht is de las unit gekozen omdat men hier

mee al reeds gestart was. 

Er is hier een tweede laskop nodig, want uit het weg-tijd diagram blijkt 

dat er 155 ms van de 300 .. ms (de cyclustijd) nodig zijn voor het las
proces. Dit proces kan niet in belangrijke mate verkort worden, en 

bovendien is men huiverig het lasproces, dat na veel moeite nu goed 

functioneert, te wijzigen. 

2.2. ~-2!!~~~!! 

De taktiek van het ontwerpen is als volgt: 

1. Voor alle deelproblemen de mogelijke oplossingen nagaan. 

2. De beste oplossing kiezen voor elk deelprobleem. 

3. Het geheel bezien; nagaan of alles bij elkaar past. 
4. Eventueel bepaalde oplossingen vervangen door anderen, teneinde tot 

een integrale optimalisatie te komen. 
De belangrijkste factoren waarmee rekening gehouden dient te worden 

zijn: - De realisatie- en onderhoudskosten. 
- De realiseerbare productiesnelheid. 

- De kwaliteit van het product. 

- De levensduur van de machine. 

-Het dynamisch gedrag (de positioneer nauwkeurigheid). 

-De betrouwbaarheid van de machine (de storingsgevoeligheid). 

- De snelheid van realisatie. 

De beste (deel)oplossing kiezen is een complex proces, omdat de hier

boven genoemde factoren niet of nauwelijks goed te wegen zijn. 

Hierbij moet bedacht worden dat het geheel dient te voldoen aan de 
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minimale wensen, gevat in de opdracht. In dit geval de snelheid van de 

machine opvoeren van 12.000 naar 18.000 condensatoren per uur. 

2.3. Het versnellen 
.,.. ___________ _ 

Een aantal basisidee~n voor de practische uitvoering van de tweevoudige 

laskop zijn: - één laskop naast de huidige kast erbij 

- één dubbele laskop met acht elektroden 
- twee laskoppen op één geleiderol 

- één laskop erbij, in de huidige kast. 
In tekening nr. 6 is te zien hoe de verdubbeling, volgens het laatste 

idee, uitgevoerd is. Men name de aandrijving van de band waarin de 
producten zitten is van doorslaggevend belang. In deze uit?oering is 

de uitgaande as van het malthezer kruis m.b.v. tandwielen aan de geleide
rollen onder de laskoppen verbonden, zodat het gebruik van tussentand

wielen of een tandriem vermeden kan worden. 

De las unit zou fundamenteel gewijzigd moeten worden bij een productie

snelheid boven de 18.000 cond./uur, omdat de belastbaarheid van het 

malthezer kruis, gezien de vermoedelijke levensduur en het dynamisch 

gedrag, hierv9or tekort zal schieten_. Meer informatie hieromtrent . 

vindt U in hoofdstuk 2. van het verslag van Eric Ruissen. 
Dit is echter niet de enige beperkende factor voor de productiesnel

heid, want de versnellingen, waaraan de band blootgesteld womt bij het 
doorvoeren, zijn bij 18.000 cond./uur ongeveer even groot als in de 

huidige situatie. Het is niet onwaarschijnlijk dat de wikkels niet meer 

tussen de draden blijven zitten wanneer de versnellingen opgevoerd 

worden. Dit zijn de redenen dat het uitgangspunt voor de productiesnel
heid 18.000 cond./uur zal bedragen, wat overeenkomt met de richtwaarde 

van de opiracht. 

Er wordt, tenzij niet anders mogelijk, aan het principe van het mecha
nisme nliets veranderd. Daarom is er gekozen voor 4 nokschijven ( 2 per 

laskop). 
Ook het weg-tijd diagram blijft ongewijzigd. De cyclustijd is in de 

huidige situatie 300 ms en wordt 400 lil$. De bewegingen worden dus 

rustiger. 

------- ~-- ·-~ ---
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Eventueel kan 75 ms van de 100 ms extra tijd gebruikt worden voor 

het dempen van de trilling veroorzaakt door de opzet. In dit geval 

moeten de nokken aange:pa.st worden. 
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Hoofdstuk 3. 

Machine onderdelen 

Tekening nummers: 3. De huidige las-soldeer unit 

6. De gewijzigde las unit 

7. De nokken 

8. De uitwerper 

9· Tandwiel 

10. Geleiderol 

11. De laskoppen 

3.1. !!!!~~2:~~~ 

In dit hoofdstuk komen verschillende machine onderdelen van de gewijzigde 

las unit nader aan de orde. Ket is aan te bevelen de samenstellingstekening 
(nr. 6) bij de hand te houden om het overzicht niet te verliezen. Op die 

manier kan de functie van het onderdeel achterhaald worden. 
Dit hoofdstuk is geschreven voor de constructeur die eventueel het 

ontwerp verder gaat uitwerken, zodat de energie die eraan besteed is niet 
verloren zal gaan. 

Soms worden er enkele alternatieven genoemd naast de gekozen oplossing, 

maar wordt de keuze niet gemotiveerd. Dit heeft twee redenen: 

- Voor de constructeur zal het duidelijk genoeg zijn. 
- Het verslag blijft beknopt, wat de leesbaarheid ten goede komt. 

3.2. ~~~ 

Tekening nr. 7 geeft ,een.beeld~van de nokken zoals deze nu bestaan. Deze 

zijn ongewijzigd gebleven bij de verdubbeling. Vermeldenswaardig is dat 

de nok voor de laskopbeweging niet dezelfde is als op het groepsplan 

(tekening nr. 6) aangegeven wordt. De getekende nok heeft een kleinere 

grondstraal dan de in gebruik zijnde nok. Deze laatste moest ook enkele 

milimeters opgeschoven worden, want de afstand van de nok tot de kastwand 

mag maximaal 46 mm zijn, om het tandlli.el op de ingaande as van het mal

thezer kruis niet te raken. 

Er komen vier nokken en één tandwiel op de nokkenas. 
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De nokken en het tandwiel zijn aan elkaar bevestigd m.b.v. schroeven. 
De stand van de nokken ten opzichte van elkaar blijft ongewijzigd. Toch 

zijn er sleufgaten voorzien in nok nr. 1, zodat cUe stand veranderd kan 
worden, omdat de juiste stand niet in het tekenpakket vastligt. Na de 

definitieve instelling wordt het geheel verpend. 

J • J · ~J:!!Ë~~!-!!!!_S~-n.2h!91!~!..!.2.2!'..S!..l!!!.2l?B!:!!~!.i!'!s 

Enkele mogelijkheden om de hefboom en de nokvolger op het schamierpunt 

te monteren z~jn: 

- De bus van de hefboom om de bus van de nokvolger monteren. 

- Twee losse bussen. 

f 

Er is gekozen voor de hefboom en een gedeelte van de nokvolger aan één 

bus. Deze constructie brengt met zich mee dat er een gat van 32 bij 42 mm 

in de wand moet komen om het geheel te kunnen monteren en demonteren. 
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De hefboom en de nokvolger staan onder een hoek van 4,6° t.o.v. elkaar. 

De nokvolger is verstelbaar, hiervoor dient het sleufgat. Wanneer de 
juiste afstelling gevonden is, kan de constructie verpend worden. 
De nokvolger is centrisch; dit in tegenstelling tot de huidige situatie. 
De breedte is mede bepalend voor de totale breedte van de nokken en is 
dus belangrijk (zie par. 3.2.). Wegens ruimtegebrek kan voor het beves
tigen van de nokrol geen bout met moer gebruikt worden. 

Dit is als volgt opgelost: 
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De as van het no~wiel bestaat uit 2 cylinders ~ 6 mm gemaakt van een zes
kante staaf ( s = 11 mm). Op de ene cylinder is gedeeltelijk schroefdraad 
gesneden, terwijl de andere .een ga.t met schroefdraad bevat. 
Alternatieven voor de bevestiging zijn: 
- Een as met twee borgringen. 
- De as bevestigen m.b.v. een verzonken schroef. 

3.4._~-h~~~-~~-~~~!~!~=-!~~=-~!-!~~!~~~!_~~!!1!~ 
De hefboom met zijn profielbaan en de excentzische nokvolger blijven 

bijna ongewijzigd. Slechts de bussen voor de bevestiging op de as (schar
nier) zijn veranderd. 

/ 
1 

/ 

• ,. 
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3.5. De volgveren .__.... ..... __ .,,__ 

Voor de centrische nokvolger {voor de laskopbeweging) geldt de volgende 

berekenings 

Scheve sinus: h = 8,5 mm 
m o 

{Jm = 40 ---+ tm = 44,4 ms (bij 18.000 prod/uur) 

a = 27,1 m/s
2 

] .ma x 
meq = 2,0 kg F .max = 81,3 N 

met veiligheidscoäfficient 1,5 

Dit is de benodigde veerkracht bij de nokrol. 

De veer grijpt echter 50 mm van het scharnierpunt aan, dan wordt de 

benodigde veerkracht: 

stltl.s ®) 
1?-:t 

81,3 x ~ = 200 N 
!· 5() 

Een standaard veer die voldoet is: 

I 
... 

lU 

D2 = 25 mm 

d =a=3mm nom 
belasting = 160 N 

lengte = 120 mm 

{j) 
I 
i 

--~ 
I 

2 {voor T=.400 N/mm) 

(codenr. 2622 115 00089) 

De nokvolger en de volgveer voor de laselektrodebeweging blijven onge

wijzigd. 

3.6. De tandwielen ......... ---.....-----
De tandwielen voor de aandrijving van de geleiderollen zijn zodanig 

gekozen, dat de hoogte van de geleiderollen in de kast hetzelfde geble

ven is. Dit in verband met de laskop die dan ongewijzigd kan blijven. 

De volgende tandwielen zijn gekozen: 

D = 70 mm; op de uitgaande as van het .malthezer kruis. st.c. 
D t = 140 mm: op de andere drie assen. Dit zijn twee assen met de s .c. 

geleiderollen onder de laskoppen en één as met de ge-

leiderol voor de uitwerper (zie tek.nr. 6) 
modulus = 2 

\1 2 2
1 

hartafstand = 75,1 + 73,53 = 105,1 mm 

Er moeten drie gleuven in de wand van de kast gemaakt worden, omdat daar 

de tandwielen uit de kast steken. De stijfheid van de kast komt door de 

aanwezigheid van zowel de drie te maken gleuven als de reeds aanwezige 
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gleuf in gevaar. Daarom zal de reeds aanwezige en straks overbodige 

gleuf gedicht moeten women. De kappen die de uitstekende tandwielen 

moeten bedekken zijn niet getekend. 

De loop van de band staat aangegeven in tek. nr. 8. 

Omat de massatraagheid voor het ma.lthezer kruis te groot is, moeten de 

tandwielen en geleiderollen verjongd en/of uitgeboom women. Zie als 

voorbeeld tekening nr. 9 en 10. Voor vamere informatie zie het verslag 

van Eric Ruissen (Hoofdstuk .2). 

J. 7 • ~-!~~2!2È!.!.;.:!!!!~!!!E~ 
Tot slot van dit hoofdstuk nog één tekening. Tekening nr. 1]: geeft op 

ware grootte· het voor- en zij- aanzicht van de las unit, met name de 

laskoppen met de bijbehorende geleiderollen. 

De stroomkabels, vier per laskop, kunnen nu niet zonder meer worden 

aangesloten, , wegens ruimtegebrek tussen de laskoppen. Een oplossing 

hiervoor is de kabels naar voren te hà.len. Dit kan zowel door een hoek 

in de bestaande aansluiting als door een hoekstuk te monteren op de be

staande aansluiting. Ook het aansluitpunt van de kabel zou gebogen kunnen 

wo::rden. Deze naar voren staande kabels kunnen dan bevestigd worden op 

een steun die voor de laskoppen zit. 

De wijze van bevestiging van de kabels is belangrijk, omat verkeem 

aangesloten draden snel kunnen breken. Voor een lange levensduur moeten 

de kabels ongeveer 10 cm van het bewegende bevestigingapunt vast zitten 

en het bewegende deel van de kabel moet loodrecht op de bewegingsrichting 

staan. 
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Hoofdstuk 4. 

De montage unit 

Tekening nummers: 1. De huidige montage unit 

2. Het weg-tijd diagram 

12. De versnelde montage unit 

4.1. Het versnellen 
' 

Bij deze unit zijn er verschillende mogelijkheden om het monteren van 

de condensatoren te versnellen. Het mechanisme zoals het nu bestaat 

(zie tek. nr. 1 en 2) kan niet 1,5 à 2 maal versneld worden. Dit wordt 

door de praktijk onderschreven, want alleen voor de kleinere 9 mm lange 

wikkel kan de productiesnelheid van 12.000 prod./uur bereikt worden. 

Voor de grotere producten wordt de snelheid beperkt tot circa 10.000 

prod./uur. Hieruit blijkt duidelijk dat de huidige machine, oorspron

kelijk ontworpen voor 6.000 prod./uur, zijn uiterste productiesnelheid 

heeft èereikt. 

Beperkende factoren voor de productiesnelheid zijn: 

- BjJ een :llogel& snelheid wordt de wikkel niet voldoende vastgezogen en 

wordt dan niet meer meegenomen door de zuigmond. 

- De stijfheid van het mechanisme is onvoldoende om veel grotere ver

snellingen te kunnen verdragen. 

- De band zal aan zodanig hoge versnellingen blootgesteld worden bij het 

doorvoeren, dat er gevreesd moet worden dat de wikkels uit de band 

worden geschud voordat de draden aan de wikkels gelast zijn. Bij 

18 •. 000 prod./uur zijn .·de vennell;ngefl~425 ?& J~oger:.dan bij .12 .. 000 

prod./uur. 

4. 2. E!..~~!!!~!!1!-2R.!2!!!~!!! 

De oplossingen kunnen gezocht worden in de volgende richtingen: 

A.) Het huidige mechanisme blijft ongewijzi~. De volgende mogelijkheden 

dienen zich aan: 1. Een c.omplete unit, inclusief trilvoeder bij

plaatsen. 

2. Een complete unit, exclusief trilvoeder bij

plaatsen. 

3. Twee zuigmonden op het bestaande mechanisme 

plaatsen. 
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In alle gevallen moet de bandopzet aangepast worden. De opzetlengte 

wordt door de verdubbeling twee maal zo groot. 

B.) Een sneller mechanisme dat de condensatoren één voor één monteert. 

c.) Een nieuw mechanisme dat twee of meer condensatoren tegelijk monteert. 

Algemeen: 

Bij elke mogelijke oplossing moet gedacht worden aan de eisen van de 

flexibiliteit, oJidat deze unit in bedrijf elke week het hele programma 

van verschillende soorten condensatoren moet kunnen afwerken. Het om

stellen moet uiteraard snel kunnen gebeuren en mag dus niet omslachtig 

zijn. 

ad A: 

Een oplossing van dit type waarbij twee wikkels in één cyclus gemonteerd 

worden heeft het voordeel dat de cyclustijd, ondanks de hogere productie

snelheid van 18.000 prod./uur, met 100 ms verlene,d wordt tot 400 ms. 

Bovendien is doordat de opzettijd met JJ % verlengd wordt de maximale 

versnelling van de transportband ongeveer evengroot als in de huidige 

situatie, ondanks de twee maal langere opzetlengte. 

ad Al.: Het toepassen van twee trilvoeders is nadelig, nl.· wanneer er één 

leeg is, bij het einde van een serie bijvoorbeeld, wordt de 

vullingsgraad van de band tot maximaal 50 %gereduceerd. Een 

ander nadeel is dat de omsteltijd wat betreft deze unit dan twee 

maal zo lang wordt. 

Een voordeel is dat deze oplossing zeer eenvoudig uitvoerbaar is. 

ad A2.: Het gebruik van twee zuigmonden uit één trilvoeder geeft proble

men bij het afstellen wanneer een andere wikkeldiameter verwerkt 

wordt in een nieuwe serie. Bovendien blijft er een tweede kast 

nodig. 

ad AJ.: Twee zuigmonden op het bestaande mechanisme is ontoelaatbaar 

vanwege de eis dat elke zuigmond onafhankelijk moet kunnen be

wegen. Echter het mechanisme kan zodanig aangepast worè.en dat 

aan deze eis voldaan wordt, De huidige kast kan misschien aan

gepast worden zodat het gebruik van nieuwe kast overbodig is. 

Of deze oplossing tot de mogelijkheden behoort zal pas duidelijk 

zijn na enige constructieve uitwerking. De kast van deze unit 

is al zo ingrijpend gewijzigd, dat de opnieuw verbouwde kast 
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zeker niet optimaal zal zijn, dit hoeft echter geen bezwaar te zijn. 

ad B: 

Een dergelijk mechanisme behoort theoretisch tot de mogelijkheden. Echter 

vanwege de beperkingen van de bandsnelheid komt deze oplossing niet in 

aanmerking. (zie H. 4.1.) 

ad C: 

Bij dit type oplossing worden twee wikkels tegelijk gemonteerd. Meer dan 
twee is niet mogelijk vanwege de eis dat elke wikkel apart gepositioneerd 

moet worden. Ook hier gelden de voordelen zoals bij type A. 

Deze zijn: - meer tijd per cyclus 
- slechts 12,5 % verhoging van de maximale versnelling van 

de band. 

Een voorbeeld: 

/ 

+ 

I 
De wikkels komen uit de hiervoor dubbel uitgevoerde trilgoot van de tril
voeder op de hefboom. Deze brengt de wikkels naar boven waar de draden 

erin geduwd worden. Het verplaatsen van de wikkel gebeurt hier effectiever 
dan met het huidige "handje". Een nadeel is dat er een nieuwe unit gebouwd 

moet worden wat uiteraard duurder is dat het verbouwen van een bestaande 

unit. 
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4.4. Conclusie ---------
Concluderend kan gesteld worden dat de voorkeur uitgaat naar twee zuig

monden op het bestaande mechanisme (type A3) of een nieuw mechanisme 

zoals geschetst onder c.). 
Na oppervlakkige contructieve uitwerking kan gezegd worden dat het be

staande mechanisme, mijns inziens, niet aangepast kan worden. Het nieuwe 

mechanisme is dus de aangewezen weg voor het versnellen van de montage 

unit. 

De versnelde montage unit is in tek. nr. 12 getekend en wordt in de 

volgende hoofdstukken besproken • 
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Hoofdstuk ,5. 

Het ontwerp van de montage unit 

Tekening nummers: 1. De huidige montage unit 

2. Het weg-tijd diagram 

12. De versnelde montage unit 

lJ. Het weg-tijd diagram van de versnelde montage unit 

14. De zuigmonden van de huidige montage unit 

1.5. De zuigmonden en de tuimelaar van de versnelde 

montage unit 

.5.1. M!~-:!!!~:1!J2_9:!!P-! 

De cyclustijd is, bij een productiesnelheid van 18.000 prod./uur, 400 ms. 

De hefbomen moeten wachten totdat de wikkels op de zuigmonden liggen. Bij 

een snelheid van JO.OOO cm{uur van de trilvoeder heeft de langste wikkel 

( 13 mm) 144 ms nodig om op de zuigmond te komen. 

Een andere manier om een "veilige wachttijd •• te vinden is naga.a.n hoeveel 

tijd er in de huidige situatie is om een wikkel door te schuiven. 

nok 

h"' 

In het slechtste geval moet de wikkel 8,4 mm opgetild worden voordat de 

volgende door de trilvoeder doorgeschoven kan worden. Hefboom d beweegt 

8,4 mm -t a beweegt 1.5,9 mm. Dit is SJ % van de hefhoogte, ofwel 

~ :: 52 % ~ f3 ::41,6° 

·De wikkel kan van 61,6° tot 318,4° doorgeschoven worden, dit is in tijd 

214 ms. 

Een veilige tijd is dus 210 ms. 

Deze tijd kan nogal overschat zijn .. _ Bij gebruik van een centrifugalè 

schijfvoeder of een trilvoeder kan een output van .500 prod./min. bereikt 
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worden (volgens CFT notatie 024/81). Dit betekent een doorschuiftijd 

van 120 ms per wikkel. 

Na het wachten worden de hefbomen met zuigmond~n en wikkels naar boven 

gebracht, de draden worden ingestoken en de hefbomen gaan terug. 

Voor het instellen van de draden wordt ?O ms gebruikt (in de huidige 

situatie 66,? ms), waarvan 20 ms de vorige beweging overlapt. De zuig

monden kunnen dus na .50 ms terug naar beneden. 

Er is 400 - 210 - .50 = 140 ms over voor de beweging van de zuigmonden. 

Zoals verderop in het verslag blijkt wordt voor de heengaande beweging 

80 ms uitgetrokken en voor de terugkerende (zonder produkten) 60 ms. 

Tekening nr. 13 geeft het weg-tijd diagram van de versnelde montage unit. 

5.2.1. Algemeen ........ 
Het is belangrijk te weten en te begrijpen hoe de wikkels tussen de draden 

gepositioneerd worden in de huidige montage unit. Daar de .. wikkels enkele 

tienden van een milimeter van de nominale diameter kunnen afwijken, is er 

een eenvoudig doch doeltreffend mechanisme bedacht om de hartlijn van de 

wikkel altijd op dezelfde plaats te positioneren. Deze plaats is zodanig 

dat de hartlijn van de draden samenvalt met die van de wikkel , 

5.2.2. Het huidige systeem ................... 
Uit tekening nr. 1 (aanzicht volgens P) zien we dat de tuimelaar schar

niert om een vast pm1.t en hoe de zuigmond bevestigd is. M.b.v. tekening 

nr. 2 (het weg-tijd diagram) wordt de werking van de hefbomen duideliJK. 
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De nok "wikkel pakken en positioneren" laat as 1 draaien waardoor de 

zuigmond om punt 2 draait. De zuigmond waarin een wikkel vastgezogen zit 

draait dan· van de trilvoeder weg. Vervolgens laat nok "wikkelbek verplaat

sen" as 3 draaien zodat punt 2, waar de hefboom met de zuigmond scharniert, 

omhoog beweegt. Ook de zuigmond zal dan verplaatsen. Tenslotte draait 

as 1 een stukje terug waardoor de zuigmond om punt 2 scharniert en de 

zuigmond zal m.b.v. de tuimelaar de wikkel positioneren. Uiteraard over

lappen de bewegingen elkaar. 

De essentie van het positioneren zit in het samenspel van de tuimelaar 

en de zuigmond waar een arm aan vast zit. 

LIAÏ~ J')IOIIJ hle} alliM 

V'"l L-UÜ".. ai!"Ju;f,-.,j 

De plaats van het schamierpunt kan zodanig gekozen worden dat in principe 

de variatie in diameter van de wikkels gecompenseerd wordt. De volgende 

effecten spelen hierbij een rol: 

A.) De zuigmond beweegt niet rechtlijnig maar volgens een cirkelboog. 

y {ir~ •J ;;(' {'IAWI} 

0,1 0,24 
~ .. 0,4, 
o,& 0,13 
o,B 0.~8 
1,0 1,2'{ 

~ {~t~m) 

~3o 
o,6o 
0,90 
I I t1> 
I,So 

Voor kleinere hoeken zijn de bewegingen 

van x en y bij benadering rechtlijnig en 

afhankelijk van elkaar volgens de relatie 

y =~x 
B.) De plaats van de wikkel in de zuigmond is afhankelijk van de diameter 

van de wikkel. 



- 22 -

Nu kan de plaats van het scharnierpunt bepaald worden: 

Om de hartlijn van de wikkel op dezelfde plaats te houden moet de wig 

van de zuigmond x = Ó = V2 ( R - r) omhoog. De arm op plaats y gaa. t dan 

V2 (R ~ r) ~ ~ omhoog. 

De tuimelaar moet ter plaatse van de wikkel R - r omlaag (om de wikkel 

juist te positioneren) en ter plaatse van de arm, plaats y, 

V2 (R - r) • ~ omhoog. De verhouding a : b is dus gelijk aan 

R - r : V2 (R - r) • ~ ofwel 1 : 1,1.5 of 7,44 : 8,.56 mm. 

In principe is er dus slechts één zuigmond nodig voor alle wikkeldiameters. 

In de huidige situatie zijn er echter verschillende zuigmonden in gebruik, 

te weten: 



zuigmond voor ·nominale 

wikkeldiameter wikkeldiam. 

{in mm) {in mm) 

- 2J -

De nominale maat is de diameter waarop 
het mechanisme afgesteld wordt. 

2,2 - J,O 
J,O - J,.5 
J,5 - 4,1 
4,1 -·5,2 
5,2 - 6,2 
6,2 - 7,2 
7,2 - 7,8 
7,8 - 8,4 

2,8 
J,J 
J,8 
4,8 
5,8 
6,8 
7,5 
8,1 

j_ lJ mm wikkels 

9D~ 

Dit heeft verschillende redenen: 

A.) De wikkels moeten vastgezogen worden en daarom moet de opening tussen 

de wikkel en de zuigmond klein blijven. Bovendien moet de wikkel 

statisch bepaald geklemd worden tussen de tuimelaar en V-groef van 

de zuigmond. Aan deze beide eisen kan alleen voldaan worden door de 

punten van de V-groeven verschillende afrondingastralen te geven. 

B.) De positioneernauwkeurigheid kan dan verhoogd worden en de veerkracht, 

waarmee de wikkels tussen de V-groef en de tuimelaar geklemd worden, 

kan constanter zijn en dus ook lager, waardoor de kans op beschadiging 

{b.v. het dichtdrukken van het ga.t) kleiner of uitgesloten is. Dit 

wordt bereikt door de arm, de y
0 

waarde, van elk zuigmondje zodanig 

te construeren dat de hefboom waaraan het zuimondje bevestigd is, 

voor elke nominale wikkeldiameter op dezelfde plaats arretteert wanneer 

de wikkel geklem:i wordt. De positioneernauwkeurigheid worat verhoogd 

door de hoekverdraaiing van de tuimelaar beperkt te houden, want dit 

heeft o.a. invloed op de verhouding a:b omdat daardoor de armlengten 

veranderen. 

In tekening nr. 14 zijn vier verschillende zuigmonden getekend met de 

biJbehorende nominale wikkeldiameter en tuimelaarstand. Omdathet kerngat 

van de kleinste wikkels kleiner is dan die van de grotere uitvoeringen 

is het raadzaam het mechanisme af te stellen op één van de kleinere wikkel

diameters. Het afstellen betreft hier de plaatsing van het scharnierpunt 

van de tuimelaar. 

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld van de onnauwkeurigheid t.g.v. de 

hoekverdraaiing van de tuimelaar. 
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Het mechanisme is hier afgesteld op een wikkeldiameter van 3,2 mm. Bij 

de grootste nominale wikkeldiameter van 8,1 mm is de verhouding a:b = 
6,44,: 9,12 • De grootst mogelijke afwijking (in deze serie) is p 8,4 mm. 
x = V2. ~ ( 4,2 - 4,0.5) = 0,21 

z = 3,3.5 - 3,13 ; 0•22 z - y = 0,0.5 mm ; de .wikkel is voor-
ook geldt: y = i . x = 0,17 tijdig geklemd. 

AJ.tlliaeen: 'y = a..., f x = a • ~ ..., f z =-a • ~ • t:~ = -1, '794 • a 

De wikkel is geklemd wanneer 'f y - S z = 0, 0.5 , 

oftewel a + 1, '794 • a = 0,0.5 __,. a = 0,018 ---. [x = 0,02 mm. 

De wikkel zal dus, in het slechtste geval, 0,02 mm te laag gepositioneerd 

worden • 

.5.2.3. De versnelde versie ................... 
Nu bekend is hoe de wikkels gepositioneerd worden in de huidige montage 

unit, kunnen we verder met het ontwerp van de dubbele uitvoering. Het 

principe van het positioneren m.b.v. de zuigmonden en de tuimelaar blijft 

ongewijzigd. 

De diameter variatie van de wikkels in een be:pa.a.lde serie is zodanig dat 

voor elke V-groef een aparte tuimelaar noodzakelijk is. Dit betekent 

ook dat beide in gebruik zijnde zuigmonden onafhankelijk van elkaar moeten 

kunnen bewegen. 
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In tekening nr. 12 is duideliJk te zien dat er gekozen is voor twee on

afhankelijke hefbomen met twee veren. Hierover volgt verderop in het ver
slag een nadere beschouwing. 

Tekening nr. 1.5 geeft een impressie van het samenspel van de zuigmonden 

(met hun armen) en de tuimelaars. In deze tekening zijn de uiterste 

standen getekend. De kleinste wikkels zijn '/J 2,2 mm en de grootsten 

'/J 8,4 mm. Verder is in de tekening te zien dat de tuimelaars beperkt 

zijn in de hoekverdraaiing opdat deze niet in de transportband kunnen 

blijven steken, wanneer deze doorgevoerd wordt. 
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Hoofdstuk 6. 

De opbouw van de montage unit 

Tekening nummers: 12. De versnelde montage unit 

16. Schematische schets van de opbouw van de kast 

17. Hefbomen voor het indrukken van de draden 

18. Levensduurgrafiek van een malthezer kruis 

19. Werktekening van het malthezer kruis 

20. De spreider/loop van de band rond de montage unit 

6.1. !!!1!!2:!!!1 
De montage unit vervult de volgende functies: 

- Wikkels heffen 

- Draden insteken 

- De band opzetten 

- Het spreiden van de draden in de band 

Deze worden achtereenvolgens behandeld in 6.2 t/m 6.,5. 

Tekening m: 16 is een schematische schets van het inwendige van de kast 

waarin alle hartafstanden aangegeven zijn. 

6.2. Het heffen van de wikkels 
... __ .... ~ .... --........ --............ ..._ ..... 
Wanneer de zuigmonden in de benedenstand staan worden de wikkels in de 

V-groeven van de zuigmonden doorgeschoven totdat ze tegen een aanslag 

aankomen. Vervolgens worden de wikkels m.b.v. twee hefbomen waarop ver

schillende zuigmonden gemonteerd kunnen worden, naar boven gebracht 

tussen de draden in de geleiderol. Boven het einde van de dubbele tril

goot moet een plaatje gemonteerd zijn om te voorkomen dat de volgende 

wikkels meegenomen worden en tegen het stapelen van de wikkels in de 

goot. Hoe de wikkels gepositioneerd worden is besproken in het vorige ~ 

hoofdstuk. Uit tekening nr. 12 blijkt dat de korte hefboom via een · 

torsieas verbonden is met de nokvolger. De constructie is zodanig dat 

de hefboen naar boven kunnen en gedwongen naar beneden moeten. Er zijn 

twee principes voor het heffen overwogen: 

A.) De zuigmonden worden zo gemaakt dat bij het insteken van de draden 

de hefbomen ongeacht welke zuigmond gebruikt wordt, in dezelfde 

stand staan. De zuigmonden moeten dan verschillend van hoogte zijn. 



- 27-

In de benedenstand zal de V-groef van de verschillende zuigmonden 

niet in dezelfde stand komen. De trilvoeder zal c!us verplaatsl:aar 

moeten zijn onder een hoek van 5,2°. Dit zou bijvoorbeeld met een 

slede gerealiseérd kunnen worden. 

B.) De trilvoeder wordt niet verplaatst. De benedenstand is dus voor 

elke wikkel hetzelfde en de zuigmonden zijn allen even hoog. In de 

bovenstand zal een grote wikkel de tuimelaar eerder raken, met een 

grotere snelheid, dan éen kleinere wikkel. 

Er is gekozen voor het heffen volgens manier A. want een hogere botsinga

snelheid op de wikkel dan noodzakelijk, voor het positioneren, is niet 

gewenst. De scharnieren van de hefbomen zijn uitgevoerd met glijlager

bussen vanwege de eenvoudige en compacte bouw. Het gebruik van kogella

gers is een goed alternatief. 

De hefhoogten voor de zuigmonden zijn 14,2 en 12,8 mm. De verhouding 

ligt vast door de hartafstanden zuigmonden - scharnier. Deze zijn 1,56, 7 
en 141 mm. De kleinste hefhoogte wordt bepaald door de ruimte die nodig 

is om terugkerende wikkels weg te blazen. Dit wordt in hoofdstuk 7 
behandeld. 

De beweging wordt gerealiseerd m.b.v. een nok. Er is 140 ms beschikl:aar. 

Voor de opgaande beweging wordt 80 ms gebruikt en voor de teruggaande 

60 ms. Deze asymmetrische verdeling is gekozen i.v.m. 

- het dynamisch gedrag 

- de lagere botsingasnelheid 

- de lage maximale versnelling van de zuigmond bij het heffen 

- het wegblazen van de terugkerende wikkels. 

Echter de asymmetrie heeft ook een nadeel, wa.ardoor deze beperkt moet 

worden, nl. een snellere terugkerende beweging vereist een sterkere 

volgveer waardoor, bij het positioneren, de veerkracht op de wikkel 

hoger dan noodzakelijk is. Tegen een te hoge restveerkracht kan eventu

eel een verende aanslag gebruikt worden. 

De cyclustijd is 400 ms 

(Jop : 4~g . )60 ::: 72° 

fl_neer : • 54° 
De hefhoogte (hm) = 8,90 mm 

Gronstraal nok • 41 mm 

Llmgte nokvolger = 98,1 mm 

H 
~n m 37 

Nokrol: D = 19 mm b = 12 mm (INA NATV8PP) 

28 
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De nokvolger is stekend. Dit is geen probleem maar de pool van de vol

ger moet juist liggen in verband met slip en dus slijtage. Zie Des Dui

vels Prentenboek afb. 8? voor meer informatie. 

De benodigde veerkracht voor de hefbomen met zuigmond: 

IS'O 

J = jr2dm = j 1112 voor een balk, de lii!ISsatraagheid is dus overschat. 
M = (f • 50) - (mg • 75) 
• y a. 1 2 a. 
D=JQ=J-r=~ml ·r=soma. 
evenwicht: M = D ----~Jt Fv = ma. + mg • f 
m = 0,19 kg 

a.ma.x = 24,8 

De restkracht bij het produkt (Fr): 

.% M = 0 _,. (F .50) - (mg • 75) - (F • v r 

F = ?,5 N 
V 

(veer 0122 001 03019) 

150) = 0 -t F = 1,6 N r 
De nokvolger is bevestigd a.a.n de korte hefboom die tussen de andere hef

bomen zit. De veerkracht op 35 mm van het scharnierpunt is 17 N. 

6. 3. Dû_iw~~n..!!n_si~-~!!! 

De vier draden worden tegelijk naar binnen gedrukt. Elke draad mo~t on

afhankelijk verend op de wikkel gedrUkt worden. Dit gebeurt door aan 

weerszijde van de geleiderol twee verende pennen naar de wikkel toe te 

bewegen m.b.v. een traverseerschijf met twee groeven (zie tek. nr. 12). 

De cons trilotie werkt als volgt: 

Aan de achterzijde van de geleiderol, a.a.n de binnenkant van de kast wordt 

een bus bevestigd. In die bus zit een asymmetrisch geplaatste as gelagerd 

in een kogelleibus. Aan het uiteinde van deze as bevinden zich twee 

schijven waarin de pennen verend bevestigd zijn. (zie doorsnede D-D in 

tek.nr. 12). 

Aan de voorzijde, in een bus, die door de kastwand steekt is een as 
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(~ = 12 mm) gelagerd, wederom in kogelleibussen. Aan het uiteinde in de 
kast zit een hefboom vastgeklemd die de as aandrijft (zie tek. nr. 1'7). 

Op het andere uiteinde is ook een hefboom bevestigd. Aan deze hefboom 
zit een blok waarin de verende pennen gelagerd zijn. 

W 
., u __ --ll.l:;a..: ---

: ; 

Berekening van de stijfheid van deze constructie: 
x 

115' ., f/ll. 

De totale massa = 0, 3'7 kg 

De maximale scheve sinus = 14,1 m/s2 

F • = 5,2 N ma.ssatraaghe1.d 
Extra kracht voor indrukken van de veertjes 

Wrijvingskracht 

Uitbuiging: 

Fl3 
f =-
1 3EI 

= 10 .. 453 

3 • 2,l·lo5 
. 4 -4 

3 = 3, ·10 mm 
4,2·10 

-:r.-. -------+--) 
b a c 

vervangen door: 
a b 

M. 

+!--J M 
b c 



0(. = _!L = 4,0·10-5 rad 
a bEib 

C(. = _tg_ = 8, 1· 10-5 rad 
b 3E~ 

..1 = ", + M1 - 1 7 10-4 rad 
~c ""'b E~ - ' • 

- 30 -

Totale verplaatsing door massatraagheidskracht en wrijvingskracht: 
-2 

f = 1,1·10 mm 

De stijfheid is dan . 10 _
5 

= 9,l·lo5 N/m 
1,1·10 

6 .4. E=..!!-~2R!!!: 

De transportband moet stapsgewijs aangedreven worden. Dit kan op ver
schillende manieren gerealiseerd worden: 
- m.b.v. een malthezer kruis 
- m.b.v. een omzetschijf en een rollenwiel 
- m.b.v. een op de markt verkrijgbare opzetkast, b.v. een Ferguson .drive 

type MHl. 

Er is gekozen voor het malthezer kruis omdat deze oplossing goedkoop en 

makkelijk inbouwbaar is. Een nadeel zou kunnen zijn dat het malthezer 

kruis dynamische niet zo goed is als de andere opzetsystemen, doch het 

voldtltet. In de las unit blijft het malthezer kruis geha.ndhaaft. Dit 

ma.lthezer kruis is zwaarder belast dan die in de montage unit, zmdat 

ook aan de vereisde levensduur voldaan wordt.(zie tek. nr. 18). 
Bovendien is in dit bedrijf het malthezer kruis as opzetsysteem veelvoudig 

toegepast en daar heeft men goede ervaringen mee. 
In tekening nr. 19 staat het malthezer kruis dat in de montage unit 

getekend is. 

6.5. He!_!R~~~!~-!!~-~!-~~!~ 

In tekening nr. 20 is een spreider getekend in de vorm van een vaste 
kap. Deze kan b.v. gemonteerd worden op het wiel van de elektromoter 

die voor een constant koppel zorgt, want dit wiel heeft V-groeven waar 
de draden tangentiaal opgesloten zitten en dit wiel heeft een voort

durende heen en weergaande beweging. Het is de bedoeling dat de spreider 

de band in het midden een paar milimeters indrukt zodat de lussen van 

de draden boven de band uitkomen. Zodoende kan de wig de draden gespreid 



- 31 -

krijgen. 

In deze tekening is overigens ook de loop van de band rond de montage 

unit te zien. De band moet rechtsomhet opzetwiel van de montage unit 

lopen, want dan buigen de lippen van de band open zodat de draden met 

weinig weerstand in de wikkels gedrukt kunnen worden. 
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Hoofdstuk 7. 

Storingen 

Tekening nummer: 21. Grafiek 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke storingen zouden kunnen optreden 

en wat de gevolgen zijn voor de ontworpen montage unit. 

7 .1. Oorzaken ___ ,_, ........ 
De afwijkingen in de toegevoerde draden en wikkels zijn de oorzaken van 

een potentiele storing van de machine. Optredende afwijkingen zouden 

kunnen zijn: 

1.) De wikkel is van een verkeerde serie wat betreft de diameter. 

2.) De wikkellengte is 13 mm i.p.v. 9 mm of omgekeerd. 

3.) De wikkel heeft geen of geen goed gat. 

4.) Er zit geen draad in de band of de draad is verbogen. 

5.) De trilvoeder functioneert niet goed waardoor de wikkel slechts 

gedeeltelijk op de zuigmond geraakt. 

7. 2. l!~e!!J~!:-!2~!!1!!! 

Het is va.n belang dat de genoemde afwijkingen de productie zo weinig 

mogelijk verstoren. Hieronder volgt per storingsoorzaa.k een overzicht 

van mogelijkheden om dit te realiseren. 

1.) Een te grote of te kleine wikkel geeft geen probleem. In het slechtste 

geval kan de wikkel niet gemonteerd wo:rden en dan zal de wikkel met 

de zuigmond mee terug willen. Deze wikkel ka.n dan weggeblazen worden 

tijdens de neergaande beweging. 

2.) Een te lange wikkel blijft onder de plaat boven de trilgoot steken 

waardoor de hefboom niet omhoog zal kunnen. De machine moet dan 

gestopt worden om de wikkel te verwijderen. 

Bij een te korte wikkel blijft de volgende wikkel steken wat dezelfde 

consequentie heeft. 

Deze fout komt in de praktijk zelden voor. Een aangepaste trilgoot 

zou dit evenwel kunnen verhelpen. 

3.) De draden kunnen niet in de wikkel gestoken worden en de wikkel zal 

tijdens de neergaande beweging weggeblazen worden. 
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4.) De wikkel zal met de zuigmond terug willen. 

A. Om dezelfde wikkel nogmaals aan te bieden moet de volgende wikkel 

in de trilgoot iets teruggeschoven en teruggehouden worden. 

B. De goede wikkel wordt weggeblazen tijdens de neergaande beweging • 

.!). ) De goede wikkel zal blijven steken zoals bij 2.) en de volgende 

cyclus een herkansing krijgen. 

? • ). Conclusie _ ............ -..... 
Concluderend kan gesteld worden dat door het wegblazen van de terugke

rende wikkels de continuttelt van de productie voldoende gewaarborgd is, 

terwijl wanneer terugkerende wikkels nogmaals gebruikt worden de slechte 

wikkels de productie stagneren. Bovendien ia het wegblazen ~:eer eenvoudig 

uitvoerbaar. Bij het gebruik van deze oplossing worden ook goede wikkels 

weggeblazen. 

7. 4. !;!!!_!!~:!?!!!!~!!..~!..!!~!! 

De niet gemonteerde wikkels worden tijdens de neergaande beweging zijde

lings weggeblazen. Dit kan gerealiseerd worden door tussen de zuigmonden 

een buisje met gaten te monteren dat aangesloten is op een perslucht

leiding. 

De perslucht zal, om te voorkomen dat de "opgaande wikkels" ook weg ge

blazen worden, geregeld moeten worden met een klep. In een proefopstel

ling is gebleken dat de wikkels uit een stilstaande v~ groef geblazen 

kunnen worà:en. De volgende twee effecten EUllen het wegblazen nog 

vergemakkelijken. 
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- Bij de neergaande beweging komen de wikkels waarschijnlijk los van 

de zuigmonden. Tekening nr. 21 geeft een indruk van dit verschijnsel. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat voor het vallen , de vrije val ge

tekend is zonder rekening te houden met wrijving en turbulentie. 

- De wikkel die terugkomt zal nooit helemaal beneden geraken, want de 

voorste wikkel in de trilgoot is ondertussen doorgeschoven tegen de 

zijkant van de zuigmond. 
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Belgisch Vlaanderen, met name Roeselare, heb ik leren kennen als een 

plaats waar het goed is te werken en te wonen. 
Bij Philips Roeselare heb ik de kans gekregen kennis te maken met de 

bedrijfsmechanisatie in de praktijk en met het bedrijfseconomisch 
denken. Ik wil hier ook vermelden dat ik de prettige samenwerking met 

de groep zeer gewaardeerd heb. Verder hoop ik dat deze stage een 
positieve bijdrage zal leveren aan Philips Roeselare en dat ik te 

zijner tijd de versnelde micropoco in bedrijf kan zien. 
Tenslotte wil ik nogmaals iedereen bedanken die mij bij het volbrengen 

van deze plezierig verlopen stage geholpen heeft. 


